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RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo tratar da responsabilidade social da empresa como 

compromisso ao desenvolvimento sustentável, uma vez que por mais que seja direito 

garantido em nosso sistema jurídico, ainda são incipientes em nossa sociedade como 

preocupação da coletividade. É certo que o Estado não age com eficiência no que diz respeito 

ao interesse da coletividade para a preservação ambiental, situação em que a empresa pode se 

comprometer a realizar ações de responsabilidade corporativa, como também servir de 

recurso para o desenvolvimento sustentável, sem deixar de atingir seus objetivos econômicos 

para sócios e acionistas, até porque a sustentabilidade pode proporcionar um diferencial 

competitivo a ser materializado em positivos resultados econômicos, uma vez que a empresa 

ao assumir um desenvolvimento sustentável incentiva os consumidores a adotar padrões de 

consumo sustentável, pois estes saberão do comprometimento da empresa com meios de 

produção relacionados com recursos naturais e manutenção do meio ambiente as gerações 

futuras. A empresa, baseada no papel de desenvolvimento sustentável, não deve agir somente 

estrategicamente como meras realizadoras das necessidades humanas, mas também deverá 

servir de ferramentas para a melhoria da qualidade de vida e como fonte do bem estar social 

adotando meios de produção relacionados aos recursos naturais. Assim, propõe-se estabelecer 

o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais, 

uma vez que os pilares econômico, ambiental e social se relacionam em harmonia, sem 

prejuízo do desenvolvimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empresa; Responsabilidade Social; Desenvolvimento Sustentável. 



 
 

ABSTRACT 

This article is scope to address the social responsibility of the company committed to 

sustainable development, despite of it is right guaranteed in the legal system, are still incipient 

in our society as a concern of the community. There is no doubt that the State does not act 

effectively with the interest of community to environmental preservation, in which the 

company can commit to undertake social and environmental responsibility actions, but also 

serve as a resource for sustainable development, while achieve their economic objectives for 

partners and shareholders, because sustainability can provide a competitive advantage to be 

materialized in positive economic results, as the company to take sustainable development 

encourages consumers to adopt sustainable consumption patterns, as the consumers realize 

that company's commitment to production related to natural resources and maintenance of the 

environment for future generations. The company, based on the role of sustainable 

development should not only act strategically as mere fulfilling human needs, but also to 

serve as a tool to improve the quality of life and as a source of social welfare adopting the 

means of production related to natural resources. Therefore, it is proposed to balance 

economic development with the preservation of natural resources, as the economic, 

environmental and social pillars relate in harmony, subject to development. 

 

KEYWORDS: Corporation; Social Responsibility; Sustainable Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

É notório em face do capitalismo exacerbado que a atividade econômica apresenta sua 

parcela de culpa pela degradação dos recursos naturais, sendo ainda incipiente a 

conscientização da sociedade sobre a necessidade de preservar os recursos naturais para a 

sobrevivência digna do homem. Diante deste cenário busca-se por meio desse trabalho pensar 

na possibilidade de caminhos eficazes para se atingir o almejado desenvolvimento sustentável 

e à responsabilidade corporativa.  

Dessa forma, o presente trabalho tem por escopo tratar da responsabilidade corporativa 

da empresa como compromisso ao desenvolvimento sustentável, uma vez que por mais que 

seja direito garantido em nosso sistema jurídico é muito tímida sua conscientização frente à 

globalização. 

 O que se evidencia nos diais atuais é que o Estado não age com eficiência no que diz 

respeito ao interesse da coletividade para a preservação ambiental, situação em que a empresa 

pode se comprometer a realizar ações de responsabilidade socioambiental, como também 

servir de recurso para o desenvolvimento sustentável, sem deixar de atingir seus objetivos 

econômicos para sócios e acionistas, até porque a sustentabilidade pode proporcionar um 

diferencial competitivo a ser materializado em positivos resultados econômicos, uma vez que 

a empresa ao assumir um desenvolvimento sustentável incentiva os consumidores a adotar 

padrões de consumo sustentável, pois estes saberão do comprometimento da empresa com 

meios de produção relacionados com recursos naturais e manutenção do meio ambiente para 

as gerações futuras. 

Sendo assim, analisar-se-á, em um primeiro momento, o desenvolvimento sustentável 

como compromisso a responsabilidade corporativa da empresa, sob as diversas facetas as 

quais ele pode se adequar. De qualquer forma, a intenção é fixar a cultura como meio 

justificador desse sistema, em função da consciência coletiva que a sociedade atual vive. 

O desafio que se apresenta está na incorporação de critérios de responsabilidade e 

sustentabilidade tanto no planejamento como na gestão estratégica do negócio como em metas 

que possam ser computadas na avaliação e desempenho. 
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Dessa forma, surge nesse contexto à responsabilidade corporativa das empresas como 

compromisso de modelo econômico aliado aos interesses sociais e ambientais, patrocinando a 

sua postura social como elemento fundamental do desenvolvimento sustentável. 

Com isso, tratar de sustentabilidade no meio empresarial é pensar na efetividade de 

negócios em um mundo cada vez mais exigente, com pessoas que se conscientizam de que os 

recursos do planeta precisam ser conservados e de que é necessário atingir mais justiça social 

e que o respeito à diversidade cultural é fundamental nas ações de desenvolvimento e 

implementação dos negócios. 

Dessa forma, faz-se necessário por parte das empresas a incorporação de medidas que 

equilibrem o interesse lucrativo com práticas que visem o desenvolvimento sustentável. Tais 

medidas têm como referencial a responsabilidade corporativa, responsabilidade ética da 

empresa e preservação na empresa no caso de insolvência. Para tanto, analisar-se-á, em um 

segundo momento, a gestão da responsabilidade social e ética da empresa, discutindo o papel 

das empresas como contribuição ao desenvolvimento sustentável. 

Ademais, verificar-se-á que as empresas são constituídas por pessoas que, por sua vez, 

apesar das diretrizes organizacionais, são seres humanos que possuem seus próprios valores e 

objetivos. Logo, partindo-se desta premissa, salutar se faz indagar se a ética emprega o 

sentido de valor sob o qual estaria se erigindo outra dimensão, a quarta, dos direitos humanos; 

e se esse valor estaria também sendo exigido nas atividades empresariais. 

Portanto, buscar-se-á elucidar os parâmetros que deverão ser adotados pela empresa 

com o propósito de realizar e compartilhar os valores sociais, objetivando demonstrar que 

existe uma forte relação com os reclamos sociais, a fim de conquistar a confiança dos 

cidadãos. 

Devido as crescentes dificuldades da sociedade, tem-se ampliado a demanda junto às 

empresas por uma corresponsabilidade pelo desenvolvimento das comunidades em que estão 

inseridas. A empresa passa então à categoria de investimento social, neste caso privado, onde 

além de incorporar elementos comuns à gestão de negócios – planejamento, foco, avaliação 

de resultados e comunicação, a doação de recursos passa a ser usado pelas empresas, já com 

alguma conotação estratégica, para reforçar valores, melhorar clima organizacional, fortalecer 

reputação, gerando valor para o negócio e a sociedade. 
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Deste modo, a empresa modifica as atividades de sua cadeia de valor tanto para 

beneficiar a sociedade como para reforçar sua estratégia de negócio, selecionando temas que, 

de alguma forma, contribuem para melhorar a sua posição competitiva de mercado. 

Assim, a empresa para garantir medidas fundadas nas práticas da responsabilidade 

corporativa e ética das empresas deve estabelecer parâmetros de concretização do 

desenvolvimento sem olvidar dos interesses da sociedade e preservação do meio ambiente, 

uma vez que uma empresa responsável e sustentável observa aspectos econômicos, 

ambientais, sociais e humanos como condição primordial para obtenção de lucros e resultados 

ao longo do tempo e de forma sustentável para suas transações, para a sociedade e para as 

futuras gerações. 

Outro ponto importante que será abordado será a empresa privada no direito brasileiro, 

a fim de esclarecer as suas principais atuações nas soluções mais adequadas dos conflitos de 

interesse existentes. 

Importante salientar que na economia atual, a empresa não possui atuação ilimitada 

em função da atividade lucrativa, uma vez que tem o dever, como contrapartida, de responder 

pela intervenção que pode causar no meio ambiente e na coletividade. É a tentativa de 

estabelecer um equilíbrio entre os direitos econômicos com o interesse social, que caminha o 

respectivo trabalho. 

Assim, a empresa deve agir sim em busca do lucro, porém, respeitando às normas 

pátrias mediante a observância da soberania nacional, a garantia da propriedade privada, mas 

desde que esta cumpra sua função social, função ambiental, a defesa da livre concorrência, 

respeitar o direito do consumidor, agir de forma ecologicamente sustentável, a fim de que não 

haja a degradação do meio ambiente, atuar de forma a buscar a redução das desigualdades 

regionais e sociais, buscar o pleno emprego e a valorização do trabalho humano. 

Ademais, vale frisar que, o pleno funcionamento da empresa produz efeitos no âmbito 

da economia e no âmbito jurídico. Com isso, a aproximação entre Economia e Direito é 

inegável, razão pela qual se faz interessante tal diálogo entre essas ciências, com o escopo de 

estreitamento destas para que os valores de ambas possam agregar-se uns aos outros 

produzindo um movimento cujo aperfeiçoamento atendam as necessidades humanas, 

coletivas, sociais e sustentáveis também. 
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Frente às considerações e aos aspectos expostos nas linhas precedentes, o presente 

trabalho tem por escopo o estudo da responsabilidade social da empresa como compromisso 

ao desenvolvimento sustentável, visando responder se é ou não possível alcançar o equilíbrio 

entre as necessidades humanas, a atividade econômica e a preservação dos recursos naturais, 

sem olvidar as necessidades das futuras gerações. Importante esclarecer que o equilíbrio entre 

o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais, se faz necessário, uma 

vez que os pilares econômico, ambiental e social se relacionam em harmonia, sem prejuízo do 

desenvolvimento. Por se tratar de um estudo descritivo e exploratório, será realizado com base 

na pesquisa bibliográfica e histórica, utilizando o método dedutivo. 
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CAPÍTULO I – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO 

COMPROMISSO A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA  

 

 

A atividade econômica apresenta sua parcela de culpa pela degradação dos recursos 

naturais, sendo ainda incipiente a conscientização da sociedade sobre a necessidade de 

preservar os recursos naturais para a sobrevivência digna do homem. Diante deste cenário 

importante pensarmos na possibilidade de meios dignos para se atingir o almejado 

desenvolvimento sustentável e à responsabilidade socioambiental. 

Uma das principais finalidades da empresa é a obtenção de lucro, e entendemos que 

essa meta pode ser alcançada com respeito aos bens sociais e ambientais, de forma a atingir o 

desenvolvimento sustentável, promovendo não apenas a realização de seus objetivos 

econômicos, como também a realização dos interesses da sociedade, com repercussões 

positivas no âmbito socioambiental é fundamental. 

É certo que o Estado não age com eficiência no que diz respeito ao interesse da 

coletividade para a preservação ambiental, situação em que a empresa pode se comprometer a 

realizar ações de responsabilidade socioambiental, como também servir de recurso para o 

desenvolvimento sustentável, sem deixar de atingir seus objetivos econômicos para sócios e 

acionistas, até porque a sustentabilidade pode proporcionar um diferencial competitivo a ser 

materializado em positivos resultados econômicos, uma vez que a empresa ao assumir um 

desenvolvimento sustentável incentiva os consumidores a adotar padrões de consumo 

sustentável, pois estes saberão do comprometimento da empresa com meios de produção 

relacionados com recursos naturais e manutenção do meio ambiente as gerações futuras. 

 

 

1.1 Desenvolvimento Sustentável 

 

Ao lado da responsabilidade corporativa, o assunto sustentabilidade tornou-se 

importantíssimo no cenário de atuação das empresas, uma vez que se inaugura uma nova 

preocupação nas gestões empresarias relacionada às questões de sustentabilidade. 
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 Convém lembrar que segundo José Joaquim Gomes Canotilho
1
 a sustentabilidade em 

sentido restrito ou ecológico se diferencia da sustentabilidade em sentido amplo:  

A sustentabilidade em sentido restrito aponta para a protecção/manutenção a longo 

prazo de recursos através do planeamento, economização e obrigações de condutas e 

de resultados. De modo mais analítico, considera-se que a sustentabilidade ecológica 

deve impor: (1) que a taxa de consumo de recursos renováveis não pode ser maior 

que a sua taxa de regeneração; (2) que os recursos não renováveis devem ser 

utilizados em termos de poupança ecologicamente racional, de forma que as futuras 

gerações possam também, futuramente, dispor destes (princípio da eficiência, 

princípio da substituição tecnológica, etc.); (3) que os volumes de poluição não 

possam ultrapassar quantitativa e qualitativamente a capacidade de regeneração dos 

meios físicos e ambientais; (4) que a medida temporal das “agressões” humanas 

esteja numa relação equilibrada com o processo de renovação temporal; (5) que as 

ingerências “nucleares” na natureza devem primeiro evitar-se e, a título subsidiário, 

compensarse e restituir-se. Já a sustentabilidade em sentido amplo procura captar 

aquilo que a doutrina actual designa por “três pilares da sustentabilidade”: (i) pilar I 

– a sustentabilidade ecológica; (ii) pilar II – a sustentabilidade econômica; (iii) pilar 

III – a sustentabilidade social3. Neste sentido, a sustentabilidade perfila-se como um 

“conceito federador” que, progressivamente, vem definindo as condições e 

pressupostos jurídicos do contexto da evolução sustentável. 

 

A partir da sustentabilidade a empresa além de oferecer qualidade nos seus bens e 

serviços, passa a oferecer ações voltadas ao bem estar social e desenvolvimento da 

comunidade na qual ela está inserida, pois adota um desenvolvimento responsável utilizando-

se produtos naturais e ambientais. 

Nesse sentido, a sustentabilidade tem por escopo prover o melhor para as pessoas e 

para o ambiente, tanto na perspectiva atual como para perspectiva futura. Segundo o 

RELATÓRIO BRUNDTLAND de 1987 sustentabilidade pode ser conceituada como o 

princípio capaz de “suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das 

gerações futuras de suprir as suas”. A ideia contém dois conceitos-chave:  

I - O conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais dos menos 

favorecidos no mundo, que devem receber a máxima prioridade e; 

II - A noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social 

impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e 

futuras (...).
2
  

 

                                                        
1
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante do Direito 

Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos. Vol VIII, nº 13, 007-018. 2010. p. 3. 

2
JOSSIANENN, Sandra. A sociedade moderna e a necessidade de um Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: 

CVS, 2006. p. 52. 
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Assim, tratar de sustentabilidade no meio empresarial é pensar na efetividade de 

negócios em um mundo cada vez mais exigente, com pessoas que se conscientizam de que os 

recursos do planeta precisam ser conservados e de que é necessário atingir mais justiça social 

e que o respeito à diversidade cultural é parte fundamental nas ações de desenvolvimento e 

implementação dos negócios. 

 Necessário se faz que a atuação da empresa esteja pautada na ideia de 

sustentabilidade não apenas econômica, mas também social e ambiental, considerando que o 

desenvolvimento sustentável faz parte do valor solidariedade consagrado na terceira geração 

de direitos humanos. Nesse sentido,  Juarez Freitas ensina que: 

Sustentabilidade é o princípio constitucional que determina, independentemente de 

regulamentação legal, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e 

da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 

socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e 

eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e 

precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e 

espiritual, em consonância homeostática com o bem de todos.
3
 

 

 No que se refere à sustentabilidade na empresa, José Renato Nalini destaca que o agir 

ético conduz a uma política de desenvolvimento sustentável possível de ser realizada no 

âmbito da empresa conforme segue: 

A ciência pode e deve desempenhar um papel importante na construção da nova 

coerência, que legitimará a discreta esperança que anima as almas éticas. Mas é a 

ética o motor imprescindível dessa missão. A inspirar comportamentos novos, que 

possam derivar de uma bem concatenada política desenvolvimentista sustentável. 

Perfeitamente factível por parte da empresa (...).
4
 

 

 Portanto, o desenvolvimento tecnológico sustentável na empresa pode ser entendido 

como dever constitucional perante a sociedade. A empresa que atua de forma responsável 

deve ter cuidado em relação ao bem estar comum em uma perspectiva de solidariedade e 

proteção do todo, tanto no tempo presente quanto futuro. Diante de tais objetivos, importante 

ressaltar ainda a ética como vetor para afirmação de um desenvolvimento que envolva 

equilíbrio, previsibilidade e segurança.  

                                                        
3
 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade Direito ao Futuro. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 147. 

4
 NALINI, José Renato. Sustentabilidade e Ética Empresarial. In: Vladmir Oliveira da Silveira; Orides 

Mezzaroba (Coords.). Empresa, Sustentabilidade e Funcionalização do Direito. v. 2. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. p. 142. 
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Ignacy Sachs
5
, por sua vez, elabora cinco dimensões da sustentabilidade. A 

sustentabilidade pode ser social, econômica, ecológica, espacial/geográfica e cultural. Nesse 

sentido, esclarece que é possível conceber estilos de desenvolvimento caracterizados, de um 

lado, por elevada taxa de expansão e pela gestão dos recursos e do meio e por uma utilização 

equitativa do produto, enquanto, do outro, configura-se um estilo desenhado pelo não 

crescimento e que nem por isso deixa de desperdiçar recursos escassos e depredar a natureza e 

o ambiente. 

 Na década de oitenta foi difundida a expressão “sustainable development” 

(desenvolvimento sustentável) por meio da União Internacional pela Conservação da 

Natureza (IUCN)
6
, organização internacional criada para a conservação dos recursos naturais, 

que adotou o termo. 

 Vale lembrar que a partir do momento que se identifica a relação de importância entre 

o homem, os recursos naturais para a presente e futura gerações, e a atividade econômica, 

destacam-se os seguintes dispositivos da Declaração da Conferência da ONU no Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, entre os dias 5 e16 de junho de 1972:  

 [...] Princípio 2 - Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora 

e a fauna e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem 

ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma 

cuidadosa planificação ou ordenamento. Princípio 3 - Deve-se manter, e sempre que 

possível, restaurar ou melhorar a capacidade da terra em produzir recursos vitais 

renováveis. Princípio 4 - O homem tem a responsabilidade especial de preservar e 

administrar judiciosamente o patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu habitat, 

que se encontram atualmente, em grave perigo, devido a uma combinação de fatores 

adversos. Consequentemente, ao planificar o desenvolvimento econômico deve-se 

atribuir importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres. 

Princípio 5 - Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que 

se evite o perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade 

compartilhe dos benefícios de sua utilização.  

 

A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 5 (cinco) de outubro de 1988 não 

trouxe um conceito de desenvolvimento sustentável, a interpretação que se realiza decorre dos 

princípios constitucionais. 

                                                        
5
SACHS, Ignacy. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo: Vértice, 1986.p.25-27. 

6
A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN ou World Conservation 

Union) tem como objetivo influenciar, encorajar e assistir sociedades em todo o mundo na conservação da 

integridade e biodiversidade da natureza, e assegurar que todo e qualquer uso dos recursos naturais seja 

equitativo e ecologicamente sustentável. 
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É válido consignar que a partir da interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º da 

Constituição Federal de 1988, Juarez Freitas propõe o alargamento dos direitos e garantias 

fundamentais, com o objetivo de preservar o bem estar das presentes e futuras gerações diante 

das necessidades que se apresentam. Sendo assim, faz a seguinte reflexão sobre a 

sustentabilidade: 

O que se acolhe, dito de outro modo, é o dever improtelável, incorporado por norma 

geral inclusiva (CF, art. 5º, par. 2º), de adotar a diretriz vinculante da 

sustentabilidade, que determina, antes de tudo, respeito ao bem estar físico e 

psíquico, individual e transindividual, com o fito de promover a instauração do 

ambiente limpo, não mais sufocado pela ideologia tosca e aética do crescimento, a 

qualquer custo.
7
 

 

Juarez Freitas entende que incorporar o valor da sustentabilidade ao desenvolvimento 

é um dever e um valor constitucional supremo, a partir da interpretação do artigo 5º, parágrafo 

2º, da Constituição Federal como norma geral inclusiva, que possibilita a introdução de outros 

direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios constitucionais ou dos tratados 

internacionais que o Brasil faça parte, além dos direitos e garantias já previstos
8
. Para o autor, 

no atual momento histórico a sustentabilidade é um valor fundamental para haver um 

desenvolvimento equilibrado e seguro nas esferas social, ambiental e econômica. 

Nesse sentido, ao analisar o artigo 170 da Constituição Federal de 1988, percebe-se 

também o imperativo da criação estatal de mecanismos de intervenção direta ou indireta para 

a elaboração de um desenvolvimento econômico em níveis sustentáveis. Desse modo, nota-se 

que os cinco incisos do artigo 170 permitem ao Estado uma intervenção direta ou indireta 

sobre a economia, o que descreveria o conceito de desenvolvimento sustentável.  

Torna-se relevante destacar que a análise do artigo 225 da referida Carta 

Constitucional também evidencia o desenvolvimento sustentável na medida em que o meio 

ambiente deve ser ecologicamente equilibrado, devendo ser preservado para as presentes e 

futuras gerações. Corroborando com tal pensamento Cristiane Derani dispõe que: 

Os artigos 170 e 225 da Constituição Federal indicam a construção de um projeto 

social de integração entre os seres humanos e o e conhecimento da natureza como 

fonte de vida, a qual o processo econômico necessita respeitar, compreender e se 

adaptar.
 9

 

                                                        
7
 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade Direito ao Futuro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011. p. 122. 

8
 Ibidem. p. 113. 

9
DERANI, Cristiane. Aplicação dos Princípios do Direito Ambiental para o desenvolvimento sustentável In: 

Heleno Taveira TORRES (org). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros. 2005.p.644. 
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Assim, pode-se afirmar que o desenvolvimento sustentável também deve operar com a 

análise e consideração da economia, da sociologia, da filosofia que auxiliarão na construção 

do direito efetivo para as presentes e futuras gerações. Desse modo, conclui-se que o conceito 

de desenvolvimento sustentável é complexo na medida em diz respeito a campos científicos 

diversos. 

 No artigo “How to Save the World” (Nosso Futuro Comum) Robert Allen foi quem 

primeiramente utilizou o termo desenvolvimento sustentável, definindo-o como sendo “o 

desenvolvimento requerido para obter a satisfação duradoura das necessidades humanas e o 

crescimento (melhoria) da qualidade de vida”.
10

 Seguindo nessa trilha, preceitua Jorge 

Bustamante Alsina que o desenvolvimento sustentável: “é a união ou o laço entre o meio 

ambiente e o desenvolvimento, cuja finalidade é buscar um novo modo de desenvolvimento 

baseando-se em uma sadia utilização dos recursos para a satisfação das necessidades atuais 

e futuras da sociedade”.
11

 

 Assim, tem-se que o conceito de desenvolvimento sustentável
12

, agrega a dimensão da 

sustentabilidade social e a dimensão ambiental, vinculando o desenvolvimento econômico 

com o meio ambiente dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo. 

 Ademais, o conceito de desenvolvimento sustentável é composto por alguns 

elementos, vejamos: a) a preservação da qualidade dos sistemas ecológicos; b) a necessidade 

                                                        
10

ALLEN, 1980, apud CARVALHO, 2006. p. 36.  

11
ALSINA, Jorge Bustamente. Derecho ambiental. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995. p. 43. 

12
O conceito de desenvolvimento sustentado não pode ser confundido com o desenvolvimento sustentável. O 

conceito de desenvolvimento sustentável é uma evolução do conceito de desenvolvimento sustentado. Mas 

difere-se do último na medida em que este internaliza mais fortemente a concepção econômica (poupança e 

produção) para sustentar o desenvolvimento. Conforme esclarece a Professora Erika Bechara, citando obra 

inédita de Rubens Mazon, desenvolvimento sustentado e desenvolvimento sustentável não têm o mesmo 

significado. Sobre o desenvolvimento sustentado, diz respeito “a um estado de desenvolvimento econômico que 

pode se manter, dadas e mantidas as condições macroeconômicas atuais, por longos e quiçá indefinidos períodos, 

sem necessidade de recursos externos. Em outras palavras, um sistema em que a produção e a poupança internas 

são suficientes para perpetuar o desenvolvimento dentro de certos limites como taxa anual de crescimento, por 

exemplo. Vale ressaltar que essa confusão também se verifica quando se trata de negócios: muitos dirigentes 

consideram ter atingido a sustentabilidade de sua empresa quando acreditam que ela é capaz de produzir riqueza 

suficiente para financiar seus projetos de expansão independentemente de recursos externos. Ambos, políticos e 

nossos dirigentes de negócios estão, nos casos acima descritos, discursando sobre estados e empresas 

sustentadas”. Já o desenvolvimento sustentável traduz a ideia de sustentabilidade, ou seja, “a capacidade de um 

dado sistema, desde um microempreendimento até o sistema planetário global em vivemos, de continuar 

existindo indefinidamente no futuro, lembrando que dependemos de uma base de recursos limitada”. 

BECHARA, Erika. 2009, p. 17.  
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de um crescimento econômico para satisfazer às necessidades sociais e c) a equidade – 

quando todos podem compartilhar – entre gerações presente e futura.  

Deste modo, fica evidente que os ideais do desenvolvimento sustentável estão para 

além das preocupações específicas como a racionalização do uso da água, uso da energia, uso 

apropriado do solo, ou o desenvolvimento de técnicas substitutivas do uso de bens não 

renováveis ou, ainda, o adequado manejo de resíduos. 

 A empresa, baseada no papel de desenvolvimento sustentável, não deve agir somente 

estrategicamente como meras realizadoras das necessidades humanas, mas também deverá 

servir de ferramentas para a melhoria da qualidade de vida e como fonte do bem estar social 

adotando meios de produção relacionados aos recursos naturais. 

Nesse sentido, importante destacar a reportagem sobre uma empresa brasileira de 

frigoríficos denominada de “Marfrig” que obteve o certificado inédito de sustentabilidade por 

ter incorporado em sua atividade empresarial a política da responsabilidade corporativa. 

Segundo a reportagem de Maristela Franco: 

“o frigorífico Marfrig é a primeira indústria frigorífica do mundo a obter a 

certificação Rainforest Alliance, que atesta o uso de práticas sustentáveis e conta 

com prestígio crescente no mercado internacional. O certificado, circunscrito à 

planta de Tangara da Serra, no Mato Grosso, foi entregue a executivos da empresa, 

no dia 11 de junho de 2012, durante a Feicorte, por representantes do Imaflora, 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Como já existe uma empresa 

pecuária certificada no Brasil – a Fazendas São Marcelo Ltda., do Grupo JD, 

pertencente aos herdeiros de Jacques Defforey, um dos fundadores da rede de 

supermercados Carrefour – o Marfrig já poderá comercializar a carne dos animais 

fornecidos por essa empresa com o selo do sapinho verde, internacionalmente 

conhecido como sinônimo de sustentabilidade. [...] Tanto a Fazenda São Marcelo 

quanto o Marfrig são os primeiros no mundo a receber a certificação Rainforest 

Alliance e o Carrefour também será a primeira empresa do varejo do mundo a 

aplicar esse selo verde na carne bovina. Até o momento, ele estava restrito a 

produtos agrícolas como café (que saiu na dianteira), laranja, frutas, cacau e cana de 

açúcar.”
 13

. 

 

O protocolo Rainforest Alliance para a pecuária tem por diretrizes quinze princípios de 

sustentabilidade, que englobam desde práticas de gestão socioambiental até boas condições de 

trabalho, passando pelo gerenciamento de resíduos, manejo responsável de pastagens e 

redução da emissão dos gases de efeito estufa. Para obter a certificação, a propriedade deve 

atender a 80% dos 136 quesitos aplicáveis e 100% dos pontos críticos, sendo as propriedades 

submetidas anualmente à uma auditoria.  

                                                        
13

 FRANCO, Maristela, Revista DBO, Negócios/Frigorífico, ano 31, São Paulo, 2012. p. 36. 
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Ademais, as fazendas devem observar as leis de desmatamento, todos os animais 

nascidos nas propriedades devem ser rastreados desde o nascimento, e os adquiridos 

identificados logo após sua chegada. Não se pode comprar gado de propriedades que 

registrem cinco práticas repudiadas pela norma (desmatamento após 2005, trabalho forçado, 

contratação de mão de obra infantil e maus tratos de animais). Também é proibido plantar 

cultivares transgênicas, fazer clonagem de animais e usar antibióticos como medicina 

preventiva. 

Deste modo, o protocolo Rainforest Alliance garante o ingresso aos mercados 

exigentes, dispostos a pagar mais por produtos oriundos de fazendas que adotam práticas 

sustentáveis. As vendas de cafés brasileiros sob sua chancela, por exemplo, têm crescido 20% 

ao ano e obtido ágio de pelo menos R$ 10,00 por saca. No mercado internacional, esses cafés 

alcançam preço equivalentes ou até superior ao dos colombianos, desde que empresas como a 

Kraft, Nescafé e Massimo Zanetti assinaram termos de compromisso com a produção 

certificada. No setor de frutas, ocorre fenômeno igual, mercê do que o presidente do grupo 

JD, que já detinha a certificação Rainforest Alliance para uvas, buscou também estendê-lo 

também à pecuária. 

Assim, vale ressaltar que o desenvolvimento sustentável não se refere somente ao 

ambiente, porém engloba parcerias duradouras que promovem o fortalecimento da imagem da 

empresa, impulsionando-a ao seu próprio crescimento. 

Deste modo, a responsabilidade corporativa e social vincula-se ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, uma vez que atitudes sociais e ambientalmente responsáveis, 

não apenas garantem uma maior perpetuação de recursos naturais, mas também promovem 

uma mudança de postura da própria empresa e de seus stakeholder
14

. 

Segundo Mitchellexiste três âmbitos que devem ser analisados para se identificar o 

stakeholder, a fim de orientar o gestor em suas decisões, são eles:  

Força, Legitimidade e Urgência. Essa identificação é muito útil para determinar a 

quem e qual a necessidade de atenção o gestor deve atender. Mitchell ainda salienta 

que os stakeholders não são estáticos, e a qualquer momento pode aparecer um novo 

grupo com determinados anseios. Esses stakeholders que antes pareciam estar 

dormindo, são denominados stakeholders ocultos, e se manifestam em momentos 

oportunos. Além desses stakeholders ocultos ou inesperados, os gestores devem 

estar cientes que as ações da sociedade são tão dinâmicas que em determinadas 

                                                        
14

Stakeholder é um conceito que abrange clientes, fornecedores, consumidores, comunidade local, governo 

(público externo) e direção, gerência e funcionário das sociedades empresariais. 



21 

 

 
 

condições pode ocorrer a aliança entre dois stakeholders, a fim de aumentar suas 

forças e suas legitimidades perante a empresa.
 15

   

 

Por conseguinte, a empresa ao assumir um desenvolvimento sustentável incentiva os 

consumidores a adotar padrões de consumo sustentável, pois estes saberão do 

comprometimento da empresa com meios de produção relacionados com recursos naturais e 

manutenção do meio ambiente as gerações futuras. 

 

 

1.1.1 Âmbito econômico 

 

Em razão da integração fática dos três aspectos do desenvolvimento sustentável, há 

uma comunicabilidade de consequências que se estende não só aos prejuízos, mas também 

aos benefícios, de modo que a conquista de uma melhoria equilibrada de dois aspectos, 

beneficia o terceiro. 

Assim, sabe-se que uma economia forte e um meio ambiente saudável não garantem 

por si só que a população como um todo viva em condições dignas, é inegável que haja forte 

contribuição de uns ao outros e, portanto, a melhoria dos aspectos econômico e ambiental é de 

grande valia ao social. 

A sustentabilidade sob o ponto de vista do âmbito econômico está relacionada à 

necessidade de manutenção dos investimentos públicos e privados, questão de extrema 

importância nos projetos de desenvolvimento tradicional e à administração eficiente dos 

recursos produtivos, permitindo que os benefícios advindos do crescimento econômico 

viabilizem as fontes internas de poupança e investimento
16

. 

Dessa forma, vale lembrar a importância do fator social para o crescimento da 

economia, conforme menciona Maria Paula Dallari Bucci:  

                                                        
15

MITCHELL, Ronald K. AGLE, Bradley R. WOOD, Donna J.  Toward a Theory of Stakeholder Identification 

and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts.  The Academy of Management Review, 

Vol. 22, No. 4 (Oct., 1997), pp. 853-886.  http://www.jstor.org/stable/259247. Acesso em 16/12/2014. 

16
Tradução livre do artigo de: FOLADORI, Guillermo; TOMMASINO, Humberto. El Enfoque Técnico y el 

Enfoque Social de La Sustentabilidad. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Paraná, nº 98, p. 67-75, jan/jun, 

2000. p. 69.  

http://www.jstor.org/stable/259247
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Embora possa haver algum questionamento sobre o quesito competitividade entre os 

países que têm índices de desenvolvimento humano (IDH) elevados, é indubitável 

que o IDH baixo está associado à reduzida capacidade de competição e inserção na 

economia mundial.
 17

  

 

Ademais, também é preciso ressaltar que o crescimento ambientalmente sustentável é 

tanto uma meta ambiental e social quanto é econômica, afinal, já expunha o relatório “Nosso 

Futuro Comum” que:  

Meio ambiente e desenvolvimento (expressão aqui adotada como sinônimo de 

crescimento econômico) não são desafios separados; eles estão inexoravelmente 

ligados. Desenvolvimento não pode subsistir sobre uma base de recursos naturais 

deteriorante; o meio ambiente não pode ser protegido quando o crescimento não 

contabiliza os custos da destruição ambiental. Os problemas não podem ser tratados 

separadamente por instituições e políticas fragmentadas. Eles estão ligados por um 

sistema complexo de causa e efeito
18

. 

 

Deste modo, tem-se como um desafio econômico a própria restrição ambientalista do 

mercado, a fim de que este não se autodestrua ao exaurir seus recursos base. O mesmo ocorre 

no âmbito social, o funcionamento do mercado se baseia na existência de consumidores e, 

portanto, estará prejudicado na medida em que maiores parcelas da população mundial forem 

reduzidas a uma condição de miséria e, consequentemente, estejam desprovidas de poder de 

consumo. 

Portanto, a relação meio ambiente mercado se assemelha à relação bem social-

mercado, uma vez que em muitos casos em ambas as relações defronta-se com um debate 

entre interesse particular e interesse coletivo. 

 

                                                        
17

 BUCCI, Maria Paula D. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula D. (org.) Políticas 

Públicas: Reflexões sobre o Conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. 

18
 Tradução livre do texto: “Environment and development are not separate challenges; they are inexorably 

linked. Development cannot subsist upon a deteriorating environmental resource base; the environment cannot 

be protected when growth leaves out of account the costs of environmental destruction. These problems cannot 

be treated separately by fragmented institutions and policies. They are linked in a complex system of cause and 

effect.” In: Our Common Future, Chapter 1: A Threatened Future. In: U.N. Documents. Disponível em: 

http://www.un-documents.net/ocf-01.htm. Acesso em: 26/11/ 2013. 
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1.1.2 Âmbito social  

 

Situações ambiental e economicamente interessantes ocorrem no mercado, para tanto 

se faz necessário que as empresas assumam com relação ao desenvolvimento de suas 

atividades econômicas uma atitude social. 

Nesse sentido acrescenta Cristiane Derani: 

[...] não se pode exigir que o mercado tenha uma visão social, pois a sua visão é 

preponderantemente de vantagem individual própria (lucro). Sem este anima não há 

mercado. (...) São necessários instrumentos que resguardem e promovam uma 

atitude social”. 
19

 

 

A sustentabilidade social é compreendida pela função multidimensional do 

desenvolvimento, incluindo todas as necessidades materiais e não materiais, como forma de 

reduzir a desigualdade social, combater a pobreza e alinhar os modelos de desenvolvimento 

para os anseios e exigências de cada sociedade
20

.  

Dessa forma, a concepção de sustentabilidade social, por sua vez, considera a pobreza 

em sentido amplo, compreendendo a fome, a falta de moradia e de água potável, o sistema de 

saúde insatisfatório, além do aumento populacional mundial. Ademais, a sustentabilidade 

social é subdividida em sustentabilidade social limitada e na coevolução sociedade natureza
21

. 

A concepção da sustentabilidade social limitada elenca que a sustentabilidade social 

deve ser utilizada como meio para alcançar a sustentabilidade ambiental
22

. Vale salientar que 

essa é a posição predominante e mais difundida pelos órgãos internacionais como 

Organização das Nações Unidas, Banco Mundial e World Wacth Institute. 

Nesse sentido, salientam Guillermo Foladori e Humberto Tommasino a pobreza gera 

problemas ambientais porque não há recursos financeiros para uma estratégia produtiva 

                                                        
19

DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 44. 

20
TRENTINI, Flavia, Org.; SAES, Maria Sylvia Macchione, (Org). Sustentabilidade: o desafio dos 

biocombustíveis. São Paulo: Annablume, 2010. p. 16. 

21
YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade Urbano-Ambiental: os conflitos sociais, as questões 

urbanístico-ambientais e os desafios à qualidade de vida nas cidades. Organizador José Roberto Marques. 

Campinas: Millennium Editora, 2009. p. 81. 

22
YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade Urbano-Ambiental: os conflitos sociais, as questões 

urbanístico-ambientais e os desafios à qualidade de vida nas cidades. Organizador José Roberto Marques. 

Campinas: Millennium Editora, 2009. p. 81.  
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sustentável e a alta taxa de natalidade dos países em desenvolvimento implica em uma maior 

demanda dos recursos naturais e sobrecarrega os ecossistemas
23

 . 

Dessa forma, para sustentabilidade social limitada a pobreza é considerada “na medida 

em que ela causa insustentabilidade ecológica; ela não é um problema ambiental por si só, 

mas sim, pelas consequências que gera no meio ambiente
24

”. 

Ademais salienta Consuelo Y. Moromizato Yoshida: 

[...] as relações sociais que geram pobreza, desemprego, fome não estão em 

discussão, mas somente suas consequências técnicas na contaminação e na 

degradação ambiental. Em síntese, dentro desse enfoque, a concepção da 

problemática ambiental é técnica (relação entre o ser humano e as coisas – seres 

vivos ou matéria abiótica) e pode e deve ter soluções técnicas (adoção de técnicas 

sustentáveis): tecnologias limpas, melhor aproveitamento dos resíduos, aumento da 

produtividade no uso de recursos naturais, troca do uso de recursos não renováveis 

por renováveis.
 25

 

 

Já para a concepção da sustentabilidade coevolução sociedade natureza “fazem parte 

do meio ambiente não só o entorno abiótico e outras espécies vivas, mas também os 

congêneres
26

”, assim, as questões sociais podem ser causas de insustentabilidade por si 

próprias e não por causa de suas relações técnicas com a natureza
27

. 

Assim, a concepção da sustentabilidade coevolução sociedade natureza admite a 

análise das relações sociais como tema central de insustentabilidade social e busca soluções 

para a pobreza, a fome, o desemprego e etc. 

Portanto, conclui-se que as discussões admitidas de forma intrínseca na concepção da 

coevolução sociedade natureza, são as que mais se aproximam das três dimensões contidas no 

                                                        
23

 Os autores Guillermo Foladori e Humberto Tommasino apresentam um exemplo sobre a sustentabilidade 

social limitada: a erosão do solo causada pelo cultivo das terras marginais sem as medidas adequadas de 

conservação é um caso de insustentabilidade ecológica, no entanto, o fenômeno de marginalização dos 

agricultores pode ter raízes social, que seriam, então, as causas sociais da insustentabilidade ecológica. 

FOLADORI, Guillermo; TOMMASINO, Humberto. El Enfoque Técnico y el Enfoque Social de La 

Sustentabilidad. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Paraná, nº 98, p. 67-75, jan/jun, 2000. p. 69. 

24
YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade Urbano-Ambiental: os conflitos sociais, as questões 

urbanístico-ambientais e os desafios à qualidade de vida nas cidades. Organizador José Roberto Marques. 

Campinas: Millennium Editora, 2009. p. 81. 

25
Ibdem, p. 81. 

26
YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade Urbano-Ambiental: os conflitos sociais, as questões 

urbanístico-ambientais e os desafios à qualidade de vida nas cidades. Organizador José Roberto Marques. 

Campinas: Millennium Editora, 2009. p. 81. 

27
 FOLADORI, Guillermo; TOMMASINO, Humberto. El Enfoque Técnico y el Enfoque Social de La 

Sustentabilidad. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Paraná, nº 98, p. 67-75, jan/jun, 2000. p. 73. 
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conceito de sustentabilidade, pois permite que o tripé social, ambiental e econômico caminhe 

simultaneamente. 

 

 

1.1.3 Âmbito ambiental 

 

É comum quando se fala em sustentabilidade pensar em defesa do meio ambiente, 

razão pela qual, no linguajar popular, a expressão tornou-se quase sinônima de 

“sustentabilidade ambiental”. Com isso decorre uma maior conscientização da população 

mundial quanto às questões e problemas ambientais e a sua relação intrínseca com a reposição 

dos recursos naturais, o ser humano e sua sobrevivência. 

Assim, vale lembrar que a preocupação com a dificuldade da reposição dos recursos 

naturais não se dá apenas pela delonga com que se reformam os recursos naturais, mas 

também pela composição e equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o meio ambiente que 

compõem o chamado “fenômeno da homeostase” que se dá de forma tão complexa que 

dificilmente poderá ser recriado pelo homem. Deste modo, origina-se a importância dos 

princípios da prevenção e precaução, pois já que raramente se pode reparar por completo o 

dano ambiental, deve-se adotar medidas para que o mesmo sequer ocorra ou o faça de forma 

mais reduzida possível
28

.  

A sustentabilidade ambiental consiste no emprego de medidas que evitem a ocorrência 

de danos ao meio ambiente originados da ação humana ou resultante dos processos de 

desenvolvimento como “substituição do consumo de combustíveis fósseis por renováveis, 

redução das emissões de poluentes, preservação da biodiversidade entre outros” 
29

. 

O legislador infraconstitucional, ao editar a Lei nº 6.938/81 que disciplina a Política 

Nacional do Meio Ambiente, evocou a necessidade da: “manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerado o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado 

e protegido, tendo em vista o uso coletivo”, colocando em prática a adoção das práticas de 

sustentabilidade.  

                                                        
28

FIORILLO, Celso Antônio P. Curso de direito ambiental brasileiro. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 78. 

29
TRENTINI, Flavia, Org.; SAES, Maria Sylvia Macchione, (Org). Sustentabilidade: o desafio dos 

biocombustíveis. São Paulo: Annablume, 2010. p. 16.  
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No próprio texto constitucional foi insculpido que a ordem econômica, nos termos do 

art. 170, incisos I e VI, deve ser fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os princípios da defesa do consumidor e do meio ambiente. 

Posteriormente foram sancionados diversos diplomas legais que demonstram a 

preocupação do Congresso Nacional com a observância do princípio constitucional da 

sustentabilidade. Logo, pode-se citar a Lei nº 10.257/2001, que no art. 2º, inciso I, determinou 

no elenco das diretrizes gerais da política urbana, “a garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 

à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 

as presentes e futuras gerações”. Na mesma linha normativa, verifica-se a Lei nº 9.433/97, 

artigo 2º, inciso II, que, no rol dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

inseriu “a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável”. Em normatização harmônica, a Lei 

nº 11.145/2007, no art. 48, inciso II, ordena que a União, ao impor a política de saneamento 

básico, deverá, entre outras, observar a regra da “aplicação dos recursos financeiros por ela 

administrados de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia”. 

Em complementação, a Lei nº 12.188, de 2010, elenca no artigo 3º, o princípio do 

"desenvolvimento rural sustentável", enquanto a Lei nº 12.205, de 2010, disciplina no artigo 

3º, a “gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 

ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável”.  

Dessa forma, fica evidente que o legislador infraconstitucional, gradualmente, vem 

cumprindo com sua missão de harmonizar o desenvolvimento econômico-social com a 

proteção ao meio ambiente, observando o princípio constitucional da sustentabilidade como 

vetor do desenvolvimento, o que deve ser cumprido pelo Estado, por toda a sociedade, e, 

notadamente, pelas empresas criadas em razão do princípio da livre iniciativa e do capitalismo 

humanista. 

Portanto, a busca pela sustentabilidade ambiental para a manutenção do vetor 

ambiental da ideia de desenvolvimento sustentável reside no fato de que, apesar de se pautar 

pela prevenção de danos ambientais, a realidade é que muitos danos já ocorreram e continuam 
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a ocorrer em grande escala, de modo que se faz necessária uma abordagem por meio de 

medidas de adaptação e mitigação de situações já consolidadas sob o viés social. 

 

 

1.2 Índice de sustentabilidade empresarial 

 

O índice de sustentabilidade empresarial é uma ferramenta utilizada para a análise 

comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBovespa sob o aspecto da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça 

social e governança corporativa. Razão pela qual aumenta o entendimento sobre empresas e 

grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de qualidade, 

nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e 

prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões 

econômicas financeira, social e ambiental.  

 Deste modo, o índice de sustentabilidade empresarial almeja desenvolver um ambiente 

de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade 

atual e estimular a responsabilidade ética das empresas.  

 Nesse sentido dispõe Marcondes e Bacarji
30

: 

 [...] é uma manifestação da sociedade civil – um instrumento de autorregulação- que 

procura avaliar, por meio de metodologia, critérios e indicadores, um conjunto de 

empresas listadas [...] quanto à qualidade da gestão ambiental da empresa, ao seu 

relacionamento com as partes interessadas, ao tratamento aos acionistas 

minoritários, à transparência e ao grau de prestação de contas dessas práticas e ao 

desempenho econômico financeiro tradicional. 

 

O índice de sustentabilidade empresarial teve inicio em 2005 e foi originalmente 

financiado pela International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial 

e seu desempenho metodológico é responsabilidade do GVces da FGV-EAESP - Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV-EAESP). 

                                                        
30

 MARCONDES, Adalberto Wodianer; BACARJI, Celso Dobes. ISE – Sustentabilidade no Mercado de 

Capitais de São Paulo. 1. Ed. São Paulo: Report Ed, 2010. P. 10. Disponível em: 

HTTP://www.bmfbovespa.com.br/indices/download/livro-ISE.pdf. Acesso em 05/03/2014. 

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/download/livro-ISE.pdf
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Algumas condições são exigidas para que uma empresa possa participar do índice de 

sustentabilidade empresarial, a saber: a) ser uma das 200 ações com maior índice de 

negociabilidade apurados nos doze meses anteriores ao início do processo de reavaliação; b) 

ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões ocorridos nos doze meses anteriores ao 

início do processo de reavaliação; c) atender aos critérios de sustentabilidade referendados 

pelo Conselho do ISE. 

Ademais Marcondes e Bacarji explicam que os ingressantes do índice de 

sustentabilidade empresarial podem obter em contrapartida: 

 [...] acesso mais rápido e barato ao crédito, de menores custos de seguro e de bom 

clima organizacional, e também atraiam e retenham os melhores talentos, 

conquistem maior lealdade do consumidor e, com isso, valorizem a imagem 

institucional. E, ainda, que reduzam riscos e passivos socioambientais, diminuam as 

chances de conflitos e garantam a licença social para operar.
 31

 

 

A BM&FBovespa em 2012 demonstrou que 100% das companhias possuíam 

compromisso com o desenvolvimento sustentável formalmente inserido em suas estratégias. 

Chegavam a 92% as empresas que mantinham programa de sensibilização e educação sobre o 

tema. Outras 92% aderiram formal e publicamente a compromissos voluntários amplamente 

legitimados, relacionados ao desenvolvimento sustentável, comprometendo todas as suas 

unidades, subsidiárias ou controladas.  

Apresentavam-se ainda 90% das empresas com Comitê de Sustentabilidade ou de 

Responsabilidade Empresarial formalmente estabelecido e outras 87% que possuíam diretoria 

que se reportava diretamente à alta direção da companhia com atribuição de tratar questões 

relativas à sustentabilidade, dentre outros pontos.  

Em contrapartida na carteira de 2013 divulgada pela BM&FBovespa, têm-se algumas 

variações quanto ao apresentado no ano anterior, dentre elas tem-se que 100% das empresas 

publicam o compromisso com o desenvolvimento sustentável na área de livre acesso do 

website. Outros 97% mantêm programa de sensibilização e educação sobre o tema, ante 92 de 

2012.  

                                                        
31

 MARCONDES, Adalberto Wodianer; BACARJI, Celso Dobes. ISE – Sustentabilidade no Mercado de 

Capitais de São Paulo. 1. Ed. São Paulo: Report Ed, 2010. P. 10. Disponível em: 

HTTP://www.bmfbovespa.com.br/indices/download/livro-ISE.pdf. Acesso em 05/03/2014., p. 11. 
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Ademais, acrescenta que em 2013, 92% utilizaram as diretrizes da Global Reporting 

Initiative- GRI- como referência para a elaboração do relatório e para outros 78% dos casos o 

relatório é parte integrante do principal relatório corporativo. Já em 86% dos casos existe 

envolvimento direto dos administradores da companhia na definição do Relatório de 

Sustentabilidade. 

Importante destacar que o índice de sustentabilidade empresarial não é o único índice 

disponível no mercado que tem como finalidade a inclusão de empresas chamadas 

sustentáveis. Em âmbito internacional tem-se a Dow Jones Sustainability Index World
32

. Já 

em âmbito nacional tem-se o Fundo Ethical – Banco Santander e o Índice Carbono Eficiente - 

ICO2. 

O índice Dow Jones Sustainability Index World surgiu em 1999 como pioneiro 

indicador do desempenho financeiro das empresas líderes em sustentabilidade a nível global. 

As empresas deste índice que se encontram indexado à bolsa de Nova Iorque são classificadas 

como as mais capazes de criar valor para os acionistas, no longo prazo, por intermédio de uma 

gestão dos riscos associados tanto a fatores econômicos, como ambientais e sociais. 

A Dow Jones & Company elabora três índices de sustentabilidade diferentes. São eles: 

Dow Jones Sustainability World Index; Dow Jones STOXX Sustainability Index and Dow 

Jones EURO STOXX Sustainability Index e Dow Jones Sustainability North America Index e 

Dow Jones Sustainability United States Index. 

                                                        
32

 O Dow Jones Sustainability Index nasceu em 1999 como o primeiro indicador bolsista da performance 

financeira das empresas líderes em sustentabilidade em nível global. As empresas que constam deste Índice, 

indexado à bolsa de Nova Iorque, são classificadas como as mais capazes de criar valor para os accionistas, a 

longo prazo, através de uma gestão dos riscos associados tanto a factores económicos, como ambientais e 

sociais. A importância dada pelos investidores a este índice é reflexo de uma preocupação crescente das 

empresas e grupos económicos com um mundo sustentável. A sua performance financeira está, desta forma, 

intrinsecamente associada ao cumprimento de requisitos de sustentabilidade que atravessam todas as áreas da 

vida empresarial e que cruzam aspectos económicos, sociais e ambientais. A Dow Jones & Company 

elabora cinco índices de sustentabilidade diferentes: 

1- Dow Jones Sustainability World Index - Este índice reúne, para cada sector económico, as empresas 

consideradas a nível global, que se encontram nos primeiros 10% da classificação em termos de 

desenvolvimento  sustentável. 2- Dow Jones Sustainability Europe Index - Como indicador para os 

investimentos sustentáveis na Europa, o 3- Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe) reúne as 

empresas líder em termos de Sustentabilidade na Europa. O grupo de empresas abrangidas por este índice inclui 

as que se encontram nos primeiros 20% da classificação em termos de desenvolvimento sustentável. 

4- Dow Jones Sustainability North America Index, 5- Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index e Dow Jones 

Sustainability Koera Index - Estes índices reúnem as empresas nos primeiros 20% (primeiros 30% no caso da 

Coreia) da classificação em termos de desenvolvimento sustentável das respectivas áreas geográficas. 

http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/abordagemasustentabilidade/reconhecimento/dowjonessustainabilityindex/

Pages/DowJones.aspx 
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O Dow Jones Sustainability World Index reúne para cada setor econômico, as 

empresas, consideradas a nível global, que se encontram nos primeiros 10% da tabela. Já o 

Dow Jones STOXX Sustainability Index and Dow Jones EURO STOXX Sustainability Index 

reúne as empresas líder em termos de sustentabilidade dentro da zona euro. O grupo de 

empresas abrangidas por este índice inclui as que se encontram nos primeiros 20% da tabela.  

Ademais, o Dow Jones Sustainability North America Index e Dow Jones Sustainability 

United States Index reúne as empresas nos primeiros 20% da tabela, considerando as 600 

maiores da América do Norte no Dow Jones World Index. O Dow Jones Sustainability United 

States Index (DJSI United States) é um subconjunto do DJSI North America, que considera 

apenas os Estados Unidos. 

O índice Fundo Ethical – Banco Santander tem como prioridade excluir 

automaticamente, empresas cujos segmentos de atuação sejam considerados negativos à 

sociedade como, por exemplo, fumo, álcool, armas, energia nuclear, pornografia, jogo e 

outros. O referido índice possui um conselho consultivo independente, que auxilia o 

administrador dos fundos com informações que envolvam as empresas em assuntos voltados a 

responsabilidade social, ambiental e governança corporativa. 

Importante ressaltar que, além da análise dos critérios de governança corporativa, 

responsabilidade social e ambiental, o administrador buscará compor a carteira dos Fundos 

Ethical com as ações que melhor representem potencial de valorização para os investidores. 

Deste modo, o referido índice utiliza-se de um questionário de avaliação das empresas 

com base em informações fornecidas pelas mesmas no Questionário de Avaliação, 

especificamente desenvolvido pela Santander Brasil Asset Management DTVM S.A. com o 

apoio do Instituto Ethos e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.  

A observação do questionário concede ao gestor dos Fundos Ethical e ao analista de 

investimentos socialmente responsáveis enquadrarem as empresas em determinados graus de 

adoção de práticas relacionadas à governança corporativa, responsabilidades social e 

ambiental e, então, avaliá-las economicamente para a inclusão na composição da carteira dos 

Fundos. 

O Índice Carbono Eficiente - ICO2 prevê que não poderão se integrar ao índice 

empresas que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação 

especial ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação. 
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No entanto, caso essas empresas supere essas situações excepcionais, seu histórico de 

negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará 

a ser contado a partir da data em que a BM&FBovespa considerar que a companhia 

efetivamente tenha deixado sua situação excepcional. 

Contudo, as empresas começam com algumas adaptações e melhorias em seus 

processos, a responsabilidade social e a governança passam a fazer parte do seu cotidiano, na 

tomada de decisão e na geração de riqueza, razão pela qual passa a ser apresentada para todos 

os envolvidos.   

Assim, chegam ao mercado de capitais a transparência e preocupação com os parceiros 

sociais, uma vez que se passa a trabalhar com um índice de mercado vinculado a critérios de 

sustentabilidade que se certifica anualmente por sua metodologia pautada no Triple Bottom 

Line. 

 

 

1.3 As Empresas e o Desenvolvimento Sustentável: um Processo em Construção 

 

A consciência dos consumidores aos problemas ambientais surge nos anos 1960, uma 

vez que os mesmo passaram a exigir produtos livres de produtos tóxicos. Como exemplo de 

ação da cidadania desenvolvida na época, vale lembrar, o caso do boicote aos atuns da 

Starkist
33

. Assim, por mais que a rentabilidade tenha impulsionado as empresas a adotarem 

práticas ambientais sadias, foi assumindo lentamente a forma de uma nova ideologia 

corporativa. 

Dessa forma, com as mudanças ocorridas nos anos 1960, em relação aos valores 

corporativos, as empresas começaram a adotar valores de boa cidadania corporativa. Nesse 

sentido, salienta Barros e Rodrigues: 

A partir de meados da década de 70, esse processo ganhou características inusitadas 

e um assombroso impulso com o enorme salto qualitativo ocorrido nas tecnologias 

da informação, induziu à reformulação das estratégias de produção e distribuição das 

empresas e à formação de grandes networks. A forma de organização produtiva foi 

                                                        
33

 A Starkist comprava de uma indústria estrangeira de pesca de atum que utilizava técnica de pesca com rede o 

que ocasionava a morte de mais de 100 mil golfinhos por ano. Como resultado, os EUA baniram este método de 

pesca. Denúncia na mídia e ao público em geral conduziu a um boicote à empresa e fez com que ela anunciasse a 

mudança nos seus métodos de pesca do atum.  
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radicalmente alterada para além da busca apenas de mercados globais, passando a ter 

uma lógica global.
 34

 

 

Já nos anos 1980, observa-se as facetas do capitalismo e a repercussão das mudanças 

dos velhos paradigmas para os novos paradigmas em construção. O Brasil, na transição do 

final dos anos 1980 para a última década do século, desencadeou um amplo processo de 

mudanças que atingiu os antigos fundamentos estratégicos da economia estatizada e protegida 

face aos movimentos mundiais de liberalização das transações interfronteiras e de 

globalização de mercados. 

Nos anos 1990 conforme Cantero
35

 verifica-se que: 

Na década de 90, deu-se a criação do código de defesa do consumidor (CDC). Desta 

época para cá, o País acompanhou a evolução de um movimento no meio 

empresarial: A Responsabilidade Social Corporativa. Por entender que esse é um 

tema de extrema importância visando não somente contribuir para a ampliação da 

discussão sobre o movimento, mas também levar ao leitor o conceito correto de 

Responsabilidade Social. 

 

Deste modo, constatou que na década de 1990, diante das novas formas de pressão 

social e do mercado induzir mudanças, a responsabilidade social e a questão ambiental 

passaram pelas empresas por razões de ordem estratégica e de sustentabilidade a longo prazo, 

induzindo-as a exceder a sua vocação básica de geração de riqueza. 

Nota-se, nos dias atuais, que cada vez mais no âmbito das empresas, as atuações 

relacionadas à questão ambiental, a responsabilidade social e ao desenvolvimento sustentável 

vêm se desenvolvendo, em razão da forte a pressão exercida pelo mercado, as empresas 

encontram-se obrigadas a cumprir e desenvolver seus negócios sob a visão da justiça social e 

equilíbrio ambiental. 

Diante desse cenário surge um novo paradigma, uma vez que o desenvolvimento 

sustentável encontra-se em processo de construção. Portanto, a empresa, ao assumir o 

compromisso com a sustentabilidade precisará definir sua missão, seus valores, visão 

estratégica e, prioritariamente, sua cultura empresarial.  

                                                        
34

BARROS, B. T.; RODRIGUES, S. B. Compreendendo a dimensão cultural. Encontro das culturas 

organizacionais. São Paulo: Atlas, 2001. p. 68. 

35
 CANTERO, C. Uma questão de sustentabilidade. Revista Consumidor Moderno, n. 94, jul 2005. p. 8. 
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Nesse sentido Robert Henry Srour
36

 dispõe que “[...] no contexto empresarial, a 

cultura é tida como um conjunto de padrões que permite a adaptação dos agentes sociais à 

natureza e à sociedade à qual pertence e faculta o controle sobre o meio ambiente”. 

Dessa forma, a sociedade vem exigindo que as empresas conduzam-se por meio de 

práticas socialmente responsáveis e forneçam produtos que sejam ambientalmente sadios. 

Com isso, inicia-se um novo modelo de desenvolvimento como forma de manejo à 

degradação da área social e meio ambiente. 

 

 

1.4 Caminhos para uma economia sustentável 

 

A situação de degradação ao meio ambiente, aliada a crises econômicas globais dão 

origem a um cenário oportuno e único para que grandes mudanças sejam possíveis. 

O relatório “Prosperidade sem crescimento?” (Prospeiry without growth?), publicado 

pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Comission), 

almeja apresentar os caminhos da transição para uma economia sustentável. 

Dessa forma, Tim Jackson
37

 elenca algumas recomendações para que se trilhe um 

caminho rumo ao desenvolvimento sustentável. Referidas recomendações estão agrupadas em 

três temas principais, que englobam os “12 passos para uma economia sustentável”, senão 

vejamos: a) Construir uma macroeconomia sustentável (Building a macro-economics for 

sustainability); b) Proteger as competências para prosperidade social (Protecting capabilities 

for social flourishing); c) Respeitar os limites ecológicos (Respecting ecological limits).  

 

                                                        
36

 SROUR, Robert Henry. Ética empresarial. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000. p.147. 

37
JACKSON, Tim. Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy. Sustainable 

Development Commission. 2009. p. 103. 
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1.4.1 Construir uma macroeconomia sustentável
38

 

 

Passo 1: Desenvolvimento de novas competências  

O desenvolvimento de novas competências específicas para a construção de uma 

macroeconomia sustentável envolvem mudanças particulares, como por exemplo, explorar 

demandas de investimento associadas à economia sustentável, investigar as implicações 

econômicas de recursos escassos ou limites de emissão e avaliar o impacto de mudanças em 

ativos naturais e funcionamento do ecossistema na economia estável.  

 

Passo 2: Investimento em cargos, ativos e infraestrutura  

O investimento em cargos, ativos e infraestrutura específicos para esse fim têm o 

potencial de viabilizar a economia sob novas práticas sustentáveis. Dentre eles, pode-se citar a 

geração de empregos públicos específicos para a construção e manutenção de obras e espaços 

públicos, investimentos em energia renovável, infraestrutura de transporte público e espaços 

públicos, medidas para redução da emissão de carbono, investimento na manutenção e 

proteção do ecossistema e provisão de incentivo fiscal e treinamento para negócios “verdes”, 

que utilizem tecnologias limpas e eficientes para utilização de recursos naturais.  

 

Passo 3: Prudência financeira e fiscal  

O forte crescimento da produção e aumentos no consumo materialista, tem  

ocasionado na economia atual, significantes desestabilizações macroeconômicas e 

contribuindo, por sua vez, com as crises econômicas globais. Dessa forma, uma nova era de 

prudência financeira e fiscal se faz necessária para alterar a regulação dos mercados 

financeiros nacionais e internacionais, aumentar o controle público da oferta de dinheiro e 

coibir com práticas de mercado desestabilizadoras, como o short-selling
39

.  

 

                                                        
38

 Ibdem, 2009. p. 103-106. 

39
 Venda a descoberto (em inglês, short selling) é uma prática financeira que consiste na venda de um ativo 

financeiro ou derivativo que não se possui, esperando que seu preço caia para então comprá-lo de volta e lucrar 

na transação com a diferença. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo_financeiro#Ativo_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo_financeiro#Ativo_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Derivativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transa%C3%A7%C3%A3o
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Passo 4: Melhoria na contabilidade e mensuração da riqueza  

Necessário se faz, em caráter de urgência, desenvolver medidas alternativas de bem-

estar econômico que complementem e corrijam as conhecidas deficiências do PIB (Produto 

Interno Bruto). Dentre as deficiências a serem corrigidas incluem-se contabilizar mais 

sistematicamente as mudanças na base dos ativos, incorporar perdas de bem estar resultantes 

da desigualdade na distribuição de renda, ajustar a dilapidação de recursos naturais e outras 

formas de capital natural e contabilizar os custos sociais das emissões de carbono e outros 

custos sociais e ambientais associados. 

 

 

1.4.2 Proteger as competências para prosperidade social  

 

Conforme salienta Tim Jackson
40

, a força das práticas de mercado atuais que incentiva 

o consumismo material como instrumento de aceitação e participação na vida social é 

extremamente poderosa, mas ecológica e psicologicamente desastrosa. Assim, o caminho para 

que se alcance uma prosperidade social sustentável é importante oferecer as pessoas 

oportunidades para uma vida sustentável. 

 

Passo 5: Melhorar a qualidade de vida e condições e tempo de trabalho  

Políticas relativas ao tempo de trabalho devem ter por escopo a proteção das pessoas 

em seus trabalhos e contribuir para a estabilidade macroeconômica, além de incentivar 

melhorias na qualidade de vida por meio de um melhor equilíbrio entre vida social e trabalho 

(work-life balance). Dentre as contribuições elenca a redução da jornada de trabalho e/ou 

flexibilidade de horários e implementação de melhores incentivos aos trabalhadores (e 

flexibilidade para empregadores) para que se dedique tempo à família. 
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Passo 6: Combate à desigualdade social  

A má distribuição de renda e a consequente desigualdade social aumentam a 

ansiedade, resultando, por sua vez, em uma baixa satisfação de vida dos menos favorecidos o 

que ocasiona conflitos sociais e violência. Ações são necessárias no sentido de revisão e 

reforma das estruturas tributárias, melhoria no acesso à educação de boa qualidade, legislação 

antidiscriminação severa e requalificação de áreas degradadas, dentre outras.  

 

Passo 7: Medição da prosperidade  

Infelizmente as ferramentas tradicionais de medição da atividade econômica não 

avaliam o bem-estar da população e a prosperidade da nação conduz, com isso,  necessário se 

faz de forma rápida definir um conjunto de ferramentas apropriado para as demandas atuais 

de sustentabilidade, que considerem não apenas os aspectos econômicos, mas também os 

ambientais e sociais.  

 

Passo 8: Fortalecimento do capital social e humano  

Tendo em vista que a prosperidade consiste, em parte, em nossas capacidades de 

participar da vida da sociedade demanda que se dê atenção às necessidades mínimas em 

termos de recursos humanos e sociais. As ações citadas incluem criar e proteger espaços 

públicos compartilhados, fortalecer iniciativas comunitárias de sustentabilidade, reduzir a 

mobilidade geográfica do trabalho, oferecer treinamento para empregos “verdes”, colocar 

maior responsabilidade de planejamento nas mãos das comunidades locais e proteger redes 

públicas de comunicação, museus, bibliotecas públicas, parques e áreas verdes. 

 

Passo 9: Reverter à cultura do consumismo  

A cultura do consumismo desenfreado tem afetado psicológica e socialmente o bem 

estar das pessoas. Deste modo, importante desenvolver mecanismos incentivadores do 

consumismo material e a competição improdutiva de status por meio da regulação forte em 

relação à mídia comercial, fortalecimento de emissoras públicas, implementação de políticas 

mais efetivas e fortes para proteção do consumidor – especialmente em questões relativas à 

durabilidade dos produtos, sustentabilidade, comércio justo e restrições à publicidade infantil. 
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1.4.3 Respeitar os limites ecológicos, sociais e éticos
41

 

 

O consumo exacerbado da sociedade tem provocado a destruição dos recursos naturais 

do planeta e deixado passivos insustentáveis ao ecossistema do planeta.  

Corroborando com esse entendimento Jackson
42

 dispõe que deve estabelecer limites 

claros ao meio-ambiente e seus recursos e integrá-los ao funcionamento da economia e da 

sociedade é fundamental na caminhada rumo a uma economia sustentável.  

 

Passo 10: Imposição de limites claros à emissão e extração de recursos  

Importante que se tenha uma atenção redobrada aos limites ecológicos da atividade 

econômica. Identificar e impor limites severos à extração e emissão é vital para uma 

economia sustentável. Dentre as ações propostas para esses passos, destacam-se a 

implementação de metas de redução que deveriam ser aplicadas a todos os recursos não 

renováveis. Limites deveriam ser estabelecidos para recursos renováveis e também para 

emissões e deposição de resíduos.  

 

Passo 11: Reforma fiscal  

As propostas para uma reforma fiscal-ecológica – uma inversão na carga de taxação de 

bens econômicos, para males ecológicos, por exemplo, poluição, têm incentivado adeptos e 

ganhado aceitação em círculos influentes, ainda que qualquer progresso nessa direção tenha 

sido lento e incerto.  

 

Passo 12: Promoção de transferência tecnológica e proteção do ecossistema  

No momento atual um dos grandes desafios e prioridades é fomentar o crescimento 

necessário para que as nações mais pobres atinjam um patamar mínimo de desenvolvimento.  
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Considerando que hoje há sérias restrições ambientais, as quais não foram grandes 

empecilhos no passado, é fundamental que se busque um desenvolvimento sustentável, por 

intermédio de políticas internacionais e mecanismos de financiamento para que haja 

investimentos em energia renovável, eficiência energética, redução das emissões de carbono, 

proteção das florestas e da biodiversidade. 

 Contudo, nota-se que, por mais que sejam grandes as dificuldades inerentes à medição 

do desenvolvimento sustentável, é fundamental que esforços sejam feitos nesse sentido, pois 

somente assim as ações propostas avançarão e poderão obter resultados satisfatórios.  

Nesse sentido, salienta Hans Michael Bellen
43

: 

Os pesquisadores reconhecem, entretanto, que a tentativa de se criar um índice de 

desenvolvimento sustentável é útil, na medida em que conduz a um esforço 

concentrado para se obter um tipo de ferramenta que apresenta a complexidade do 

sistema de uma maneira mais simples. Mesmo a mais modesta experiência ou 

esforço de apresentação de índices ou indicadores agregados pode levar as novas 

gerações de políticos e tomadores de decisão em direção às metas do 

desenvolvimento sustentável. 

 

Portanto, se hoje ganha espaço e força a busca por um desenvolvimento includente e 

sustentável, é natural, então, que se busquem indicadores que nos mostrem onde estamos e 

nos ajudem a atingir os objetivos traçados. 

 

 

1.5 Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Corporativa da Empresa 

 

A terminologia crescimento econômico, que na maioria das vezes foi utilizada na 

acepção de progresso, perdeu sua força quando se priorizou o desenvolvimento sustentável 

como forma de se proteger o meio ambiente e, principalmente, de gerar sadia qualidade de 

vida ao homem. 

O anseio pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade é 

condição essencial na promoção, desde que os benefícios daí advindos possam alcançar a 

humanidade. 
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 Diante desse cenário, vale ressaltar a importância da função do direito em equilibrar a 

preservação ambiental e o crescimento econômico, por meio de limitação do uso de recursos 

naturais mediante proibição ou redução de alguma atividade produtiva, sem se descuidar do 

necessário benefício que deve advir para o ser humano, constituindo, deste modo, o 

desenvolvimento sustentável. 

 Assim, o Desenvolvimento Sustentável dentre os quais se destaca a Responsabilidade 

Social das Empresas, configura um importante meio para a manutenção do meio ambiente as 

gerações futuras. 

 Nesse sentido, expõe Cristiane Denari:  

Quando se usa a expressão desenvolvimento sustentável, tem-se em mente a 

expansão da atividade econômica vinculada a uma sustentabilidade tanto econômica 

quanto ecológica. Os criadores da expressão desenvolvimento sustentável partem da 

constatação de que os recursos naturais são esgotáveis. Por outro lado apóiam-se no 

postulado de que o crescimento constante da economia é necessário para expandir-se 

o bem estar pelo mundo.
 44

 

  

Desse modo, o crescimento econômico deve obrigatoriamente respeitar os limites da 

sustentabilidade, quanto aos padrões de produção e consumo, uma vez que a sustentabilidade 

afirma o equilíbrio que permite a todos participarem e se verem incluídos no processo global. 

 A realização do desenvolvimento sustentável envolve todos, desde o governo e suas 

instituições, como as empresas, os cidadãos e organizações não governamentais. Logo, todos 

têm uma parcela de responsabilidade, tal como consignado no caput do art. 225, da 

Constituição Federal. 

 Impossível pensar em desenvolvimento sustentável sem crescimento econômico, uma 

vez que este ocasiona a produção de bens necessários para o bem-estar e desenvolvimento da 

comunidade, suprindo suas necessidades. Em contra partida, o crescimento, isoladamente, não 

assegura desenvolvimento. 

As produções econômicas necessitam de recursos ambientais, em razão dessa 

dependência, o próprio crescimento econômico deve respaldar na sustentabilidade das práticas 

produtivas e, assim, do próprio ambiente, sendo que a produção depende de matéria-prima, 
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extraída diretamente ou obtida como resultado de processamento anterior dos recursos 

ambientais. 

Dessa forma, o crescimento econômico é um requisito necessário ao desenvolvimento, 

mas não é suficiente ao desenvolvimento sustentável, tendo em vista que deve haver o 

equilíbrio, a busca da harmonia entre o crescimento econômico e a preservação dos recursos 

naturais, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado. 

 Assim, importante que haja a possibilidade de ajustar a aplicação das leis ao sistema 

criado pela Constituição Federal, atentando-se para que a proteção alcance não apenas o meio 

natural, mas também o urbano, o cultural e o do trabalho, todos necessários para a geração da 

sadia qualidade de vida. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, no artigo 170, VI e no artigo 225 

elencam o princípio do desenvolvimento sustentável, visando compatibilizar o 

desenvolvimento econômico-social e a preservação da qualidade do meio ambiente. Assim, 

para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deve constituir-se 

parte integrante do processo de desenvolvimento econômico e não pode ser considerada 

isoladamente em relação a eles. 

 Diante de todo o exposto, evidencia-se o surgimento de uma nova concepção de 

desenvolvimento da sociedade, atrelada ao desenvolvimento sustentável no diz respeito ao 

equilíbrio e bom senso entre a utilização dos recursos naturais e o desenvolvimento 

econômico. 

Assim, com essa nova concepção de desenvolvimento o que se propõe segundo Kofi 

Annan: “Não estamos a pedir às empresas para fazerem algo diferente de sua actividade 

normal; estamos a pedir-lhes que façam a sua actividade normal de forma diferente”.
45

 

Por fim, a responsabilidade corporativa da empresa revela-se com papel preponderante 

na execução da atividade empresarial, que passou a considerar a economia, o meio ambiente e 

a sociedade como elementos de gestão, uma vez que a empresa não pode atuar de forma 

ilimitada em função da atividade lucrativa, devendo ocorrer à compensação e 

responsabilização pelo o que pode causar no meio ambiente e na coletividade. É a tentativa de 
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conciliação dos direitos econômicos com o interesse social, ou seja, um compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, a fim de que se possa manter o meio ambiente as gerações 

futuras. Deste modo, no capítulo seguinte aborda-se- á se há possibilidade de meios dignos 

para se atingir o almejado desenvolvimento sustentável por meio da responsabilidade 

corporativa. 



42 

 

 
 

CAPÍTULO II – A GESTÃO DA RESPONSABILIDADE 

CORPORATIVA E ÉTICA DA EMPRESA 

 

A empresa contemporânea tornou-se fator crucial na economia moderna, exercendo um 

papel de considerável utilidade no desenvolvimento da atividade econômica, mais do que as 

precedentes entidades capitalistas, primitivas e agressivamente exploradoras. 

Devido as crescentes dificuldades da sociedade, tem-se ampliado a demanda junto às 

empresas por uma corresponsabilidade pelo desenvolvimento das comunidades em que estão 

inseridas. A generosidade passa então à categoria de investimento social, neste caso privado, 

onde além de incorporar elementos comuns à gestão de negócios – planejamento, foco, 

avaliação de resultados e comunicação, a doação de recursos passa a ser usado pelas 

empresas, já com alguma conotação estratégica, para reforçar valores, melhorar clima 

organizacional, fortalecer reputação, gerando valor para o negócio e a sociedade. 

Deste modo, a empresa modifica as atividades de sua cadeia de valor tanto para 

beneficiar a sociedade como para reforçar sua estratégia de negócio, selecionando temas que, 

de alguma forma, contribuem para melhorar a sua posição competitiva de mercado. 

Conforme salienta Peter Drucker
46

 uma empresa para ser considerada plenamente 

responsável, precisa assumir a responsabilidade econômica – lucro como a primeira (e não a 

única) responsabilidade e a base a partir da qual, se capacita para a responsabilidade 

ambiental – como pré-requisito para sua própria sustentabilidade e, para a responsabilidade 

social – como boa empregadora, boa cidadã corporativa, boa vizinha, integrada nas 

comunidades onde atua. 

Nesse sentido, preceitua Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches, em um mundo 

globalizado e em um contexto econômico de capitalismo avançado há um número cada vez 

maior de situações e condutas humanas que exigem do Estado ações de proteção e de 

prestação
47

. 
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Ainda Samyra Naspolini Sanches dispõe que:  

 Vários têm sido os esforços de algumas empresas brasileiras para atingir metas de 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade, atendendo, inclusive às regras impostas 

pela sociedade internacional. Assim, oferecer qualidade e preço competitivos e 

simplesmente cumprir a legislação que regula a sua atividade no país já não é 

suficiente, uma vez que se começa a exigir das empresas que desenvolvam ações 

voltadas ao bem-estar e desenvolvimento da comunidade onde ela está inserida.
 48

. 

 

Sendo assim, uma empresa responsável e sustentável observa aspectos econômicos, 

ambientais, sociais e humanos como condição primordial para obtenção de lucros e resultados 

ao longo do tempo e de forma sustentável para suas transações, para a sociedade e para as 

futuras gerações.  

Deste modo, vale lembrar o que dispõe Célia Santana que “(...) cumprir um papel 

econômico já não é suficiente, e que a gestão da empresa passa a ser responsável pelas 

consequências de suas operações, no que se refere a toda à cadeia produtiva, ao ciclo de vida 

dos seus produtos e serviços, em relação às pessoas e ao meio ambiente” 
49

.  

Evidente que o desafio está na incorporação de critérios de responsabilidade e 

sustentabilidade tanto no planejamento como na gestão estratégica do negócio como em metas 

que possam ser computadas na avaliação e desempenho. 

Dessa forma, surge no atual contexto a Responsabilidade Corporativa das Empresas 

como compromisso de modelo econômico aliado aos interesses sociais e ambientais, 

patrocinando a sua postura social como elemento fundamental do desenvolvimento. 

 

 

2.1 A Evolução da Postura Social da Empresa 

 

Historicamente era por meio da terra que ocorria a produção de riqueza, uma vez que o 

produto tinha seu valor econômico baseado em insumos básicos, como sementes. O trabalho 
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era realizado pelos animais e pelo ser humano que desenvolveu conhecimentos sobre a época 

do plantio e da colheita das plantações. Em razão de tal realidade, classes sociais, formas de 

governo, relações comerciais e econômicas foram sendo desenvolvidas em função da 

propriedade e da agricultura. 

O referido período foi denominada por Alvin Toffler
50

 como a “primeira onda”, 

caracterizada pela mudança, a aproximadamente 10 mil anos, da cultura nômade de caçadores 

para uma civilização agrícola, na qual a terra se constituiu no principal recurso. Deste modo, 

passou-se da Antiguidade até a Idade Média, destacando-se neste período, o surgimento das 

cidades na Europa e o fortalecimento do comércio a partir do século XIII. 

Com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, inicia-se uma nova era, pois 

com a invenção do motor a vapor, o trabalho e a produção em maior escala houve a 

substituição do trabalho artesanal, uma vez que máquinas e ferramentas mais sofisticadas se 

desenvolvem, a produção de bens começa a ser vista como uma atividade nobre e lucrativa, 

assim como o foram o comércio, a posse e a exploração de grandes propriedades. 

A Revolução Industrial inaugurou a busca pelo progresso social, conforme defendem 

Hamish Pringle e Marjorie Thompson
51

 dispondo que a era industrial e o capitalismo, 

proporcionaram uma célere fortuna para poucos à custa do trabalho de muitos, gerando, deste 

modo, uma expectativa de progresso, fundada nas grandes invenções, como o motor a vapor e 

a eletricidade, e nas divisões de classes e subclasses sociais.  

Com o crescimento de trabalhadores nas indústrias, em substituição aos fazendeiros e 

empregados domésticos, gerou uma divisão social: de um lado, os operários e de outro, quem 

os empregava. Logo, os capitalistas detinham os meios de produção, em forma de poder e 

recursos para fazer a economia funcionar, mas o operariado representava a força produtiva, e 

este não demorou muito para perceber seu poder e sua capacidade de articulação.  

O resultado deste ciclo histórico é o surgimento da sociedade capitalista, cujo objetivo 

é o progresso econômico como mola propulsora ao progresso social, ou seja, a 

industrialização está intimamente ligada ao surgimento do capitalismo, que se desenvolveu, se 

consolidou e se transformou ao longo de dois séculos. Assim, desde o final do século XVIII, a 
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sociedade foi organizada em torno da produção, do aumento da produtividade e da geração de 

lucros. 

O capitalismo surge tendo por base um individualismo exacerbado, apresentando-se 

como uma das principais mudanças na sociedade, no entanto, no Brasil houve ainda um maior 

agravante, pois os nossos colonizadores propiciaram uma gestão ainda mais individualista, 

conforme os interesses da corte e não da sociedade, segundo discorre Fábio Konder 

Comparato: 

O nascimento do capitalismo na segunda metade do século XII, na Baixa Idade 

Média europeia, representou, sem nenhum exagero, a mais profunda ruptura com a 

tradição, em todo processo histórico. (...) Em Portugal, onde o soberano assumiu, 

como assinalado, o papel de Comerciante-mor do reino, o interesse particular da 

Coroa sobrepôs-se em várias ocasiões ao bem comum dos súditos.
 52

 

 

Assim, acreditava-se que o mercado seria a melhor forma de organização social para a 

humanidade, uma vez que a partir da liberdade econômica, toda a população estaria apta a 

experimentar um período de plena liberdade. 

Com a época pós-industrial e a revolução da informação, tem-se a “terceira onda” de 

Alvin Toffler
53

, na qual a informação valoriza-se mais que recursos materiais, tornando-se a 

base do trabalho. A terceira onda iniciou-se em 1955, nos Estados Unidos e outros países 

desenvolvidos industrialmente, o conhecimento deixa de ser um meio coadjuvante de produzir 

riquezas, pois é quem domina a nova civilização.  

O período pós-industrial ou da informação é fundado na tecnologia e utiliza uma nova 

forma de produção de riqueza, no qual o capital intelectual passou a ser mais valorizado que 

outros recursos tradicionais e o capital propriamente dito, o que estimulou o desenvolvimento 

do homem como um trabalhador do conhecimento. 

Referido movimento desencadeou a indústria de serviços. Assim, elementos como 

competitividade do mercado, investimento na qualidade e na inovação de produtos, 

conduziram outro elemento de diferenciação, a prestação de serviços em resposta às 

demandas e expectativas de um consumidor com acesso aos bens de produção, à educação e à 

informação. Desenvolvendo, deste modo, uma nova mentalidade e um novo estilo de vida 

cada vez mais exigente. 

                                                        
52

 COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 144-162. 

53
 TOFFLER, Alvin. A terceira onda. Rio de Janeiro: Record, 1992. 



46 

 

 
 

Empresas japonesas, com o término das guerras mundiais, passaram a assumir novas 

estratégias empresariais com base no controle da capacidade intelectual. As estruturas 

organizacionais e administrativas se modificam para diminuir o ciclo de vida dos produtos 

com mais eficácia. Conforme lembra Peter Drucker
54

 “o aumento da produtividade do 

trabalho com conhecimentos e serviços tornou-se prioridade para a economia dos países 

desenvolvidos”.  

O grande fator de transformação e reestruturação capitalista, segundo Manuel 

Castells
55

 foi à tecnologia da informação, que chega como um divisor de águas na segunda 

metade do século 20, especialmente a partir dos anos 70. O “informacionalismo”, direcionado 

ao processamento cada vez mais complexo da informação e do conhecimento cumulativo, é o 

responsável pelo rejuvenescimento do capitalismo, dando origem ao que ele denomina 

capitalismo informacional. 

Com o novo paradigma tecnológico do começo do terceiro milênio provoca-se um 

intervalo na história, uma verdadeira revolução, semelhante ao que as novas fontes de energia 

– motor a vapor, eletricidade, energia nuclear – significaram para provocar sucessivas 

revoluções industriais. 

Deste modo, Peter Drucker
56

 faz um paralelo histórico semelhante, a partir da análise 

do capitalismo e do socialismo que fracassaram como sistemas sociais, o primeiro por 

conduzir a uma luta de classes e o segundo, por evidenciar que as mesmas não podem ser 

abolidas, sendo que ambos mostraram-se incapazes de conduzir indivíduos e sociedades à 

igualdade através da liberdade econômica, que cada sistema buscou a seu modo. 

Nesse sentido, estamos nos movendo em um processo de geração de um novo sistema 

social, o “pós – capitalismo”, uma vez que não vivemos mais dentro do capitalismo nem do 

socialismo. É um processo decorrente de uma nova realidade, diferente da predominante nos 

últimos 250 anos. A mudança para a sociedade “pós – capitalista” torna-se importante por 

apresentar outro ciclo na vida da humanidade, fortalecido por princípios e valores revisados, 

com uma nova consciência e que exige uma reorganização das forças que movem o mundo. 

Assim, Peter Drucker salienta: 
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A cada poucas centenas de anos ocorre na história ocidental uma transformação 

significativa. Atravessamos o que eu chamo de limite. Em poucas décadas a 

sociedade se reorganiza – muda sua visão de mundo, seus valores básicos, sua 

estrutura social e política, suas artes e suas  instituições fundamentais. Cinquenta 

anos depois, há um novo mundo. E as  pessoas jovens não podem nem imaginar o 

mundo em que seus avós viveram e no qual seus próprios pais nasceram.
 57

  

 

 

Ainda Peter Drucker
58

 segue comparando a atual transformação com outras que, 

ocorrendo aproximadamente a cada 200 anos, por sua importância e extensão, foram 

verdadeiros marcos divisores na história, caso da Revolução Industrial, que não foi uma 

mudança sutil, porém menor que a revolução “pós-capitalista” que estamos vivendo e que 

começou depois da Segunda Guerra Mundial. 

Também apresentou uma evolução peculiar às iniciativas empresariais, no tocante a 

relação com o assistencialismo e com a tradição cristã, uma vez que as empresas  passaram a 

acolher pedidos de patrocínio e doações, numa simples e descompromissada liberação de 

recursos financeiros, sem um projeto claramente estruturado de intervenção social. 

Em razão desse novo momento, muitas empresas progrediram na abordagem da 

questão social, principalmente devido à necessidade de diminuir o impacto ambiental na 

produção da atividade econômica, uma preocupação que iniciou em meados do século 20 

sobre as corporações empresariais, responsabilizadas por problemas causados por sua busca 

de lucro e expansão num mercado cada vez mais competitivo e global. A fiscalização advinha 

de novos setores organizados da sociedade, que exigiam um equilíbrio entre o 

desenvolvimento, os recursos naturais consumidos pelas empresas e o impacto da sua 

atividade sobre o ambiente.  

Assim, dispõe Melo Neto e Froes
59

 que “as empresas devem minimamente prestar 

contas sobre a forma como usam os recursos que na verdade pertencem a toda sociedade, 

que por sua vez, deve cobrar eficiência e transparência”. 

Deste modo, nota-se que, a função social da empresa abrange também um 

compromisso constante e permanente com a reumanização da economia, como tem sido 
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exigido em diversos outros países. Logo, pode-se citar como exemplos: a) a instituição das 

comissões de fábricas, nos países nórdicos, com poderes para deliberar sobre as condições do 

trabalho, higiene e segurança, luta contra a monotonia de determinadas tarefas; b) a instituição 

dos comitês de empresa, com competência para discussões do interesse geral, como salários, 

plano de carreira, rescisões contratuais; a cogestão ou codecisão, mediante a participação dos 

trabalhadores nos conselhos de deliberação das empresas; c) a participação dos empregados 

nos lucros; participação na propriedade e no contrato de empresas, como consta do projeto 

sueco; a apresentação anual compulsória do “balanço social da empresa” para se comprovar 

ou demonstrar a realização de programas de caráter social, de aperfeiçoamento de recursos 

humanos, assistência social, entre outros. 

Dessa forma, a sociedade tem ampliado a demanda junto às empresas por uma 

corresponsabilidade pelo desenvolvimento de investimento social, o qual além de incorporar 

elementos comuns à gestão de negócios – planejamento, foco, avaliação de resultados e 

comunicação, a doação de recursos passa a ser usada pelas empresas, já com alguma 

conotação estratégica, para reforçar valores, melhorar clima organizacional, fortalecer 

reputação, gerando valor para o negócio e a sociedade. 

Ocorre que na prática a empresa reage a cobranças da sociedade, ora minimizando 

riscos socioambientais, ora fazendo investimento em causas mais genéricas, de claro interesse 

social, mas que não interferem nem dizem respeito diretamente as suas operações, assim 

como tampouco influenciam sua competitividade no médio e longo prazos. 

Considerando que a empresa está num mercado competitivo, globalizado, com 

consumidores ávidos por novos produtos e serviços, muito mais exigentes e conscientes dos 

seus direitos, o investimento em ações sociais
60

 deve resultar de uma visão estratégica de 

negócios. Este é o desafio incorporar critérios de responsabilidade e sustentabilidade tanto no 

planejamento como na gestão estratégica do negócio sem prejuízo do seu lucro, uma vez que 

precisa se manter ativa, produtiva e rentável ao longo do tempo. 

Assim, criar uma estratégia é construir uma posição competitiva exclusiva, valiosa e 

sustentável, envolvendo um conjunto diferente de atividades e estabelecendo uma integração 

simultânea entre todas as atividades da empresa dentro do posicionamento assumido. 
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Nesse sentido, estratégia, para Michael Porter
61

 é o conjunto integrado de ações 

destinadas a gerar e manter vantagens competitivas duradouras; é a forma pela qual uma 

organização pretende competir e crescer para atingir seus objetivos e cumprir sua missão; 

objetiva o aproveitamento de oportunidades e potencialidades, minimizando o impacto de 

ameaças e fragilidades, e se materializa por meio de ações adequadamente implementadas. 

Assim, elaborar estratégias para o futuro exige um processo em busca de novas 

atividades, novos empreendimentos, novos negócios, novos padrões de oportunidades e de 

interação clientes-empresa-tecnologia- mercado. 

A Fundação Dom Cabral (FDC)
62

 elaborou uma pesquisa a qual foi aplicada ao 

mercado brasileiro - Desafios para a sustentabilidade e o planejamento estratégico das 

empresas no Brasil - cujo objetivo foi verificar se de fato e de que forma, os principais 

desafios socioeconômicos e ambientais, conjuntamente chamados desafios da 

sustentabilidade, estão incorporados ao planejamento estratégico e à sua execução nas 

empresas.  

Para a realização da pesquisa 134 empresas foram convidadas a participar, dessas um 

total de 81 empresas aceitou participar da pesquisa e apenas 30 delas de fato completaram o 

questionário. Para fins didáticos, as perguntas aplicadas as empresas brasileiras serão aqui 

transcritas para apoiar a análise dos resultados encontrados como indicativo do estado da arte 

da responsabilidade social e ambiental vivenciada pelas empresas que aceitaram o desafio de 

participar, conforme segue: 

1ª Pergunta: Em que medida o enfrentamento de cada um dos Desafios abaixo 

listados está presente no Planejamento Estratégico de sua empresa para 2006? 

Assinale a alternativa que melhor descreva a inclusão de cada um desses Desafios 

no planejamento estratégico de sua empresa, seja através de sua incorporação aos 

cenários de curto, médio ou longo prazos, seja através da definição de objetivos 

estratégicos e de indicadores para o monitoramento dos resultados a serem 

alcançados em relação àquele tema. 

· Incorporado aos cenários. 

· Incorporado ao planejamento estratégico e já com objetivos estratégicos 

específicos. 

Incorporado, já com objetivos e indicadores para monitoramento de resultados. 

· Ações, procedimentos ou políticas corporativas já em vigor. 

· Ainda não incorporado ao planejamento e às ações estratégicas da empresa. 
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2ª Pergunta: Na sua percepção, que grau de importância sua empresa atribui a 

cada um dos Desafios listados abaixo, sob o ponto de vista do desempenho da 

própria organização? 

Assinale o grau de importância que sua empresa atribui a cada um desses Desafios, 

sob o ponto de vista de seus impactos negativos sobre o desempenho da própria 

organização (produtividade, performance econômico-financeira, imagem, reputação, 

segurança, etc.). 

a) Baixo b) Moderado c) Elevado 

3ª Pergunta: Pela sua avaliação, como você classificaria o impacto das operações 

de sua empresa sobre esses Desafios? 

Partindo de uma visão do negócio como um todo, assinale a alternativa que melhor 

descreva o impacto das atividades de sua empresa sobre cada um desses Desafios, 

levando-se em conta não apenas os efeitos diretos resultantes de suas operações, mas 

também os efeitos indiretos gerados ao longo de toda a cadeia produtiva e de toda a 

cadeia de consumo. 

a) Negativo b) Nulo c) Positivo 

4ª Pergunta: Na sua percepção, qual seria o grau de dificuldade para o 

enfrentamento de cada um desses Desafios? 

Assinale o grau de dificuldade percebido por você para o enfrentamento de cada um 

dos Desafios listados abaixo, levando-se em consideração a mobilização de recursos 

técnicos, financeiros, organizacionais e interinstitucionais necessários para que a 

empresa possa contribuir positivamente em relação a cada um desses temas. 

a) Baixo b) Moderado c) Elevado 

5ª Pergunta: Qual o principal tipo de obstáculo que sua empresa enfrenta (ou 

viria a enfrentar) para a incorporação de cada um desses Desafios à estratégia de 

negócios de sua organização, de maneira a contribuir positivamente para o 

enfrentamento desses Desafios? 

Assinale a opção (apenas uma) que melhor descreva o tipo de dificuldade que sua 

empresa enfrenta, ou teria que enfrentar, em relação à incorporação de cada um 

desses Desafios à estratégia corporativa essencial (core business strategy), de 

maneira a contribuir para a superação desses Desafios: 

a) Desafio não reconhecido como relevante. 

b) Carência de conhecimentos ou técnicas. 

c) Difícil sensibilizar e mobilizar pessoas na organização. 

d) Difícil traduzir termos financeiros. 

e) Falta articulação com outras empresas, governo ou sociedade civil. 

f) Conflito com outros interesses da empresa.
63

 

 

Os desafios socioambientais relacionados na pesquisa pela Fundação Dom Cabral 

basearam-se de pesquisas bibliográficas, entrevistas com pesquisadores de instituições 

acadêmicas e de pesquisa e também com executivos dirigentes de algumas empresas. 

A referida Fundação partiu da ideia de que apesar de expressiva mobilização, tanto a 

responsabilidade social da empresa como questões ligadas ao tema provavelmente não 
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estariam incorporadas como também não estariam adequadamente analisadas, priorizadas e 

alinhadas nem ao planejamento nem aos demais objetivos estratégicos da empresa. 

Dessa forma, a partir de uma relação de desafios socioeconômicos e ambientais hoje 

postos para a sociedade brasileira, a pesquisa pretendeu verificar quais deles e de que forma 

estariam incorporados na estratégia de negócios das empresas no Brasil. 

Além da incorporação, a pesquisa também considerou como variáveis a importância, o 

impacto dos negócios no desafio, o nível de dificuldade e também procurou levantar os 

principais obstáculos para empresa enfrentar e incorporar os desafios a sua estratégia de 

negócios, com vistas a apontar à sociedade e aos estrategistas de empresas, as discrepâncias 

na incorporação dos desafios e na interpretação da sua relevância.  

A pesquisa evidenciou que os desafios da sustentabilidade encontram-se 

moderadamente incorporados ao planejamento estratégico das empresas estudadas – 53,5% a 

objetivos e 12,6% a cenários, enquanto 33,4% informam não ter feito ainda a incorporação. 

Com relação à importância atribuída pelas empresas aos desafios da sustentabilidade 

para suas operações empresariais, 54% consideram elevada, 26,5% consideram moderada, 

enquanto 19,6% consideram baixa. 

Vale destacar que as empresas avaliam os impactos decorrentes de seus negócios aos 

desafios da sustentabilidade, como positivos em 70,4% dos casos, como sem impacto em 

25,8% e apenas 3,8% considera os impactos de suas operações como negativos. 

A pesquisa assim evidencia que as empresas não se veem como geradoras de impactos 

negativos na sustentabilidade, muito embora sabidamente, a atividade empresarial tenha 

historicamente lançado mão de recursos ambientais, econômicos e sociais, para sua expansão 

e sustentação, num modelo de interação desequilibrado entre essas três dimensões. 

Ademais, a este desequilíbrio deve-se acrescentar a desproporcional distribuição para 

a sociedade dos valores e riqueza gerados pela empresa. No desafio distribuição de renda, por 

exemplo, não houve nenhuma resposta indicando impacto negativo, enquanto que 86,7% das 

empresas o classificaram como positivo. 

Segundo avaliação da Fundação Dom Cabral, isso poderia indicar uma percepção 

inadequada pela empresa da sua responsabilidade quanto à sustentabilidade, muito embora, 
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nesse grupo de empresas, devam existir dirigentes mais preparados e conscientes para 

perceber as conexões entre suas práticas e os temas relacionados. 

Já com relação ao nível de dificuldade para enfrentar cada desafio, considerando-se a 

mobilização dos recursos técnicos, financeiros e interinstitucionais necessários, 50,5% das 

empresas o consideraram alto, 33,9% consideraram moderado e 15,6% baixo, em linha com 

resultados referentes ao grau de importância do desafio para os negócios. Um alto grau de 

dificuldade para enfrentar o tema é associado, em 64% dos casos, com dificuldades técnicas 

para traduzir o desafio em objetivos estratégicos. 

Por fim, quanto aos principais obstáculos, o maior deles com 26,5% das empresas é a 

falta de articulação institucional (entre empresas, setor público e sociedade civil), enquanto a 

baixa relevância do tema para a estratégia da empresa aparece para 16% delas. Seguem-se as 

dificuldades na tradução financeira para 8,3% das empresas e para 7,3% delas na tradução dos 

desafios em objetivos estratégicos. 

Ensina Peter Drucker
64

 que uma empresa para ser declarada completamente 

responsável precisa assumir a responsabilidade econômica, sendo lucro como a primeira 

responsabilidade e a base a partir da qual, se capacita para a responsabilidade ambiental, 

como pré-requisito para sua própria sustentabilidade e, para a responsabilidade social, como 

boa empregadora, boa cidadã corporativa, boa vizinha, integrada nas comunidades onde atua.  

Ademais, Rachel Sztajn
65

 dispõe que a responsabilidade social é evidenciada por 

intermédio do chamado ‘balanço social’, que demonstra os esforços enviados pela sociedade para 

ampliar a sua responsabilidade social, destacando-se as suas metas sociais, os impactos sociais, 

ambientais e o resultado de suas políticas internas e externas voltadas para a comunidade.  

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
66

 tem incentivado as empresas a adotarem 

um balanço social, que serve para divulgar as ações empresariais que reflitam as suas 

preocupações e responsabilidades no campo social.  Assim, vale esclarecer que o Balanço 

Social é o instrumento que possibilita à sociedade ter conhecimento dessas ações 

empresariais.  
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O conhecimento dessas ações empresariais se processa mediante a divulgação de um 

conjunto de informações relevantes, normalmente agrupadas em indicadores, como por 

exemplo, indicadores laborais, sociais e do corpo funcional que evidenciam, dentre outros, os 

gastos e investimentos feitos em benefício dos empregados e em benefício da comunidade.  

Ademais, o balanço social, no seu conceito mais amplo, engloba informações sobre o 

meio-ambiente e sobre a formação e distribuição da riqueza gerada pelas empresas e, quando 

apresentado em conjunto com as demonstrações financeiras tradicionais, é efetivamente o 

instrumento mais eficaz e completo de divulgação e avaliação das atividades empresariais.  

A CVM vem participando desse processo já faz algum tempo, tendo emitido dois 

Pareceres de Orientação, incentivando a divulgação de informações de natureza social (o 

Parecer de Orientação CVM nº 15/87 na parte que trata do Relatório da Administração e o 

Parecer de Orientação CVM nº 24/92 sobre divulgação da Demonstração de Valor 

Adicionado). Mais recentemente, a partir da iniciativa do IBASE (Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas) a CVM se integrou a esse movimento que busca incentivar a 

divulgação do balanço social e que tem alcançado expressão cada vez maior em nosso País.  

Para melhor compreensão do conteúdo a CVM elaborou e colocou em audiência 

pública uma minuta de instrução em que estabelecia a obrigatoriedade da divulgação de um 

conjunto de informações de natureza social. Essa minuta apresentava um modelo de 

demonstrativo que se assemelhava ao modelo elaborado e distribuído pelo IBASE - Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas.  

Em audiência pública, diversos órgãos e pessoas, com reais preocupações sobre a 

matéria, tiveram oportunidade de se manifestar. Muitas sugestões foram oferecidas, mas o 

aspecto mais importante é que não foi obtido consenso quanto à divulgação obrigatória do 

balanço social. Parcela significante das entidades e empresas entendeu que a sua elaboração e 

divulgação deve refletir o grau de engajamento e comprometimento da empresa e seus 

dirigentes, além de estimular outras empresas a seguirem o mesmo caminho.  

A CVM atenta a todos os argumentos apresentados, resolveu não emitir qualquer ato 

normativo obrigando a elaboração e a divulgação do Balanço Social. Resolveu, no entanto, 

devido à importância do assunto e ao crescente interesse dos investidores, principalmente 

externos, mudar o foco da discussão, transferindo-a para o Congresso Nacional, onde o 

assunto terá, evidentemente, uma abordagem mais ampla. Neste sentido, a CVM proporá a 
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inclusão no anteprojeto de reformulação da Lei nº 6.404/76, que trata das sociedades por 

ações, disposição estabelecendo que essas sociedades, bem como quaisquer outras empresas 

consideradas de grande porte, devem divulgar informações de natureza social, além da 

divulgação da Demonstração do Valor Adicionado.  

Portanto, a CVM encerrou, a sua participação como órgão regulador, embora esteja 

disposta a participar de todas as ações que incentivem a divulgação voluntária do balanço 

social, considerando firmemente que a sua participação no processo ampliou o leque da 

discussão e contribuiu decisivamente para a conscientização das companhias abertas de um 

modo geral.  

Assim, a estratégia empresarial inicia à inovação trazida pelo conceito de 

responsabilidade social como forma de participação da empresa no desenvolvimento 

sustentável. Logo a empresa pode desenvolver posição competitiva e sustentável, atender a 

objetivos de desenvolvimento e relacionamento com o meio, trabalhar para o futuro que 

pretendem construir, antecipar-se a tendências. 

 

 

2.2 Da Responsabilidade Corporativa da Empresa 

 

Nos Estados Unidos na década de 30, foi introduzida a responsabilidade social, porém 

somente na década de 60 as grandes empresas começaram a apresentar balanço social, que 

dispunham de resultados obtidos por meio sua política social. 

Somente na década de 50 surgiram às primeiras definições sobre responsabilidade 

social, segundo Patrícia Almeida Ashley
67

 o autor Bowen, em 1953, conceituou a 

responsabilidade social como sendo “a obrigação do homem de negócios de adotar 

orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e 

valores da sociedade”. 

As intensas inovações tecnológicas ou estruturais obrigaram as empresas a inovar suas 

tendências para subsistir, uma vez que tiveram que implementar uma visão de longo prazo. 

Segundo Ignacy Sachs:  
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Se quisermos adotar estratégias de longo prazo que levem em conta o bem-estar de 

todos os nossos atuais e futuros companheiros de viagem humanos na espaçonave 

Terra, temos de nos voltar para a Mão visível e seus cinco dedos: um contrato social 

renovado, planejamento democrático de longo prazo, segurança alimentar, segurança 

energética (os dois pilares do desenvolvimento includente e sustentável) e 

cooperação internacional.
 68

 

 

Outro ponto a ser destacado refere-se ao fato de que todo o investidor busca uma 

rentabilidade em face do montante inicialmente aplicado, e essa rentabilidade na grande 

maioria das vezes não se dá de maneira imediata, pois se tem o tempo de maturação do 

produto ou serviço antes da empresa fixar seu posicionamento no mercado. 

Ademais, a perpetuidade da empresa por meio dos anos é um dos principais objetivos de 

qualquer companhia e o meio para atingi-la deixou de ser apenas e tão somente por 

intermédio do lucro, voltando-se a atenção na atualidade a sua função social e solidária
69

. 

Dessa forma, consoante acima explanado, além dos interesses capitalistas, a empresa 

no processo de incremento econômico e desenvolvimento tecnológico deve assumir suas 

funções solidárias, uma vez que a ordem econômica no Brasil possui como fundamento a 

valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, com o objetivo de assegurar a todos 

existência digna, atentando-se, entre outros, aos princípios da defesa do consumidor e defesa 

do meio ambiente
70

. Verifica-se que a responsabilidade social abrange diversos outros 

interesses que gravitam ao redor da empresa, inclusive dos excluídos do ciclo econômico. 

José Renato Nalini ensina que em razão de ter “sobrevivido às intempéries, a instituição que 

pode ser considerada vencedora no século XXI é a empresa. Enquanto o Estado se encontra às 
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voltas com a perda da soberania, conceito cada vez mais relativizado, a empresa integra um 

sistema competente”.
71

 

Um novo paradigma se apresenta na medida em que algumas empresas perceberam as 

vantagens de se adotar políticas de responsabilidade social, submetendo-se, voluntariamente, 

a um monitoramento externo sobre seu comportamento empresarial e aprimorando sua 

imagem diante do consumidor. 

Considerando a posição e a relevância da para a sociedade, convém destacar os valores 

decorrentes do seu poder e que devem resultar no exercício da função e responsabilidade 

social da empresa. Nesse diapasão Newton De Lucca ensina que: 

[...] cumprir uma função social implica assumir a plenitude da chamada 

responsabilidade social, vale dizer, a consciência de que todos nós temos, em maior 

ou menor grau – como cidadãos, em geral, ou como empresários, em particular -, o 

indeclinável dever ético de pôr em prática as políticas sociais tendentes a melhorar 

as condições e a qualidade de vida de todos os nossos semelhantes.
72

 

 

Contudo, ainda há muito a ser feito, já que nos deparamos, vez por outra, com 

denúncias de violações aos direitos humanos em nosso território, sobretudo com a utilização 

pelas empresas de meios de produção que não adota um desenvolvimento responsável.  

O ideal é que a empresa comece a realizar e compartilhar dos valores sociais, tentando 

demonstrar que existe um envolvimento com os reclamos sociais, a fim de conquistar a 

confiança dos cidadãos. Assim, a forma de demonstrar compromisso com a responsabilidade 

social pode ocorrer mediante a criação de normas que positivem as condutas empresariais e, 

ao mesmo tempo, reflitam os valores éticos entendidos como meios de efetivação da 

responsabilidade social ocasionando a interação entre a sociedade e a empresa. 

Logo, a responsabilidade da empresa, não se resume na obtenção de lucros, pois ao 

seu redor se formam diversas e complexas relações, que podem ser exemplificadas a partir das 

relações com os seus colaboradores, prestadores de serviços, meio ambiente, futuras gerações, 

consumidores, comunidade, outras empresas, dentre outras. Nesse sentido, José Antonio 

Puppim de Oliveira ensina que: 
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O conceito de responsabilidade social de empresas está ligado à atuação de 

companhias fora de sua atividade-fim. Apesar de seu crescente interesse nos últimos 

anos, não é um conceito novo na prática. Organizações privadas na Idade Média, 

bem antes da criação do capitalismo como sistema econômico, já atuavam na área 

social, com ações de filantropia.
73

 

 

Para o referido autor, a responsabilidade social decorre do efetivo cumprimento das 

leis e envolve atitudes, ações e relações com um grupo maior de partes interessadas como 

consumidores, fornecedores, comunidade e governo.
74

  

 Newton de Lucca considera que “é difícil encontrar uma lista de requisitos bem 

definida sobre o que uma empresa deve ser ou fazer para ser considerada socialmente 

responsável”. Para que uma empresa seja considerada socialmente responsável, esta deve, a 

titulo meramente exemplificativo, seguir a legislação vigente, ter um desempenho responsável 

na esfera ambiental em consonância com o ramo de atuação da empresa, considerar as 

comunidades impactadas por suas atividades, respeitar os colaboradores e seus familiares e ter 

transparência em suas ações.
75

 

 Nesse sentido, as ações, definição e interpretação de responsabilidade social podem 

variar de acordo com o local e setor de atividade da empresa. Uma empresa que exerce 

atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, terá sua responsabilidade social 

interpretada sob uma linha de cunho solidário, da mesma forma, uma empresa que possui suas 

instalações em local com graves problemas sociais, possivelmente sua responsabilidade social 

exigirá mais ações sociais.
76

  

É válido consignar que a responsabilidade social se funda essencialmente em valores e 

direitos sociais de segunda dimensão de Direitos Humanos, por sua vez, a responsabilidade 

ambiental se funda em valores e direitos de solidariedade decorrentes da terceira dimensão.  

No que se refere a responsabilidade social, José Antonio Puppim de Oliveira, entende 

que o conceito pode se modificar de acordo com o contexto da empresa, uma vez que ainda é 
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uma ideia em evolução que se molda constantemente às mudanças ocorridas na sociedade e 

nas empresas, tratando-se de uma construção social e política.
77

 

Amartya Sen salienta que a empresa não deve agir pensando em seu próprio interesse 

lucrativo e desprezar a ética, uma vez que, sabe-se que quanto maior a confiança entre as 

pessoas, melhor o ambiente para o desenvolvimento das relações econômicas
78

. 

Assim, a empresa deve agir sim em busca do lucro, porém, respeitando às normas 

pátrias mediante a observância da soberania nacional, a garantia da propriedade privada, mas 

desde que esta cumpra sua função social, a defesa da livre concorrência, respeitar o direito do 

consumidor, agir de forma ecologicamente sustentável, a fim de que não haja a degradação do 

meio ambiente, atuar de forma a buscar a redução das desigualdades regionais e sociais, 

pretender o pleno emprego e a valorização do trabalho humano. 

Corroborando com esse entendimento Alessandra de Oliveira Garcia e Zenaide 

Homem de Mello Ceballos salienta que: 

A empresa socialmente responsável deve disseminar novos valores que restaurem a 

solidariedade social, o compromisso social e o compromisso com a equidade, a 

dignidade, a liberdade, a democracia e a melhoria da qualidade de vida de todos que 

vivem na sociedade. As ações sociais das empresas podem contribuir para a solução 

do problema da pobreza em nosso país alterando o seu padrão de atuação social, de 

uma dimensão ‘assistencialista’ para uma dimensão social ‘desenvolvimentalista’. 

As empresas devem se responsabilizar pelas consequências de seus erros e excessos 

no passado. Os negócios devem assumir um papel criativo ao alimentar a próxima 

fase da evolução que está se instalando ao redor do planeta com um mínimo de 

ruptura social e miséria humana.
 79

 

 

Deste modo, a efetiva concretização da Responsabilidade Social Empresa requer um 

duplo movimento: interno – na modificação da forma de comportamento da empresa e 

externo – na promoção e divulgação de ações eticamente recomendáveis aos sujeitos 

envolvidos ou afetados por sua atividade. 

Nesse sentido, nos ensina Francisco P. de Melo Neto e César Froes: 

 [...] que o exercício da Responsabilidade Social pressupõe uma actuação eficaz da 

empresa em duas dimensões: interna e externa. Neste âmbito, a Responsabilidade 
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Social interna está voltada para o público interno, tendo por base indicadores com 

ênfase nas áreas da educação, salários e benefícios de assistência médica e social. 

Apesar do objectivo principal ser obter o maior retorno possível de produtividade 

para os accionistas, esse retorno é conseguido à custa da dedicação, empenho e 

lealdade dos funcionários, derivado pelo bem-estar dos mesmos. A 

Responsabilidade Social externa, por seu turno, estando virada para a comunidade 

externa, centra-se na realização de acções baseadas em doações de produtos, 

equipamentos e materiais em geral, na transferência de recursos em regime de 

parceria para órgãos públicos e Organizações Não Governamentais, na prestação de 

serviços voluntários para a comunidade por parte dos funcionários da empresa, em 

aplicações de recursos na preservação do meio ambiente, na geração de empregos, 

no patrocínio de projectos sociais do governo e em investimentos directos em 

projectos sociais criados pela própria empresa.
 80

 

 

Assim, as empresas devem assumir um papel mais amplo dentro da sociedade, levando 

em conta a constituição de uma cidadania organizacional no âmbito do ambiente interno e a 

implementação de direitos sociais, no âmbito externo. Importante destacar que segundo 

Ferrel
81

 a Responsabilidade Social foi caracterizada em quatro dimensões, a saber, dimensão 

legal, dimensão ética, dimensão econômica e dimensão filantrópica. 

A dimensão legal refere-se ao cumprimento das leis promulgadas pelos governos com 

o objetivo de estabelecer padrões mínimos de fazendo com que as empresas tenham obrigação 

de cumpri-las, pois essas leis existem em razão de a sociedade não acreditar em uma empresa 

que não faz o que é certo no âmbito legal. Logo, por causa dessa falta de confiança constitui o 

ponto central da dimensão legal. 

Ainda Ferrel
82

 define cinco grupos que definem essas leis, senão vejamos: leis que 

regulamentam a concorrência; leis de proteção ao consumidor; leis de proteção ao meio 

ambiente; leis de promoção da eqüidade e da segurança; leis de incentivo para promover o 

cumprimento da legislação para prevenir má conduta. 

As leis que regulamentam a concorrência são instituídas para impedir monopólios, 

formação de cartéis com práticas ilegais de formação de preço, prática de dumping, proibição 

da comercialização de bens falsificados, entre outras. 
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Quanto às leis de proteção ao consumidor nos Estados Unidos, tem seu surgimento em 

1906, o que demonstra o estágio avançado de proteção e conscientização dos consumidores, 

uma vez que no Brasil, só em 1990 que tivemos a promulgação do código de defesa do 

consumidor. 

As leis de proteção ao meio ambiente consistem na proibição do exercício de 

atividades empresariais que degradam o meio ambiente. Neste âmbito existe o certificado ISO 

14000, conferido a empresas que respeitam o meio-ambiente. Vale lembrar que a legislação 

ambiental brasileira é bem ampla, uma vez que somam dezessete leis que visam garantir a 

preservação do grande patrimônio ambiental do país. São elas: Lei da Ação Civil Pública – 

número 7.347 de 24/07/1985; Lei dos Agrotóxicos – número 7.802 de 10/07/1989; Lei da 

Área de Proteção Ambiental – número 6.902 de 27/04/1981; Lei das Atividades Nucleares – 

número 6.453 de 17/10/1977; Lei de Crimes Ambientais – número 9.605 de 12/02/1998; Lei 

da Engenharia Genética – número 8.974 de 05/01/1995; Lei da Exploração Mineral – numero 

7.805 de 18/07/1989; Lei da Fauna Silvestre – número 5.197 de 03/01/1967; Lei das Florestas 

– número 4.771 de 15/09/1965; Lei do Gerenciamento Costeiro – número 7.661 de 

16/05/1988; Lei da criação do IBAMA – número 7.735 de 22/02/1989; Lei do Parcelamento 

do Solo Urbano – número 6.766 de 19/12/1979; Lei Patrimônio Cultural – decreto-lei número 

25 de 30/11/1937; Lei da Política Agrícola – número 8.171 de 17/01/1991; Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente – número 6.938 de 17/01/1981; Lei de Recursos Hídricos – 

número 9.433 de 08/01/1997; Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição – 

número6.803de02/07/1980. 

As leis de promoção da eqüidade e da segurança visam proteger os direitos das 

minorias, dos idosos e deficientes físicos. A lei considerada mais importante para este quesito 

é a que visa garantir a oportunidade igual no emprego, quando proíbe a discriminação no 

emprego por motivo de raça, sexo, religião, cor ou nacionalidade disposta na Constituição 

Federal de 1988. 

No que se refere as leis de incentivo para promover o cumprimento da legislação para 

prevenir má conduta, essas atuam, segundo Ferrel
83

 “quando os empresários forçam os limites 

padrões éticos”. Ou seja, quando empresários criam esquemas para burlar as leis. Para isso, o 

congresso americano criou leis que incentivam as empresas que adotam padrões éticos 
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rigorosos. Dessa forma, os gerentes e funcionários são treinados a tomar decisões 

considerando os padrões éticos adotados pela empresa. 

A dimensão ética diz respeito ao comportamento e conduta esperados ou proibidos no 

que concerne ao pessoal da empresa, à comunidade e à sociedade, mesmo que não 

explicitados em leis. A conduta ética da empresa refere-se ao que é certo ou errado, aceitável 

ou não. 

A empresa em suas estratégias deve determinar como será utilizado seus recursos 

humanos e financeiros para alcançar seus objetivos, ela deve estar alicerçada na preocupação 

com os stakeholders e esse pensamento deve produzir um efeito profundo na tomada de 

decisões estratégicas. Dessa forma, Ferrel
84

 dispõe: 

 [...] a estratégia da empresa deve obrigatoriamente refletir a compreensão dos 

valores de seus membros e dos stakeholders; a estratégia da empresa deve 

obrigatoriamente refletir a compreensão da natureza ética da opção estratégica; a 

estratégia da empresa deve levar em conta as implicações de suas atividades para 

importantes stakeholders. 

 

Nesse sentido, a preocupação com os stakeholders nas tomadas de decisões 

estratégicas da empresa devem levar em consideração os efeitos que a eles podem ser 

causados. 

A dimensão econômica conforme dispõe Ferrel
85

 “refere-se à maneira como os 

recursos para produção de bens e serviços são distribuídos no sistema social”. Assim, a 

dimensão econômica da responsabilidade social, avalia como a empresa se relaciona com a 

concorrência, com os acionistas, com os consumidores, com os empregados, com a 

comunidade e com o ambiente físico, uma vez que essas questões podem influenciar a 

economia. 

Vale salientar que estão inseridos na dimensão econômica os problemas da 

concorrência que aparecem devido à luta acirrada entre empresas por clientes e lucro. Os 

referidos problemas surgem quando as empresas concorrem de maneira desleal, fazendo com 

que os administradores pensem que a sobrevivência de seus negócios está em jogo, 

ocasionando situações e ações que anteriormente consideravam inaceitáveis, podendo com 
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isso dar início à utilização de práticas e esforços duvidosos para garantir a sobrevivência da 

organização. 

Dessa forma, a dimensão econômica da responsabilidade social tem por escopo 

garantir o equilíbrio econômico considerando padrões éticos para a relação entre rentabilidade 

e comportamento socialmente responsável. Corroborando com esse entendimento, José 

Antonio Puppim de Oliveira instrui que: 

O conceito de responsabilidade social de empresas está ligado à atuação de 

companhias fora de sua atividade-fim. Apesar de seu crescente interesse nos últimos 

anos, não é um conceito novo na prática. Organizações privadas na Idade Média, 

bem antes da criação do capitalismo como sistema econômico, já atuavam na área 

social, com ações de filantropia.
86

 

 

A responsabilidade social da empresa, não mais se confunde com filantropia, uma vez 

que a dimensão filantrópica está intimamente ligada às contribuições das empresas à 

sociedade, em relação à sua qualidade de vida e bem estar. Pois é certo que a sociedade 

aguarda que as empresas proporcionem um alto padrão de vida e protejam a qualidade geral 

de vida que seus membros desfrutam. Ademais, a respectiva dimensão ainda abrange a 

expectativa de que as empresas contribuam para as comunidades locais
87

. 

Nesse sentido, os consumidores almejam alimentos saudáveis, livres de produtos 

tóxicos e cujos produtores contribuam com a não poluição e degradação ambiental. 

Já a filantropia pode melhorar a rentabilidade geral da empresa. Consoante a esse 

cenário muitas empresas adotam a filantropia estratégica, que é o ato de vincular doações 

filantrópicas aos objetivos estratégicos da organização. 

Conforme delimita Francisco P. de Melo Neto e César Froes, diante do novo 

paradigma empresarial, as empresas de vanguarda reconhecem que devem se adequar ao 

figurino da empresa socialmente responsável apresentando as seguintes características: 

a) Alto comprometimento com a comunidade; b) Atua em parceria com o governo, 

demais empresas e entidades em programas e projetos sociais; c) Apresenta 

progressão de investimentos nas áreas sócias; d) Viabiliza projetos sociais 

independentemente dos benefícios fiscais existentes; e) Realizam ações sociais, cujo 

principal objetivo não é o marketing, mas um comprometimento efetivo com a 

comunidade; f) Seus funcionários, conscientes da responsabilidade social da 

empresa, atuam como voluntários em campanhas e projetos sociais; g) Os valores e 
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princípios empresariais, além de sua missão e visão estratégica, incorporam 

responsabilidades diversas, envolvendo o seu relacionamento com o governo, 

clientes, fornecedores, comunidade, sociedade, acionistas e demais parceiros.
88

 

 

Dessa forma, a empresa socialmente responsável deve perpetuar-se com uma visão 

mais ampla do que a simples maximização do lucro, uma vez que precisam manter uma 

interação ativa com o ambiente externo em que atuam e ter compromissos e responsabilidades 

internos em relação a seus empreendedores e colaboradores. Portanto, a responsabilidade 

corporativa não significa apenas que a empresa deve cumprir as obrigações que lhe são 

impostas pela legislação, impondo-lhe aos seus administradores da empresa que atuem com o 

objetivo de ultrapassar as motivações éticas e jurídicas, indo além dos limites da mera função 

social da empresa. 

 

 

2.3 Função social da empresa no direito brasileiro 

  

A Lei das Sociedades Anônimas - Lei nº 6.404/1976  trouxe regras que demonstram a 

preocupação do legislador com o cumprimento da função social da empresa. Assim, ao 

disciplinar a conduta do acionista controlador, proclama no art. 116, parágrafo único, que o 

controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir 

sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da 

empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 

interesses deve lealmente respeitar e atender.  

Ademais, o art. 117, § 1º, alínea “a”, do mesmo diploma legal dispõe que o acionista 

controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder, arrolando 

como tal “orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse 

nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da 

participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acerto da companhia, ou da 

economia nacional”.  
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Posteriormente o legislador, ao regulamentar os deveres do administrador da 

companhia, estabelece o art. 154
89

 que ele deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe 

conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem 

público e da função social da empresa. 

Outro diploma infraconstitucional que instituiu a função social da empresa foi a Lei nº 

11.101/2005 que tratou da Falência e Recuperação da Empresa. O instituto da Concordata 

previsto no antigo decreto-lei nº 7.661/45 deixou de acompanhar o progresso econômico, uma 

vez que o mesmo não fornecia as mínimas condições necessárias à recuperação da sociedade 

empresária em crise, evidenciando, na maioria dos casos, como um simples instrumento 

protelatório da decretação da falência. 

Com o objetivo de elaborar um modelo eficiente de levantamento das empresas em 

crise, com o intuito de afastar, sempre que possível, os efeitos nocivos da falência, surgiu o 

instituto da Recuperação da Empresa em 2005 com a Lei nº 11.101, tendo por escopo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 

a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica (Art.47). 

Nesse sentido, salienta Lídia Valério Marzagão: 

 A Lei é inspirada no direito comparado e tem caráter publicista, na medida em que 

traz como primordial função prevenir o efeito nefasto que a insolvência traz não 

somente ao devedor, mas à cadeia de sujeitos envolvidos nas diversas negociações 

empresariais, dentre eles, os trabalhadores, os fornecedores, os financiadores, os 

investidores, desenvolvendo-se através de um processo de prevenção de crise, em 

ambiente de maior eficiência e justiça social, proporcionando a continuidade da 

exploração das atividades empresariais de modo a realizar a sua função social.
 90

 

 

De acordo com esse cenário houve a criação do instituto da Recuperação de Empresas, 

almejando evitar os ônus que a crise empresarial pode provocar na economia, permitindo a 

preservação dessa empresa sem que haja a extinção de suas atividades, ainda que a sociedade 

empresária ou o empresário não possam ser salvos. 
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Vale lembrar que inúmeros fatores poderão ocasionar um prejuízo no andamento das 

atividades empresariais. Assim, se os empresários ou as sociedades empresárias não souberem 

enfrentar essas dificuldades, a crise, seja ela econômica, financeira e patrimonial em algum 

momento poderá se instalará. 

A crise econômica se verifica quando os consumidores não mais se interessam pelo 

produto ou serviço oferecido pela sociedade empresária, seja em decorrência de uma queda 

geral na economia ou por um fator isolado do próprio estabelecimento. Desse modo, cabe ao 

empresário detectar o motivo e, se possível, corrigi-la. 

Ocorrerá a crise financeira quando a empresa, mesmo operando normalmente com suas 

vendas em crescimento, não consegue honrar seus compromissos, seja por excesso de dívidas 

e investimentos em produtos novos, seja em razão de uma crise cambial, por exemplo. 

Ademais, a crise patrimonial ocorre quando o ativo é inferior ao passivo, ou seja, as dívidas 

superam os bens da sociedade. 

Dessa forma, evidencia-se a situação de crise econômica financeira de uma sociedade 

empresária quando ocorre a redução das vendas que, consequentemente, ocasiona um 

processo de não pagamento das obrigações, levando por fim a falência. 

 Importante ressaltar que se houver as três situações de crise conjuntamente, de modo a 

gerar a irreversibilidade, a crise empresarial será fatal, ocasionando prejuízos tanto para os 

empreendedores, investidores e trabalhadores, como para os credores e, em alguns casos, num 

encadear de sucessivas crises, também para outros agentes econômicos. Nesse sentido leciona 

Fábio Ulhoa Coelho: 

 A crise fatal de uma grande empresa significa o fim de postos de trabalho, 

desabastecimento de produtos ou serviços, diminuição na arrecadação de impostos e, 

dependendo das circunstâncias, paralisação de atividades satélites e problemas sérios 

para a economia local, regional ou, até mesmo, nacional.
 91

 

 

Diante da nova realidade social e da modernização tecnológica das atividades 

empresariais foi necessária à adequação do regime falimentar brasileiro, no sentido de se 

propor uma legislação mais moderna e de conteúdo social imposto pelos novos princípios da 

Ordem Econômica Nacional. 
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Assim, o Senador Ramez Tebet
92

 propôs, para elaboração da redação final da nova lei, 

a adoção de mais doze princípios, alguns mais propriamente objetivos específicos da lei, além 

daqueles referentes à ordem econômica positivada pela Constituição, quais sejam: 1) princípio 

da preservação da empresa; 2) da separação dos conceitos de empresa e empresário; 3) da 

recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; 4) da retirada do mercado de 

sociedades ou empresários não recuperáveis; 5) da proteção aos trabalhadores; 6) da redução 

do custo do crédito no Brasil; 7) da celeridade e eficiência dos processos judiciais; 8) da 

segurança jurídica; 9) da participação ativa dos credores; 10) da maximização do valor dos 

ativos do falido; 11) da desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de 

pequeno porte; e 12) do rigor na punição de crimes relacionados à falência e à recuperação 

judicial. 

Tendo em vista a sua relevância para continuidade da atividade econômica necessário 

se faz discorrer sobre o princípio da preservação da empresa, uma vez que a empresa deve ser 

mantida em razão da sua função social. 

 

 

2.3.1 Princípio da Preservação da Empresa 

 

A empresa desempenha um papel importantíssimo na sociedade moderna, pois 

mobiliza o ciclo do desenvolvimento econômico capitalista na medida em que ocasiona 

postos de trabalho, que por sua vez ocasionarão renda, inclusive para os entes federativos por 

meio da arrecadação tributária, que consequentemente ocasionará a possibilidade de consumo 

que acabará provocando a necessidade de mais produção por parte das empresas. Nesse 

diapasão, José Manoel de Pereira Calças, esclarece “Na medida em que a empresa tem 

relevante função social, já que gera riqueza econômica, cria empregos e rendas e, desta 

forma, contribui para o crescimento e desenvolvimento socioeconômico do País, deve ser 

preservada sempre que for possível.”
93
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A preservação da empresa para José Manoel de Pereira Calças é um princípio cujo 

fundamento se encontra na Carta Constitucional, vejamos: 

O princípio da preservação da empresa que, há muito tempo é aplicado pela 

jurisprudência de nossos tribunais, tem fundamento constitucional, haja vista que 

nossa Constituição Federal, ao regular a ordem econômica, impõe a observância dos 

postulados da função social da propriedade (art. 170, III), vale dizer, dos meios de 

produção ou em outras palavras: função social da empresa. O mesmo dispositivo 

constitucional estabelece o princípio da busca do pleno emprego (inciso VIII), o que 

só poderá ser atingido se as empresas forem preservadas.
 94 

 

Na mesma linha, o Senador Ramez Tebet defende a adoção do princípio da 

preservação da empresa na elaboração da Lei nº 11.101/2005 dispondo que: 

Em razão de sua função social, a empresa deve ser preservada sempre que possível, 

pois gera riqueza econômica e cria emprego e renda, contribuindo para o 

crescimento e o desenvolvimento social do País. Além disso, a extinção da empresa 

provoca a perda do agregado econômico representado pelos chamados intangíveis 

como nome, ponto comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, 

know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros.
 95

 

 

Corroborando com esse entendimento Rubens Approbato Machado entende que: 

  [...] fonte geradora e produtora de bens sociais (empregos, bens, serviços, produtos, 

tributos), tornando-se o elemento eficaz do fortalecimento e crescimento econômico 

das atividades produtivas e, em consequência direta, do fortalecimento da política 

social.
 96

 

 

Assim, as consequências de uma empresa em crise refletem não apenas sobre os seus 

proprietários e funcionários, mas também sobre toda a economia nacional e sobre as pessoas 

que com elas negociam, pois tanto a avaliação de riscos, quanto o conjunto de transações que 

regem o incremento econômico são atingidos pela crise da empresa. Portanto, diante dessa 

possível ocorrência decorre a necessidade de preservação da empresa economicamente viável 

e, consequentemente, de sua função social.  
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Um dos requisitos da recuperação de uma determinada empresa consiste na 

viabilidade da empresa que será aferida no decorrer do processo judicial ou na homologação 

da recuperação extrajudicial, nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho ensina que “a viabilidade da 

empresa a ser recuperada não é questão meramente técnica, que possa ser resolvida apenas 

pelos economistas e administradores da empresa.”. Para o autor a viabilidade deve 

compatibilizar dois aspectos de suma relevância no processo “não pode ignorar nem as 

condições econômicas a partir das quais é possível programar-se o reerguimento do negócio, 

nem a relevância que a empresa tem para a economia local, regional ou nacional”. Assim, da 

lição ora apresentada resta claro que dois atributos são essenciais para que uma recuperação 

de empresa seja colocada em curso “potencial econômico para reerguer-se e importância 

social”
97

.  

Nesse sentido Rubens Approbato Machado salienta que a preservação da empresa 

recuperável apresenta uma tripla finalidade: 

 [...] a preservação da empresa, tem uma tríplice finalidade de permitir a 

manutenção: (a) da fonte produtora (empresa); (b) do emprego dos trabalhadores 

(fins sociais) e (c) dos interesses dos credores, para que sejam alcançados os 

objetivos primordiais da função social da empresa e estimular a atividade 

econômica.
 98

 

 

Sendo assim, a preservação da empresa gera impacto na segurança jurídica de muitos 

agentes, aí incluídos os trabalhadores, os fornecedores, os financiadores, os investidores e os 

clientes das empresas. 

Em razão de sua importância as normas direcionadas à atividade empresarial, como 

por exemplo a Lei n° 11.101/2005, devem ser criadas, interpretadas e aplicadas pelos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário de forma a propiciar a preservação das empresas que 

cumprem a sua função social. 

Nesse sentido, importante ressaltar alguns trechos de precedentes jurisprudenciais, em 

que o princípio da preservação da empresa foi aplicado: 
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 O princípio maior que informa a Lei nº 11.101, de 2005, é, sem dúvida, o da 

preservação da empresa, com o que se atende aos postulados da função social da 

propriedade visualizada como função social dos meios de produção, da dignidade da 

pessoa humana, bem como à preservação dos empregos dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores”. (TJSP – MS nº 486.399-4/0 – Voto nº 12.971 – Câmara 

Especial de Falências e Recuperações Judiciais – Rel. Des. Manoel de Queiroz 

Pereira Calças); “Na aplicação da lei, o Juiz deve atender aos fins sociais a que ela 

se dirige e às exigências do bem comum (artigo 5º, LICC). O Juiz não é mero 

chancelador ou homologador das deliberações assembleias, devendo examiná-las 

sob a óptica do princípio constitucional da função social da empresa que, por isso, 

deve ser preservada”. (TJSP – AI nº 461.740-4/4 – Voto nº 12.369 – Câmara 

Especial de Falências e Recuperações Judiciais – Rel. Des. Manoel de Queiroz 

Pereira Calças); “Falência. Pedido com esteio em títulos que, no seu conjunto, não 

atingem quarenta salários mínimos. Parâmetro da lei 11.101/05 que deve ser 

utilizado, mesmo nos casos de distribuição anterior à sua vigência, para evitar a 

proliferação de quebras por obrigações de pequeno valor, violando-se o princípio da 

preservação da empresa. Precedentes da câmara especial. Extinção mantida”. (TJSP 

– Ap.Cível com revisão nº 423.243-4/8 – Câmara Especial de Falências e 

Recuperações Judiciais – Rel. Des. José Araldo da Costa Telles); “Ocorre que a 

finalidade da Nova Lei de Falência e Recuperação Judicial é preservar a atividade 

empresarial e a sua função social, devendo tal dispositivo ser interpretado 

sistematicamente aos princípios cernes da Lei nº. 11.101/2005, bem como aos 

princípios constitucionais da ordem econômica, o que nos faz concluir pela 

possibilidade de afastar a exigência do art. 57 e permitir o processamento da 

recuperação judicial, ainda que não apresentada às certidões.” (TJRJ – AI nº 

0019759- 96.2010.8.19.0000 – Vigésima Câmara Cível – Rel. Des. Teresa de 

Andrade Castro Neves); “Princípio da preservação da empresa, que se encontra em 

funcionamento, gerando postos de trabalho, riquezas e recolhendo tributos. 

Precedentes da Câmara Especializada admitindo pedido de recuperação judicial para 

empresa falida sob o Decreto-Lei nº 7.661/45, que se encontra em regime de 

continuação de negócios”. (TJSP – Ap. Cível sem revisão nº 664.543- 4/5 – Voto nº 

17.084 – Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais – Rel. Des. Manoel 

de Queiroz Pereira Calças); “Resumindo, a exegese ampliativa que sustenta o direito 

de o falido autorizado a continuar o negócio migrar para a recuperação judicial é que 

melhor se ajusta ao direito positivo porque viabiliza o cumprimento da função social 

da empresa, obedece ao mandamento constitucional da igualdade, prestigia a 

construção doutrinária e jurisprudencial feita sob a égide da lei anterior que 

vislumbrava nessa autorização um verdadeiro meio de recuperação da empresa e se 

harmoniza com a integração da lacuna por via da analogia”. (TJSP – AI nº 

403.920.4/1, AI nº 403.931.4/1 e AI nº 404.275.4/4 – Voto nº 6217 – Câmara 

Especial de Falências e Recuperações Judiciais – Rel. Des. Romeu Ricupero). 

 

Desse modo, as normas inerentes ao instituto da Recuperação da Empresa devem ser 

integralmente interpretadas e aplicadas na busca pela concretização desse princípio/objetivo, 

qual seja, o da preservação da empresa economicamente viável, tendo em vista a função 

social da empresa, enquanto geradora de postos de trabalho, fonte de arrecadação de tributos e 

produtora de utilidades para a satisfação do mercado. 
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2.4 A Evolução da Postura Ética da Empresa 

 

Na Alemanha na década de 1960 já se preocupava com a ética. No cenário acadêmico 

foi introduzido ensino da ética pelos EUA, e daí decorreu a ética empresarial. 

O estudo da ética empresarial ampliou-se em meados de 1990 e foi criada a 

International Society for Business, Economics and Ethics (ISBEE). Dessa forma, a empresa 

não deve só visar ao lucro, mas também ser responsável pela moral. Logo, foram revistos e 

aplicados nos sistemas econômicos os conceitos éticos. 

A Constituição Federal Brasileira em 1988 elenca os princípios éticos que devem 

nortear a atividade empresarial, os quais seguem no “capítulo I, do Título VII, da Ordem 

Econômica e Financeira”, valorizando o trabalho e a livre iniciativa, reprimindo o abuso do 

poder econômico. O parágrafo 4º do artigo 173 dessa Constituição estabelece as práticas que 

devem ser evitadas ao se explorar a atividade econômica, pois ferem a ética empresarial, e 

dispõe que a “lei reprime o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. 

Ademais no Brasil, em 1992, o Ministério da Educação e Cultura, solicitou que os 

cursos de Administração, graduação e pós-graduação, incluíssem como disciplina obrigatória 

em seu currículo a ética. Assim, criou-se em 1998, em São Paulo, o Instituto Ethos de 

Empresa e Responsabilidade Social, cujo escopo é incentivar as várias instituições públicas e 

privadas no combate a tudo que é antiético. 

Em 1998, o Brasil recepcionou o “I Congresso Latino Americano de Ética, Negócios e 

Economia”, fundando nessa ocasião a Associação Latino Americana de Ética, Negócios e 

Economia (ALENE). 

O legislador infraconstitucional, ao editar a Lei nº 12.846/2013 que disciplina a Lei 

Anticorrupção, estabeleceu a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, no âmbito 

administrativo e civil, quando constatada a prática de atos de corrupção e ilícitos em 

licitações e em contratos do poder público federal, estadual ou municipal.  

A Lei Anticorrupção apresentou inovações inusitadas implantando suas ferramentas e 

mecanismos de prevenção e planejamento estratégico a fim de combater a corrupção. No 

entanto, para que a lei tenha efetividade na prática não basta solucionar o problema da 
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corrupção com implementação normativa, mas sim deve se instituir na empresa o valor de 

honestidade e conduta ética.  

Dessa forma, a Lei Anticorrupção prevê que as empresas envolvidas em fraudes, além 

de ser responsabilizadas por processos civis e administrativos, de forma objetiva, ou seja, a 

punição da pessoa jurídica independe da comprovação de dolo ou culpa por parte da 

companhia, podem pagar multa de 0,1% a 20% do faturamento anual bruto do último 

exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, que 

nunca poderão ser inferiores à vantagem auferida, e a publicação extraordinária da decisão 

condenatória. Quando não for possível calcular essa receita, o valor pode ser estipulado por 

um juiz e variar entre R$ 6 mil e R$ 60 milhões. Em alguns casos, a medida pode ser ainda 

mais severa, pois a Justiça pode até determinar o fechamento da companhia. 

 A pessoa jurídica ainda poderá submeter-se às sanções judiciais, pois a Lei 

Anticorrupção prevê a possibilidade de perdimento de bens, direitos ou valores, suspensão ou 

interdição parcial das atividades da empresa, dissolução compulsória da pessoa jurídica ou 

proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou 

entidades públicas e de entidades financeiras públicas ou controladas pelo poder público. 

Conforme a lei é passível de punição as sociedades empresárias e as sociedades 

simples, quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas e sociedades estrangeiras 

sediadas ou que tenham filial ou representação no território brasileiro. Vale lembrar que as 

estatais e as empresas de economista mista também estão sujeitas à Lei Anticorrupção, mas 

sem sanções extremas
99

. 

A lei ainda estabelece que a responsabilidade da pessoa jurídica subsistirá mesmo 

nos casos de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, 

havendo solidariedade entre controladoras, controladas, coligadas e consorciadas.  

A Lei Anticorrupção traz uma mudança de perspectiva no combate aos crimes contra a 

Administração Pública, substituindo o direito penal e a persecução do agente pessoa física, 
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pelo direito administrativo sancionador, que visa à pessoa jurídica, ainda que continue a se 

valer de conceitos e instrumentos oriundos do direito criminal.  

Sendo assim, a Lei Anticorrupção conferiu à autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade da Administração Pública o poder de instaurar e julgar o processo administrativo 

para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, permitindo a delegação. 

Deste modo, a Lei Anticorrupção atribuiu às pessoas jurídicas responsabilidades pelo 

combate à corrupção, por meio do investimento em programas e ferramentas de compliance. 

Diante desse cenário as companhias terão que se preocupar com a instituição de um setor de 

“ética empresarial” para prevenir internamente atos de corrupção. 

Vale lembrar que o compliance no Brasil surgiu com a Lei 9.613/1998, denominada de 

lei de lavagem de dinheiro, principalmente com sua alteração pela Lei 12.683/2012 que fixou 

a obrigação, por parte das pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao cumprimento das obrigações 

relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro, a adoção de políticas, procedimentos e 

controles internos, compatíveis com seu porte e com o volume de operações. 

Ocorre que diante dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil como 

signatário da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Estrangeiros em 

Transações Comerciais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico-

OCDE, as referidas normas não eram suficientes, razão pela qual foi sancionada a Lei 

Anticorrupção. 

Sendo assim, a Lei Anticorrupção prevê a elaboração, pelo Poder Executivo, de uma 

regulamentação detalhada de como precisa ser esse programa de compliance adotado pelas 

empresas.  

Segundo Rogéria Gieremek, gerente da área de compliance da Serasa Experian, “a 

regulamentação será importante porque traz a necessidade de as empresas terem códigos de 

conduta ética, políticas e programas de conformidade efetivos” 
100

. 

Assim, o compliance é um instrumento eficiente, uma vez que propicia o 

cumprimento às normas e regulamentos, as políticas e diretrizes definidas previamente para 
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o negócio e para as atividades da pessoa jurídica, contribuindo dessa forma para a 

prevenção, identificação de desvios ou inconformidades que por ventura possam ocorrer.  

Ademais a Lei Anticorrupção consagra a possibilidade de a pessoa jurídica realizar 

acordos de leniência, ocasionando a efetiva colaboração da pessoa jurídica responsável pela 

prática da infração, ou parte dela, nas investigações. 

O objetivo do acordo de leniência é a identificação dos demais envolvidos na infração 

e a celeridade na aquisição de informações e documentos que comprovem o ilícito 

investigado. 

Importante ressaltar que o acordo de leniência somente poderá ser realizado se for 

atendidos cumulativamente aos seguintes requisitos: a) a pessoa jurídica seja a primeira a se 

manifestar sobre seu interesse em cooperar para apuração do ato ilícito; b) cesse 

completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data da propositura do 

acordo; e c) admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as 

investigações e o processo administrativo. 

A pessoa jurídica ao celebrar acordo de leniência ficará isenta da sanção de publicação 

extraordinária da decisão condenatória, bem como de proibição de receber incentivos, 

subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicos e de 

instituições financeiras públicas, podendo, ainda reduzir em até 2/3 o valor da multa aplicável. 

Por fim, a Lei Anticorrupção para facilitar a consulta de informações sobre instituições 

empresariais punidas cria o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e 

dará publicidade às punições aplicadas segundo a Lei 12.846/2013. 

Portanto, observa-se que Lei Anticorrupção exigirá um rigoroso profissionalismo e 

conduta ética por parte daqueles que atuarem em nome da pessoa jurídica, a fim de evitar a 

ocorrência de atos de corrupção e as sanções daí decorrentes. 

 Nos dias atuais discorrer a respeito da ética configura-se um trabalho difícil, uma vez 

que a sociedade se transforma no cotidiano, que já é tenso, e a vida parece significar 

sobrevivência. Desse modo, o ser humano tem por base a ideia de processo financeiro, logo, 

as virtudes são deixadas de lado. 

A ética não dá origem a moral e, portanto, não pode ser reduzida a um conjunto de 

normas e prescrições. No entanto, ética e moral relacionam-se. A expressão moral origina se 
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do latim mor ou mores, significa costumes, normas adquiridas por hábitos; já a expressão 

ética do grego ethos, significa modo de ser ou caráter.  

Nesse sentido esclarece Vasquez
101

 “ética é a teoria ou ciência do comportamento 

moral dos homens em sociedade”, logo, é a ciência específica do comportamento humano, ou 

ainda ética é ciência e moral é comportamento. 

Ainda esclarece Robert Henry Srour: 

 Moral é um conjunto de valores e de regras de comportamento, um código de 

conduta que coletividades adotam, quer sejam uma nação, uma categoria social, uma 

comunidade religiosa ou uma organização. Enquanto que a ética diz respeito à 

disciplina teórica, ao estudo sistemático, a moral diz respeito às representações 

imaginárias que dizem aos agentes, sociais o que se espera deles, quais 

comportamentos são bem-vindos e quais não. Em resumo, as pautas de ação 

ensinam o bem fazer ou o fazer virtuoso, a melhor maneira de agir coletivamente, 

qualificam o bem e o mal, o permitido e o proibido, o certo e o errado, a virtude e o 

vício. A ética opera no plano da reflexão ou das indagações, estuda os costumes das 

coletividades e as morais que podem conferir-lhes consistência.
102

 

 

Dessa maneira, a moral tem por finalidade garantir o comportamento individual com 

objetivos maiores, ou seja, os coletivos. Tudo o que colabora para o liame da sociedade é 

representado como bom, sendo o seu contrário salientado como mau. 

Portanto, ética seria então uma reflexão teórica que faz críticas e analisa ou legitima os 

fundamentos e princípios regentes em determinado sistema moral. O ideal seria pensarmos em 

um sistema ético novo, revolucionando valores e normas estabelecidos historicamente na 

sociedade. 

Segundo Phillip Kotler e Gary Armstrong
103

 “a empresa ética, deve estabelecer uma 

política corporativa de marketing ético”. Referida política deve alcançar relações com 

distribuidores, critérios para propaganda, serviço ao cliente, política justa de preços, 

desenvolvimento do produto e indubitavelmente padrões éticos a serem seguidos.  

Ademais, Laura Nash
104

 dispõe que a ética nos negócios: 

 [...] é o estudo da forma pelo qual as normas morais pessoais se aplicam às 

atividades e aos objetivos da empresa comercial. Não se trata de padrão moral 
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separada, mas do estudo de como o contexto dos negócios cria seus problemas 

próprios e exclusivos à pessoa moral que atua com um gerente desse sistema. 

 

A empresa, ao agir dessa forma, está eticamente levando em consideração o 

consumidor e simultaneamente pensando em sua imagem. Se algum problema ocorrer com 

qualquer produto de uma empresa, esta com transparência, deve assumir as consequências, e 

providências gerais devem ser tomadas, garantindo assim à sociedade consumidora a 

tranquilidade de poder usufruir com segurança do referido produto. Ainda, deve também a 

empresa, com objetivo de atingir a qualidade total, dar assistência ao consumidor e não se 

eximir de responsabilidades parciais. 

O Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, assegura que o legislador alerte 

com clareza e puna em face de vícios ocultos e redibitórios. Assim, a empresa deve sempre 

caminhar para o que é bom,correto, verdadeiro e ético. 

Diante da lei da oferta e procura, a empresa, além de atender aos requisitos legais 

como os princípios de justiça e equidades, deve agir eticamente quando houver escassez de 

determinados produtos quanto ao preço estabelecido, evitando assim a prática do 

superfaturamento. Assim, a ética, a moral e a justiça, se ignoradas, podem danificar de forma 

irreversível o futuro das gerações atuais. 

Verifica-se que nos últimos tempos, de forma tímida, as empresas tem caminhado no 

sentido de promover o desenvolvimento da ética no desenvolvimento de sua atividade. 

Percebe-se, também, que cada vez mais a sociedade dispõe de um discurso favorável para o 

fortalecimento de um padrão ético. 

Importante atentar para o fato de que os lucros e ganhos não estão acima de qualquer 

valor moral. Portanto, caminham no mesmo sentido a conduta com mais ética nos negócios, 

código de defesa do consumidor e proteção ecológica. 

A empresa quando se preocupa com a qualidade dos produtos, está se preocupando em 

atingir valores morais como honestidade, verdade e, de certa forma, a participação do 

empregado, gerando assim um ambiente ético nas instituições. Porém, difícil é saber o que 

está no plano discursivo e o que está de fato no plano prático, bem como as suas 

consequências. 
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Não podemos ignorar que o estágio da ética nas empresas ainda é pioneiro, uma que 

vez nos deparamos, infelizmente com empresários que violam a legalidade na tentativa de 

obter lucros, o que também ocasiona a violação da moral. 

Tendo em vista a competitividade a empresa pode agir de maneira egoísta e 

oportunista, no entanto com o passar do tempo surgiriam dificuldades para se manter 

operando no mercado. Desse modo, a ética e a moral gradativamente se incorporam nas 

relações de consumidores, empregados, competidores, fornecedores e governo. 

Ademais, de acordo com Edgar Morin:  

A economia comporta, claro, uma ética dos negócios, exigência de respeito aos 

contratos, mas obedecem aos imperativos do lucro, o que leva é a instrumentalização  

e  a  exploração  de  outros  seres humanos. Assim, o desafio do ponto de vista ético 

para o administrador de uma organização comercial com fins lucrativos, por 

consequência, está em conciliar a motivação e pressão pelo lucro com a promoção 

do bem-estar social em suas decisões como representante da empresa.
 105

 

 

Portanto verifica-se que as empresas são constituídas por pessoas que, por sua vez, 

apesar das diretrizes organizacionais, são seres humanos que possuem seus próprios valores e 

objetivos. Logo, partindo-se desta premissa, necessário se faz indagar se a ética emprega o 

sentido de valor sob o qual estaria se erigindo outra dimensão, a quarta, dos direitos humanos; 

e se esse valor estaria também sendo exigido nas atividades empresariais. Para tal análise, 

importante se faz relembrarmos de forma sucinta as dimensões dos direitos humanos. 

A proteção dos direitos humanos fundamentais foi inicialmente tratada com objetivo de 

estabelecer limite aos direitos inerentes ao homem. Com o Estado Social, contudo, 

desenvolveu-se a necessidade de tratar dos direitos sociais como, por exemplo, direitos 

trabalhistas e previdenciários, a fim de atender aos imperativos humanos, pois o trato limitado 

aos direitos idiossincrásicos já não mais atendia a realidade que se fazia presente. 

Com a evolução histórica dos direitos individuais e sociais supramencionados, ademais, 

surge uma terceira concepção para os direitos humanos fundamentais relacionados 

intimamente com ideias de direitos de solidariedade, sob a roupagem de direitos difusos que 

se expressam como direito ao meio ambiente sadio, desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade.  
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Assim, uma vez consolidadas as dimensões dos direitos humanos nota-se que o 

progresso tecnológico e o avanço a informação instauram um novo momento para a sociedade 

ocasionando questões que nem a esfera de solidariedade que permeia a terceira dimensão dos 

direitos humanos é suficiente para alcançar a substância dessas questões. 

Nesse sentido, Norberto Bobbio dispõe que: 

 [...] o avanço da tecnologia da informação como potencialmente passível de ser 

utilizado em ofensa aos direitos humanos, especialmente ao direito de privacidade. 

Prossegue relacionando os avanços na área tecnologia da informação, como causa 

do nascimento dessa nova dimensão de direitos. Em suas palavras: “Os direitos da 

nova geração, como foram chamados, que vieram depois daqueles que se 

encontraram as três correntes de ideias do nosso tempo, nascem todos dos perigos à 

vida, à liberdade e à segurança, provenientes do aumento do progresso tecnológico. 

Bastam estes três exemplos centrais no debate atual: o direito de viver em um 

ambiente não poluído [...]; o direito à privacidade, que é colocado em sério risco 

pela possibilidade que os poderes públicos têm de memorizar todos os dados 

relativos à vida de uma pessoa e, como isso, controlar os seus comportamentos sem 

que ela perceba; [...] o último da série, [...] o direito à integridade do próprio 

patrimônio genético, que vai bem mais além do que o direito à integridade física”.
106

  

 

Diante desse entendimento compreende-se que o direito vai além de garantir a 

sobrevivência das espécies, como plataforma na qual os humanos possam existir, uma vez que 

resulta em garantir a própria existência da vida humana sem esgotar o progresso tecnológico, 

viabilizando às futuras gerações a possibilidade de finitude da existência, como perpetuidade 

da espécie humana. Logo, o equilíbrio a ser alcançado está além da esfera de solidariedade 

caracterizadora da terceira dimensão dos direitos humanos.  

Os valores de solidariedade, inerentes a terceira dimensão, nos revela os direitos das 

futuras gerações, por meio de um meio ambiente saudável. Já o valor ética como norteador da 

quarta dimensão dos direitos humanos, visa resguardar o próprio existir humano e da natureza 

humana em toda sua plenitude, sujeitando-se a responsabilização do agir no presente, com 

relação às essas gerações vindouras. 

Assim, nessa nova esfera de proteção dos direitos humanos, Desse modo, a ética que 

se coloca como inédita dimensão de proteção dos direitos humanos é a da responsabilidade, 

que deve nortear o agir humano em relação ao “futuro das próximas gerações” e às “gerações 

do futuro”, levando em consideração a sucessão de causas e efeitos
107

. 
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Hans Jonas
108

 , por meio da sua tese, “novos tipos e limites do agir exigem uma ética 

da previsão e responsabilidade compatível como esses limites, que seja tão nova quanto às 

situações com as quais ela tem que lidar”, dispõe a responsabilidade como princípio a ser 

observado para fazer frente à ameaça na qual se converteu a tecnologia moderna, capaz de 

tornar o próprio gênero humano em mero objeto, tornando vulnerável a própria existência 

humana no futuro. Dessa forma, o autor propõe uma nova dimensão da ética fundada na 

responsabilidade, e preconiza cautela em relação às ações até agora inusitadas, propiciadas 

pelo progresso técnico visando à proteção às gerações da posteridade e para preservação da 

própria integridade da espécie humana. 

Portanto, revela-se uma ética aplicada, que analisa o ato a partir de seus efeitos, e não 

pela intenção que o precedeu, extraindo-se qualquer relação de reciprocidade, ou seja, 

aguarda-se que sejam dadas respostas no sentido de responsabilização do agente sobre os atos 

praticados frente a terceiros, independentemente da benignidade da intenção que deflagrou o 

ato. 

Importante ressaltar que ética da responsabilidade se afasta da ética da convicção 

proposta por Immanuel Kant. Com relação a essa diferenciação Max Weber dispõe que: 

Toda atividade orientada pela ética pode subordinar-se a duas máximas totalmente 

diferentes e irredutivelmente opostas. Ela pode orientar-se pela ética da 

responsabilidade (verantwortungsethisch) ou pela ética da convicção 

(gesinnungsethisch). Isso não quer dizer que a ética da convicção seja idêntica à 

ausência de responsabilidade e a ética da responsabilidade à ausência de convicção. 

Não se trata evidentemente disso. Todavia, há uma oposição abissal entre a atividade 

de quem age segundo as máximas da ética da convicção – em linguagem religiosa 

diremos: ‘O cristão faz seu dever no que diz respeito ao resultado da ação remete-se 

a Deus’ - e a atitude de quem age segundo a ética da esponsabilidade, que diz: 

“Devemos responder pelas consequências previsíveis de nossos atos”. 
109

 

 

Segundo Norberto Bobbio
110

, o ponto distintivo entre uma e outra ética é o critério de 

que se valem para avaliar condutas. A ética da convicção parte de uma prescrição anterior, 

julgando o ato, bom ou não, segundo tenha sido obedecida ou desobedecida aquela norma 
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preliminar. Já a ética da responsabilidade desconsidera qualquer dado anterior e julga a ação 

tão somente pelo que vem depois, isto é o resultado. 

Ademais, corroborando com esse entendimento Vladmir Oliveira Silveira e Maria 

Mendez Rocasolano
111

 identificam a ética na vertente de responsabilidade científica como 

“um novo valor que concretiza a dignidade humana para além da solidariedade”, 

direcionando-se, pois, para o surgimento da quarta dimensão dos direitos humanos. 

Nesse sentido, vislumbra-se o surgimento da ética como valor para solucionar 

problemas relativos à globalização atual, em razão da ausências de parâmetros de igual ordem 

na atualidade. Assim, o valor ética está sendo deflagrada exatamente a partir da crise de 

valores de igual ordem, no qual vicejou a globalização econômica.  

Frente aos novos poderes expressos seja pela globalização, seja pelos avanços da 

informática e seja pelo progresso na área da biogenética que a ética na sua vertente de 

responsabilização é o novo carecimento ou exigência
112

 se afigurando, desse modo, como 

valor norteador de uma nova dimensão de direitos humanos. 

Vale salientar que essa responsabilização deve ser institucionalizada por meio de 

“códigos, leis, jurisdições e instituições que os instalem e os monitorem a todos” de forma 

que o senso moral encaminhe a sociedade para a justiça social
113

. 

Portanto, conclui-se que as empresas ao desempenharem suas atividades econômicas 

ocasionam impactos não só ao meio ambiente, mas também impactos sociais, na medida em 

que capacita a violarem direitos humanos.  

Diante desse cenário, a sociedade tem exigido das organizações posturas socialmente 

responsáveis que vão além do parâmetro sócio solidário já incorporado na ordem 

constitucional e infraconstitucional, exigindo da empresa uma função ética calçada na ética da 
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responsabilidade, cuja inobservância pode inviabilizar o próprio futuro da atividade 

empresarial. 

 

 

2.5 A Responsabilidade Corporativa e a Ética da Empresa  

 

Uma empresa socialmente responsável precisa tratar da ética empresarial. Assim, uma 

empresa socialmente responsável atua em três aspectos éticos: adoção dos valores éticos, 

desenvolvimento dos valores éticos e difusão dos valores éticos. 

A empresa relaciona-se com a ética e fundi-se em ações com finalidades além do 

lucro. Ademais, a empresa independentemente de sua forma de constituição, é também uma 

sociedade de pessoas, uma comunidade formada pelos colaboradores que a integram. Sendo 

assim, somente atinge seus propósitos e resultados por intermédio das pessoas que empenham 

seus esforços, dirigindo e coordenando as empresas ao lado dos que a comandam, o que 

evidencia que as pessoas constituem o seu principal patrimônio. 

Dessa forma, o empreendedor ao pensar conjuntamente na empresa como um todo e no 

indivíduo, seguramente atenderá os objetivos éticos idealizados, uma vez que os valores da 

empresa e do indivíduo devem, de forma corporativa, ter melhor interação. 

Conforme preconiza Décio Zylbersztajn: 

 [...] o Instituto Ethos caracteriza da seguinte forma a ação socialmente responsável 

das empresas: A responsabilidade social das empresas tem como principal 

característica a coerência ética nas práticas e relações com seus diversos públicos, 

contribuindo para o desenvolvimento contínuo das pessoas, das comunidades e dos 

relacionamentos entre si e com o meio ambiente. Ao adicionar às suas competências 

básicas a conduta ética e socialmente responsável, as empresas conquistam o 

respeito das pessoas e das comunidades atingidas por suas atividades, o engajamento 

de seus colaboradores e a preferência dos consumidores.
 114

 

  

O comportamento responsável da empresa ocasiona a prática de condutas éticas em 

todo ciclo produtivo e administrativo da empresa, influenciando fornecedores e consumidores. 
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 Para que haja crescimento econômico é necessário que a empresa cumpra com sua 

função ética por meio do desenvolvimento social para que possa atingir progressos e benesses 

em sua atividade empresarial. 

  A empresa ao atuar com responsabilidade corporativa e responsabilidade ética deve 

adotar a chamada nova empresarialidade
115

, ou seja, o exercício da sua atividade empresarial 

deve ser de maneira mais elástica e criativa, norteada pelos princípios da função social e da 

boa-fé objetiva, bem como, com outras possibilidades de gerenciamento, num movimento 

denominado de governança corporativa. 

 

 Segundo Lauro Eduardo Soutello Alves:  

Governança é um conceito frequentemente difuso, podendo ser aplicado a métodos 

de gestão da empresa (governança corporativa) quanto a meios de preservação do 

meio ambiente (governança ambiental) ou formas de combate ao suborno e à 

corrupção de funcionários públicos (governança pública). Não obstante seu caráter 

difuso, o conceito de governança corporativa tem como ponto de partida a busca do 

aperfeiçoamento do comportamento das pessoas e das instituições. 
116

 

 

Desta forma, o interessante seria que a empresa desenvolvesse sua atividade em busca 

de estabelecer um equilíbrio entre a livre iniciativa, a autonomia, a função social e a ética, 

uma vez que se abdicam empresas que descumprem os valores inerentes à dignidade humana, 

o meio ambiente, a ética social, o direito do consumidor.  

Para alcançar o referido objetivo, a empresa deverá incorporar, como estratégia de 

atuação, práticas que valorizem diversos aspectos da gestão ética, além de desenvolver suas 

atividades agregando vantagens para a comunidade em que está inserida e sem lesar o meio 

ambiente. 

Nesse sentido vale ressaltar o conceito de Nicole Notat: 
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A empresa socialmente responsável é aquela que, não apenas satisfaz plenamente as 

exigências jurídicas e convencionais aplicáveis, mas que integra também, enquanto 

investimento estratégico, as dimensões sociais, ambientais e societais nas suas 

políticas globais. Posto isto, não é à empresa, também ela socialmente responsável, 

que compete a supressão de todos os desequilíbrios sociais, ambientais e societais. A 

responsabilidade e o papel dos poderes públicos, dos actores sociais, das regras e 

dos sistemas legais permanecem indispensáveis e insubstituíveis. A responsabilidade 

social não altera as finalidades da empresa. Ela não é entendida como um exercício 

adicional sobre as funções e as obrigações tradicionais da empresa, mas como um 

investimento de caráter estratégico.
117

 

 

Assim, conclui-se que as empresas devem oferecer uma contrapartida para a 

sociedade, por meio do compromisso com o desenvolvimento sustentável, uma vez que o 

investimento em ações éticas e corporativas está atrelado à perpetuidade da atividade 

econômica, e que a busca por lucro e liquidez não são impeditivos à adoção de práticas 

sustentáveis. Nesse sentido, necessário se faz abordar no capítulo seguinte a empresa privada 

no direito brasileiro, a fim de esclarecer as suas principais atuações nas soluções mais 

adequadas aos conflitos de interesse existentes. 
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CAPÍTULO III – A EMPRESA PRIVADA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

No direito comercial brasileiro contemporâneo um dos pontos mais importantes da 

economia globalizada é a empresa por possui importância tanto econômica quanto social. 

Nesse sentido, resta demonstrado pelo direito comercial vigente que a empresa é uma 

instituição social, tendo em vista que funciona como organização econômica dos fatores de 

produção, capital e trabalho, revertida à diminuição dos custos de transação inerentes aos 

mercados mediante a atribuição ao empresário, de um poder de gestão. Corroborando com 

esse entendimento Fábio Ulhoa Coelho explica que a “empresa é atividade organizada no 

sentido de que nela se encontram articulados, pelo empresário, os quatro fatores de 

produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia”.
118

 

Em razão da importância de participação, influência e impacto social das atividades da 

empresa e do empreendedorismo na sociedade, necessário se faz descrever a maioria dos 

formatos e propósitos que, independente do porte, como instituição ela assume. 

Como entidade jurídica, firma, empreendimento ou organização econômica, civil ou 

comercial, constituída para realizar um objetivo, produzir bens econômicos, ou ainda para 

explorar determinado ramo de negócio e oferecer ao mercado bens e/ou serviços. 

Já como grupo de pessoas que por contrato, se obrigam mutuamente a combinar seus 

recursos para alcançar fins comuns, ou ainda entidade mercantil regida por leis e usos do 

comércio, de acordo com o estatuto social, que tem o capital dividido em ações e a 

responsabilidade limitada ao capital; e também associação de pessoas que contribuem para a 

formação do contrato social, com a finalidade de desenvolver atividade mercantil. 

Ainda, empresa pode ser uma sociedade composta por sócios que entram com o capital 

e pelos que entram com o seu trabalho, ou ainda entidade formada pelo acordo entre duas ou 

mais pessoas para explorarem um negócio comum, sem o correspondente registro de contrato 

e de firma, e até mesmo uma sociedade comercial constituída de um capital, do qual parte é 

formada pelas cotas dos sócios solidários e parte é formada pela cota pertencente à outra 

espécie de sócios, chamados comanditários, cuja responsabilidade social fica limitada a essa 

mesma cota. 
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Ademais, vale esclarecer que a empresa também pode ser estatal - pessoa jurídica de 

direito privado e natureza mercantil, com controle do Estado e capital público ou misto e 

também empresa / sociedade de economia mista ou pública. 

Por fim, há ainda a sociedade de previdência – também chamada mutuante – o qual 

membros contribuem para atender encargos de solidariedade recíproca, a associação regida 

pelo código civil e não por leis comerciais, sem fins lucrativos e a cooperativa - sociedade de 

pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de ordem civil, não sujeita a falência, 

constituída para prestação de serviços a seus associados. 

Importante ressaltar que a empresa será estudada sob o ponto de vista de instituição. 

Assim, a empresa como instituição, tem se comprometido quer espontaneamente quer por 

demanda da sociedade e de governos, em ações que visam diminuir problemas sociais os mais 

diversos, por intermédio de programas que no decorrer dos anos passou a denominar-se de 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ou Corporativa (RSC), e que transcendem em 

certa escala, seu papel originalmente concebido de obtenção de lucro a qualquer custo. 

Além dos interesses capitalistas, a empresa no processo de incremento econômico e 

desenvolvimento tecnológico devem assumir suas funções solidárias, uma vez que a ordem 

econômica no Brasil possui como fundamento a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa, com o objetivo de assegurar a todos existência digna, atentando-se, entre outros, 

aos princípios da defesa do consumidor e defesa do meio ambiente.
119

 

Segundo Waldírio Bulgarelli, a palavra empresa é empregada com sentidos plúrimos: 

Inúmeras são as leis que se referem à empresa tanto que seria impossível relacioná-

las, mas pode-se perfeitamente anotar que realmente não imprimem ao termo 

empresa o sentido de precisão técnica necessário, ora querendo significar 

empresário, ora estabelecimento, ora sociedade estritamente, ora objeto de atividade, 

enfim uma verdadeira miscelânea que em nada contribui para o seu perfeito 

entendimento, exigindo do intérprete esforços inauditos.
 120
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Deste modo, a empresa não é somente a atividade econômica, mas sim a atividade 

econômica organizada pelo empresário, exercida num estabelecimento, visando a atender e a 

suprir um interesse de mercado. Portanto, o significado de empresa é fenômeno complexo de 

natureza jurídico econômica. 

 

3.1 Concepção de Empresa sob a Perspectiva da Teoria da Empresa 

 

Com o advento do Código Civil em 2002, o ordenamento jurídico brasileiro 

experimentou a parcial unificação do direito privado, não deixando de subsistir a autonomia e 

a principiologia própria do Direito Comercial.  

Miguel Reale na exposição de motivos do anteprojeto do Código Civil dispõe que segue 

uma unidade lógica, resultado da tentativa de realizar a unidade do direito das obrigações: 

 [...] não uma unidade do direito privado, porque esta unidade não foi posta como 

alvo a ser atingido; o projeto realiza apenas a unidade da parte geral das obrigações, 

consagrando, no Código, aquilo que é duradouro, inclui na legislação civil aquelas 

regras dotadas de certa durabilidade. 
121

 

 

Ainda, no entendimento de Miguel Reale a empresa, não é uma entidade; mas, ao 

contrário, é a atividade empenhada na produção, circulação e distribuição da riqueza. 

Esclarece, ademais, que ao se estruturar, tendo por escopo obter um resultado de natureza 

econômica, dá origem ao direito de empresa, que é, por conseguinte, uma continuação 

imediata do direito das obrigações. 

O Código Comercial de 1850, inspirado no Código de Comércio Francês de 1808, 

adotava a teoria dos atos de comércio. Logo após a publicação do Código Comercial 

Brasileiro, houve a necessidade de se definir o que se deveria entender por atos de comércio, 

haja vista inexistir qualquer dispositivo no referido Código que o conceituasse ou enumerasse 

os chamados atos de mercancia.  

Assim, foi publicado o Regulamento 737, ainda no ano de 1850, para corrigir algumas 

imperfeições do Código Comercial, dentre as quais, a de se definir o que se deveria entender 

por atos de comércio. 

                                                        
121

 REALE, Miguel.O Projeto de Código Civil: situação atual e seus problemas fundamentais.  São Paulo: 

Saraiva, 1986. p. 5.  



86 

 

 
 

Em razão da impropriedade em se definir por meio do Regulamento 737 o que seria 

entendido por atos de comércio, demonstra Luiz Antônio Soares Hentz: 

Sob o ponto de vista de Carvalho de Mendonça, mesmo sendo ele próprio um 

estudioso do problema, as teorias para determinação científica dos atos de comércio, 

até então conhecidas, eram todas deficientes e inexatas. Dessa forma, os atos de 

comércio apresentam consideráveis matizes e prendem-se tão estreitamente às 

relações da vida civil que é difícil, muitas vezes, caracterizá-los devidamente, por 

esse motivo, não vingaram as definições de atos de comércio que tentaram os 

escritores de nota; todos não têm resistido à crítica.
 122

 

 

Dessa forma, saiu-se, então, da teoria dos atos de comércio, em razão de suas inexatas 

definições, para a teoria da empresa.  

A partir da Revolução Francesa, com o seu ideal de igualdade, fraternidade e liberdade 

aboliu-se o privilégio de classes, pois Direito Comercial deixou de ser, apenas, o direito dos 

comerciantes, vinculados à corporação de mercadores. 

Com o advento do Código Civil Italiano, de 1942, ocorreu o primeiro instrumento 

Legislativo que veio positivar a teoria da empresa como basilar do Direito Comercial. No 

ordenamento jurídico brasileiro foi positivada a teoria da empresa em 2002 com o advento do 

Código Civil. 

Dessa forma, com o Código Civil de 2002, a teoria dos atos de comércio deixou de ser 

aplicada, uma vez que o direito empresarial passou a conceituar a empresa como a atividade 

organizada de produção e circulação de bens e serviços, adotando-se, dessa maneira à teoria 

da empresa. 

 Nesse sentido explica Fábio Ulhoa Coelho: 

O direito comercial brasileiro filia-se, desde o último, quarto do século XX à teoria 

da empresa. Nos anos 1970, a doutrina comercialista estuda com atenção o sistema 

italiano de disciplina privada da atividade econômica. Já nos anos 1980, diversos 

julgados mostram-se guiados pela teoria da empresa para alcançar soluções mais 

justas aos conflitos de interesse entre os empresários. A partir dos anos 1990, pelo 

menos três leis (Código de Defesa do Consumidor, Lei de Locações e Lei de 

Registro do Comércio) são editadas sem nenhuma inspiração na teoria dos atos de 

comércio. O Código Civil de 2002 conclui a transição, ao disciplinar, no Livro II da 

Parte Especial, o direito de empresa.
 123

 

 

                                                        
122

 HENTZ, Luiz Antônio Soares. Direito de empresa no Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2003. p. 10-11. 

123
 COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa. São Paulo: Saraiva, vol. 1, 2007. 

p. 26. 



87 

 

 
 

O conceito de empresa apresenta duas formulações teóricas. A primeira adota a 

concepção econômica da empresa e a incorpora no nível jurídico, a segunda procura instituir a 

empresa e traduzi-la como fenômeno jurídico com características próprias. 

Sob a concepção econômica, a empresa se revela como conjunto de alocação de 

recursos econômicos e coordenação de custos sociais. Dessa forma, as empresas concretizam 

os fatores de produção, satisfazendo não apenas os empresários, acionistas, mas toda 

sociedade. 

Corroborando com esse entendimento José Xavier Carvalho de Mendonça
124

 salienta 

que: 

 [...] empresa é a organização técnico-econômica que se propõe a produzir, mediante 

combinação dos diversos elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços, 

destinados à troca (venda), com esperança de realizar lucros, correndo os riscos por 

conta do empresário, isto é, daquele que reúne, coordena e dirige esses elementos 

sob a sua responsabilidade. 

 

Dessa forma, a empresa na concepção econômica representa ação coordenada e 

complexa, com objetivo de troca de riquezas, mediante produção e circulação de produtos. 

Rubens Requião
125

, ao transcrever uma lição do italiano Giuseppe Ferri, admitindo uma 

definição econômica sobre empresa apresenta a seguinte conceituação: “A empresa em um 

conceito econômico, seria a combinação de elementos pessoais, e reais, colocados em função 

de um resultado econômico, e realizada em vista de um intento especulativo de uma pessoa, 

que se chama empresário.” 

Portanto, do ponto de vista econômico, a empresa é uma composição organizada que 

se consolida sobre fundamentos e princípios técnicos e leis de ordem econômica. 

Já sob a concepção jurídica a empresa tem significados múltiplos, referindo-se, num 

primeiro momento à atividade desenvolvida, num segundo momento à organização feita, num 

terceiro momento sendo compreendida como instituição. Corroborando com esse 

entendimento esclarece Betyna Ribeiro Almeida a existência de duas correntes em que se 

dividiu a doutrina sobre a teoria da empresa:  
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 [...] uma defendendo a simples transposição da noção econômica para o plano 

jurídico; a outra, uma tradução desta noção em termos jurídicos. E lembra, 

acertadamente, que o projeto do novo CCB foi elaborado sob inspiração direta do 

direito italiano, adotando expressamente a teoria da empresa como modelo de 

disciplina da atividade econômica, inerente, portanto, à primeira grande corrente. A 

evolução da teoria para a necessidade prática de sua aplicação, todavia, considera a 

empresa, juridicamente, sob determinados perfis, o que significa a transposição para 

o direito de algo apenas apreciável na Economia, em conformidade com o afirmado 

pela segunda grande corrente.
 126

  

 

Dessa forma, verifica-se que a empresa foi introduzida como sendo uma relação entre 

atividade econômica e organização repleta de princípios tradicionais como o objetivo de lucro 

e a habitualidade como fatores determinantes do conceito de empresa. 

Nesse sentido, ainda salienta Alberto Asquini: 

 [...] o fenômeno econômico de empresa se apresenta como um fenômeno possuidor 

de diversos aspectos, em relação aos diversos elementos que para ele concorrem, o 

intérprete não deve agir com o preconceito de que o fenômeno econômico da 

empresa deva, forçosamente, entrar num esquema jurídico unitário. Ao contrário, é 

necessário adequar as noções jurídicas de empresa aos diversos aspectos do 

fenômeno econômico. 
127

 

 

Assim, vale esclarecer que não se pode de nenhuma maneira utilizar a noção 

econômica de empresa como noção jurídica. 

Para Rubens Requião, o conceito jurídico de empresa deve ter por base a característica 

econômica, uma vez que esta é a que tem mais importância em relação à empresa:  

[...] em vão os juristas têm procurado construir um conceito jurídico próprio para tal 

organização. Sente-se em suas lições certo constrangimento, uma verdadeira 

frustração por não lhes haver sido possível compor um conceito jurídico próprio 

para a empresa, tendo o comercialista que se valer do conceito formulado pelos 

economistas. Por isso, persistem os juristas no afã de edificar em vão um original 

conceito jurídico de empresa, como se fosse desdouro para a ciência jurídica 

transpor para o campo jurídico um bem elaborado conceito econômico.
128

 

 

Na mesma obra Rubens Requião propõe o seguinte conceito jurídico acerca da 

empresa: 
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 a) a empresa como expressão da atividade do empresário. A atividade do 

empresário está sujeita a normas precisas, que subordinam o exercício da empresa a 

determinadas condições ou pressupostos ou o titulam com particulares garantias. 

São as disposições legais que se referem à empresa comercial, como o seu registro e 

condições de funcionamento; b) a empresa como ideia criadora, a que a lei concede 

tutela. São as normas de repressão à concorrência desleal, proteção à propriedade 

imaterial ( nome comercial, marcas, patentes etc); c) como um complexo de bens, 

que forma o estabelecimento comercial, regulando a sua proteção (ponto comercial), 

e a transferência de sua propriedade; d) as relações com os dependentes, segundo 

princípios hierárquicos e disciplinares nas relações de emprego, matéria que hoje se 

desvinculou do direito comercial para se integrar no direito do trabalho.
 129

 

 

Importante ressaltar a contribuição de Alberto Asquini na definição de empresa 

dispondo que: 

O conceito de empresa é o conceito de um fenômeno econômico poliédrico, o qual 

tem sob o aspecto jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos 

elementos que o integram. As definições jurídicas de empresa podem, portanto, ser 

diversas, segundo o diferente perfil, pelo qual o fenômeno econômico é encarado.
 

130
 

 

Deste modo, Alberto Asquini elaborou o esquema poliédrico de análise, que tem por 

significado um fenômeno econômico de muitas faces,  delimitando para a empresa a figura de 

quatro perfis que serão estudados na sequência, a saber: a) perfil subjetivo; b) perfil objetivo 

ou patrimonial; c) perfil funcional ou dinâmico; e, d) perfil corporativo da empresa. 

Por perfil subjetivo da empresa, entende-se que não faz distinção entre empresa e 

empresário, dispondo que empresa é o sujeito que exercita profissionalmente atividade 

organizada, objetivando a produção, a troca de bens ou serviços. Assim, a noção de empresa 

se equipararia à noção do sujeito de direito, da pessoa física ou jurídica, que viesse a exercer a 

empresa.
 131

 

Nesse sentido, empresário, para o Código Civil Brasileiro é aquele que exerce 

atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de prestação de 

serviços, visando a atender uma necessidade de mercado. Portanto, o perfil subjetivo define o 

empresário.  
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Já o perfil objetivo, também conhecido como perfil patrimonial, é aquele pelo qual a 

empresa deve ser encarada como o patrimônio especial em razão do qual o empresário atua, 

ou seja, a empresa incorpora a noção de estabelecimento, distinguindo-a do patrimônio do 

empresário. 

Alberto Asquini ainda esclarece que:  

[...] o fenômeno econômico da empresa, projetado sobre o terreno patrimonial, dá 

lugar a um patrimônio especial distinto, por seu escopo, do restante patrimonial do 

empresário (exceto se o empresário é uma pessoa jurídica, constituída para o 

exercício de determinada atividade empresarial, caso em que o patrimônio integral 

da pessoa serve àquele escopo). É notório que não faltam doutrinas tendentes à 

personificação do tal patrimônio especial tendentes a nele identificar 'a empresa' 

como sujeito de direito (pessoa jurídica) distinto do empresário. Mas esta tendência 

não foi acolhida no nosso, nem em outros ordenamentos jurídicos.
132

  

 

Deste modo, a este patrimônio é dado o nome de estabelecimento, ou seja, é o 

complexo de bens e/ou relações jurídicas de que o empresário titulariza no exercício da 

atividade econômica a que ele se dedica. Portanto, o perfil objetivo define o estabelecimento.  

Ademais, tem-se o perfil funcional ou dinâmico da empresa considera a empresa como 

a própria atividade organizada para a produção, uma vez que será considerado empresário ou 

não em razão da atividade exercida. 

Tullio Ascarelli instrui que: 

 [...] é pela atividade que se vai considerar alguém empresário ou não, uma vez que o 

que qualifica o empresário é a natureza da atividade econômica exercida, logo 

atividade não significa ato, mas uma série de atos coordenáveis entre si, em função 

de uma finalidade comum.
 133

 

 

Nesse sentido, a força de movimento rotacional que implica na atividade empresarial 

dirigida para determinada finalidade produtiva. Portanto, o perfil funcional define a atividade 

econômica. 

Por fim, o perfil corporativo da empresa, considera a empresa como a pluralidade de 

pessoas, ligadas entre si por inúmeras relações individuais, formando centro organizado em 
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função de um objetivo comum. Para Alberto Asquini essa pluralidade de pessoas converge na 

formação de um núcleo social organizado conforme segue: 

O empresário e os seus colaboradores dirigentes, funcionários, operários, não são de 

fato, simplesmente, uma pluralidade de pessoas ligadas entre si por uma soma de 

relações individuais de trabalho, com fim individual; mas formam um núcleo social 

organizado, em função de um fim econômico comum, no qual se fundem os fins 

individuais do empresários e dos singulares colaboradores: a obtenção do melhor 

resultado econômico, na produção. A organização se realiza através da hierarquia 

das relações entre o empresário dotado de um poder de mando - e os colaboradores, 

sujeitos à obrigação de fidelidade no interesse comum.
 134

 

 

Portanto, o perfil corporativo define a organização, vale dizer, a forma como o 

empresário irá estruturar o desenvolvimento da sua atividade visando um resultado econômico 

comum na produção.  

Diante das referidas concepções entende-se que a empresa remete não a um fato 

isolado, mas a um aspecto de relevância, uma vez que a empresa ganhou importância na vida 

moderna. Nesse sentido salienta José Renato Nalini
135

, “por haver sobrevivido às intempéries, 

a instituição que pode ser considerada vencedora no século XXI é a empresa”, comprovando 

que é uma organização mais do que necessária e muito presente na história contemporânea de 

nosso mundo. 

 

 

3.2 As Escolas de Pensamento Contemporâneo: Direito e Economia 

 

O Direito constitui-se num sistema de disciplina social que estabelece entre os homens 

poderes e deveres recíprocos, geralmente por meio de normas impostas pelo Estado ou 

mediante acordo entre particulares. Dessa forma, o Direito é analisado como meio sistemático 

e regular de controle social. Nesse sentido, Vicente Ráo, explicita que: 

 [...] é o direito um sistema de disciplina social fundado na natureza humana que, 

estabelecendo nas relações entre os homens uma proporção de reciprocidade nos 

poderes e deveres que lhes atribui, regula as condições existenciais dos indivíduos e 

dos grupos sociais e, em consequência, da sociedade, mediante normas 
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coercitivamente impostas pelo Poder Público.
 136

  

 

Vale esclarecer que esta sistematização não emana da sociedade, tampouco do Estado, 

objetivando atingir ao homem, mas nasce da própria natureza humana, alcançando o meio de 

convivência social, disciplinando-o. 

Assim, para Miguel Reale
137

, Direito é “a vinculação bilateral atributiva da conduta 

para a realização ordenada dos valores de convivência”. 

Deste modo, o Direito, mais do que meio de controle e ordenamento de valores, em 

busca da justiça, é um elemento dinâmico, uma vez que evolui conjuntamente com a 

sociedade, sendo considerado um instrumento útil de emancipação. 

Segundo Eros Grau
138

 “o direito é sempre e também no modo de produção capitalista, 

um instrumento de mudança social para ser dinamizado nessa função, ao sabor dos 

interesses bem definidos”. 

Assim, é possível afirmar que emancipar a sociedade e efetivar a Justiça são fatores 

primordiais que dão significância ao Direito. Neste ponto, aliás, desde Aristóteles este tema é 

tratado, quando este afirma que: 

 [...] a ação justa é um meio termo entre o agir injustamente e o ser tratado 

injustamente, pois no primeiro caso se tem demais e no outro se tem muito pouco. A 

justiça é uma espécie de meio- termo, mas não no mesmo sentido que as outras 

virtudes, e sim porque ela se relaciona com uma quantia ou quantidade 

intermediária, ao passo que a injustiça se relaciona com os extremos.
 139

 

 

Dessa maneira, a importância do Direito na sociedade, como agente capaz de 

transformá-la em um ambiente mais justo e harmonioso, ou como instrumento capaz de 

efetivar Justiça, depende de outros elementos e de outros conhecimentos científicos, que 

necessitam ser analisados pelos estudiosos e aplicadores do Direito, a fim de propiciar a 

otimização da funcionalidade do Direito.  

A existência de normas jurídicas, portanto, possuem efeito na vida social e visam 

                                                        
136

 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. At. Ovídio B. Rocha Sandoval. vol.1. São Paulo: RT, 1991. 

p. 31. 

137
REALE, Miguel. Curso de Filosofia do Direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 617.  

138
GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 57.  

139
 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2005. p.106.  



93 

 

 
 

regular o enquadrando do comportamento humano de modo a buscar maximizar o bem-estar 

social. 

Deste modo, uma análise interdisciplinar seria interessante, tendo em vista a busca 

pela segurança jurídica na atividade econômica, fazendo com que o Direito transborde suas 

averiguações para outros ramos da ciência, dentre elas a Economia, que passaremos a analisar 

a seguir. 

A Economia estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação entre 

as necessidades dos homens e os recursos disponíveis para atendê-las. Encontra-se 

intimamente vinculada a política dos Estados Soberanos e à vida dos seres humanos, sendo 

que uma das suas principais funções é esclarecer como funcionam os sistemas econômicos e 

as relações dos respectivos agentes econômicos, propondo alternativas a fim de solucionar os 

problemas existentes. 

Segundo Amartya Sen: 

 [...] o livro que quase certamente foi o primeiro a ter um título remotamente 

parecido com “Economia”, o seja, o Arthasãstra, de Kautilya (uma tradução livre do 

Sânscrito poderia ser: “instruções para a prosperidade material”), destaca-se a 

abordagem logística da estadística, inclusive a política econômica. Kautilya, que 

escreveu no século IV A.C., era conselheiro e ministro do imperador indiano 

Chandragupta, o fundador da dinastia mauryana… O tratado começa com a 

distinção, no primeiro capítulo, entre “quarto campos de conhecimento”, incluindo 

(1) metafísica e (2) conhecimento do “certo e do errado”, mas depois se detendo na 

discussão de tipos mais práticos de conhecimento, concernentes a (3) “ciência do 

governo” e (4) “ciência da riqueza”.
 140

  

 

Assim, pode se observar que a economia, desde os primórdios, está a serviço da 

humanidade, cuja virtude principal era descobrir formas de disponibilizar recursos (limitados) 

para o bem estar de todos. 

O comportamento humano é outro fator importante a ser analisado,  isto porque, 

segundo Gary Becker
141

, os indivíduos procuram maximixar o seu bem estar, este 

(comportamento) não é compartimentado, às vezes com base na maximização de seu bem 

estar, às vezes não, outras vezes é motivada por preferências estáveis, outras por aqueles 

voláteis, muitas vezes resultando em um acúmulo ideal de informações. Assim, todo o 
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comportamento humano pode ser visto como envolvendo participantes que maximizam a sua 

utilidade a partir de um conjunto estável de preferências e acumulam uma quantidade ideal de 

informações e outros insumos em uma variedade de mercados, também conhecida como 

corrente utilitarista, uma vez que a maximização do bem estar está, para esta corrente de 

pensadores, relacionada ao grau de utilidade que pode ser aferido.
142

 

Contudo, além da eficiência e da racionalidade, a economia busca mensurar outro 

importante valor: a distribuição. Neste ponto, ensina Robert Cooter que: 

 [...] entre as primeiras aplicações da economia para a política pública era seu uso 

para prever quem realmente tem o ônus de impostos alternativos. Mais do que os 

cientistas sociais, os economistas buscam entender como as leis afetam a 

distribuição de renda e riqueza entre classes e grupos.
 143

  

 

Assim, é evidente que existe proximidade entre a economia e a justiça distributiva, ou 

seja, dar a alguém o que lhe é devido segundo uma igualdade. Para Aristóteles
144

, a justiça 

seria distributiva, que “é a conjunção do primeiro termo de uma proporção com o terceiro, e 

do segundo com o quarto, e o justo neste sentido é o meio termo, e o injusto é o que viola a 

proporção, pois o proporcional é o intermediário e o justo é o proporciona”; ou corretiva, 

como sendo “aquela que exerce a função corretiva nas relações entre os indivíduos” e, em 

razão de sua natureza, o Juiz de avaliar o que decorre da “ação cumprida por um e sofrida por 

outro, uma divisão desigual. O Juiz tenta reestabelecer a igualdade, concedendo algo à 

vítima (aquele que perdeu algo), e tirando alguma coisa do agressor (aquele que ganhou 

algo)”.  

A proximidade entre Economia e Direito é inegável, assim, passaremos a analisar o 

inicio da interligação entre as duas ciências, por meio da denominada Análise Econômica do 

Direito. 
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3.3 Análise Econômica do Direito 

 

A Análise Econômica do Direito caracteriza-se mediante a aplicação da teoria 

econômica no tocante à estruturação, formação, impacto e eventuais consequências da 

aplicação de institutos jurídicos ou textos normativos, em conjunto ou separadamente. 

Corroborando com esse entendimento dispõe Marcelo Benacchio
145

 que a Análise 

Econômica do Direito é uma forma de compreender o pensamento jurídico por meio da 

aplicação da teoria econômica para o exame da formação, estrutura e impacto econômico 

causado pelo Direito, aplicado sob o enfoque da eficiência econômica. 

O primeiro a fazer ligação interdisciplinar entre Direito e Economia foi Aaron 

Director, em 1950, o qual implantou o programa específico voltado à Análise Econômica do 

Direito nos EUA, e fundou em 1958 o Journal of Law and Economics, com o escopo de 

difundir a ideia de que a regulação econômica é uma função própria do mercado e não do 

Estado. 

No entanto, segundo Louis Kaplow e Steven Shavell
146

, o campo da Análise 

Econômica do Direito pode ter iniciado com Jeremy Bentham em 1789, que sistematicamente 

examinado como os atores se comportam em face de incentivos legais e que avaliou os 

resultados no que diz respeito a uma medida claramente (voltada) ao bem-estar social 

(utilitarismo). Ademais, os escritos de Jeremy Bentham contém análise significativa e 

prolongada do direito penal e aplicação da lei, uma análise do direito de propriedade, e um 

tratamento substancial do processo legal.  

Todavia, Análise Econômica do Direito nasceu em Chicago nos Estados Unidos da 

América preconizada por meio dos trabalhos acadêmicos de Ronald Cose, Gary Becker, 

Guido Calabresi e Richard Posner, publicados na década de 1960 e 1970, os quais afirmavam 

de maneira exacerbada, a maior eficiência da economia em face de outras ciências, dispondo 

que as sociedades empresárias deveriam ser consideradas como membros pertencentes ao 

sistema econômico em si. 
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Conforme Nicholas Mercuro e Steven Medema: 

 A análise Econômica do Direito trouxe nova perspectiva de se enxergar o direito 

como uma ideia de valor, de resultado prático propriamente dito, fazendo com que a 

eficiência e a eficácia sejam traduzidas como riqueza social, ou mesmo acúmulo de 

valores”. Neste sentido, Richard Posner, identifica como novo valor agregado a ideia 

de eficiência ligando esta à justiça.  

Um segundo significado de “justiça”, e o mais comum eu diria, é simplesmente 

“eficiência”. Quando nós descrevemos como “injusta” a condenação de uma pessoa 

sem um julgamento, a subtração da propriedade sem uma compensação, ou o fato de 

não exigir de um motorista de automóvel negligente que responda por danos à 

vítima do descuido dele, nós podemos interpretar de maneira simples que a conduta 

ou prática em questão desperdiça recursos.
 147

 

 

Dessa forma, os estudiosos e depois os seguidores da Análise Econômica do Direito, 

tinham a necessidade de elaborar uma conceituação de justiça, na qual explicasse e 

fundamentasse as decisões legislativas e judiciais, estas livres de visões político 

individualistas partindo de uma base objetiva. 

Posteriormente, com a publicação do artigo de Ronald Coase  “A Natureza da Firma” 

houve uma nova interpretação ao que se tinha enquanto firma, esclarecendo que mais do que 

apenas as firmas se organizarem em função da produção, também, e, fundamentalmente, há 

necessidade de se pensar em tal organização tendo em vista os custos de transação. Referidos 

custos de transação podem ser entendidos como aqueles que os agentes econômicos assumem 

para adquirir informação ou para negociar com outros agentes, além dos custos inerentes à 

concretização e ao cumprimento da negociação pactuada. 

Assim, poderá haver numa firma apenas contratos internos, o empreendedor é o 

natural coordenador dos mesmos, bem como na hipótese de relações interfirmas, há que se 

discutir e se vislumbrar quem deveria ter o condão de organizar referidos contratos
148

. 

Deste modo, as empresas só se justificariam pelo fato de que os participantes 

consideram que efetuar o máximo de operações dentro de uma mesma organização, evitaria a 

ocorrência de acréscimos desnecessários, tais como os custos para elaboração de vários 

contratos de curta duração ao invés de um contrato de longa duração. 

Os economistas e fundadores da denominada Escola de Chicago entendiam que a 
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Economia, quando comparada com outras ciências sociais, tinha paradigmas límpidos, o que 

propicia elucubrações mais extensas e mais precisas. 

Amartya Sen
149

 dispõe que o mercado deve elaborar e atender certas regras, 

confirmando que o progresso do mercado e dos participantes se dá pela liberdade que eles 

possuem. No entanto, seu senso crítico surge, quando reconhece que é muito perigoso e 

nocivo quando as liberdades ganham o sentido em rumo ao utilitarismo, pois desse modo 

valores poderiam ser deixados em segundo plano e quiçá deixarem de existir, face ao poderio 

mercantil e às satisfações econômicas.  

A crítica de Amartya Sen
150

 à Análise Econômica do Direito consiste na erradicação 

das liberdades que tal corrente pode ocasionar tomando assim um caminho rumo ao 

utilitarismo. Conforme Amartya Sen, quando estivermos ponderando a utilidade de uma 

pessoa por meio da Análise Econômica do Direito, certamente outra pessoa estaria sendo 

tolhida nas mesmas liberdades e piorando, num aspecto geral, as condições sociais.  

Corroborando com esse entendimento Marcelo Benacchio
151

 sustenta que a 

mercantilização humana é um risco e uma consequência da Análise Econômica do Direito, 

uma vez que exclui princípios e valores morais à condição e à dignidade humana, que podem 

ter uma visão míope e opaca levando as relações tuteladas ao utilitarismo.  

Assim, as escolhas baseadas em Análise Econômica do Direito, são tomadas sem 

qualquer avaliação de serem dignas, ou moralmente aceitáveis, ao contrário, a única 

observância é quanto ao resultado e eficiência dos métodos, sempre considerando apenas 

valores econômicos. 

Por fim, a proximidade entre Economia e Direito é inegável e necessária, o diálogo 

entre essas ciências, propiciam o equilíbrio entre os resultados esperados e as questões 

concernentes a ética e a justiça, com o escopo de estreitamento da relação entre as áreas para 

que os valores de ambas possam agregar-se uns aos outros produzindo e aperfeiçoando um 

movimento para que atendam aos anseios e necessidades humanas, coletivas, sociais de forma 

sustentável.
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3.4 A Relevância da Análise Econômica do Direito na Definição da Teoria da Empresa 

 

De modo geral, entendem a maioria dos autores
152

 que os quatro perfis de Alberto 

Asquini devem ser reduzidos a três, descartando o perfil corporativo, na exata medida de que 

tal perfil apenas refletiria o ideário político da Itália, à época. 

A época o regime que vigorava na Itália era o fascista. Em 23 de março de 1919, numa 

reunião feita em Milão, após a primeira Guerra Mundial, foi fundado no governo de Duce 

Benito Mussolini o movimento político autoritário denominado de movimento fascista. 

Os fascistas passaram a desenvolver um programa que exigia a república e a separação 

da igreja e do Estado. A consolidação do fascismo se deu entre 1922 a 1924. Na sequência, 

entre 1925 a 1943, se instaurou a ditadura fascista como apoio do rei, dos empresários e do 

exército, Mussolini promoveu uma ampla perseguição política, impondo o Partido Nacional 

Fascista como partido único. Os sindicatos dos trabalhadores passam a ser controlados pelo 

Estado.  

Em razão do presente movimento fascista latente a época da vigência do Código Civil 

Italiano de 1942, autores como Marlon Tomazette ensina que: 

 [...] com exceção do perfil corporativo que reflete a influência de uma ideologia 

política, os demais perfis demonstram três realidades intimamente ligadas e muito 

importantes na teoria da empresa, a saber, a empresa, o empresário e o 

estabelecimento.
 153

 

 

Corroborando com esse entendimento esclarece Rubens Requião: 

Na realidade, o problema foi analisado deste modo por Asquini, que fez uma 

cuidadosa investigação sobre o assunto, chegando ao resultado de que a palavra 

empresa tem no Código diferentes significados, usada em acepções diversas: umas 

vezes para indicar o sujeito que exercita a atividade organizada; outras, o conjunto 

de bens organizados; outras, ainda, o exercício da atividade organizada e, 

finalmente, a organização de pessoas que exercitam em colaboração a atividade 

econômica. Todavia, como observamos em outro lugar, nenhuma norma se pode 

encontrar, com segurança, em que a palavra empresa possa ser utilizada no último 

sentido, de organização do pessoal, porque, na realidade, os quatro sentidos do 

termo - os quatro perfis de que falou Asquini - se reduzem a três.
 154
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Dessa forma, conforme foi analisado a doutrina majoritária restringe os quatro perfis 

de Alberto Asquini, em apenas três como de relevância, são eles: i) o perfil subjetivo; ii) o 

perfil objetivo; e iii) o perfil funcional. 

É válido consignar que após o regime fascista houve a tentativa de harmonizar a 

concepção de empresa, conforme nos esclarece Paula Andrea Forgioni: 

[...] nos anos 1950 e 1960, a doutrina italiana esforçou-se para içar a empresa do 

contexto fascista que lhe deu origem; a partir dos anos 1960, com a ligação entre 

empresa e liberdades econômicas, esse passado vai sendo definitivamente sepultado. 

Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência concretizam-se na disciplina 

da atividade da empresa, marcando seu perfil. Por causa dos tratados europeus que 

visam à integração econômica, a empresa passa de instrumento intervencionista à 

peça-chave da economia de mercado.
 155

  

 

Diante de todo o exposto, o referido conceito de empresa no direito comercial 

brasileiro contemporâneo deve ser repensado, tendo em vista a relevância da análise 

econômica do direito na definição da teoria da empresa, uma vez que a compreensão de 

empresa limitada ao fenômeno jurídico apresenta-se como insuficiente para a delimitação de 

seu papel social. No entanto, não se pode deixar de considerar o aspecto jurídico da empresa, 

mas para que ocorra a plenitude em sua definição necessário se faz um estudo direcionado à 

economia.  

Sendo assim, é importante reconhecer a empresa como firma, à luz da teoria 

formulada por Ronald Coase  “A Natureza da Firma”  e sua inserção no cenário econômico 

como ente capaz de possibilitar a redução dos custos de transação. Deste modo, compreendido 

o caráter econômico de empresa, implica a verificação do empresário como seu coordenador. 

Para tanto, vale lembrar que com a publicação do referido artigo de Ronald Coase “A 

Natureza da Firma” houve uma nova interpretação do conceito até então veiculado de firma, 

esclarecendo que a empresa é sinônimo de firma, ou seja, empresa é a técnica em razão da 

qual se agregam capital, trabalho e demais insumos, com vistas à produção de bens e serviços 

para o mercado. 

Dessa forma, é exatamente o perfil corporativo que os economistas se utilizam para 

definir a empresa. O conceito dado por Alberto Asquini para o referido perfil é, em suma, a 
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definição de firma dada por Ronald Coase. Portanto, evidencia-se que a relação existente 

entre o empresário e seus diversos colaboradores, visando tal relação a uma finalidade 

comum, corresponde dizer em outras palavras, que a firma é uma coordenação de contratos, 

um feixe de contratos organizados e coordenados pelo empresário. 

Nesse sentido, esclarece Cássio Machado Cavalli que: 

 [...] sabendo-se que o empresário é quem exerce o poder de gestão e controle sobre 

os bens de produção, ter-se-á a pessoa jurídica, a sociedade, enquanto empresário de 

direito por ser o titular, em nome de quem será realizada a atividade, bem como se 

terá o administrador societário enquanto empresário de fato, na medida em que, de 

fato, é ele, administrador, que tem tal poder de gestão e controle.
 156

 

 

Nesse sentido, fica evidente que a empresa é uma instituição social, tendo em vista que 

funciona como organização econômica dos fatores de produção, capital e trabalho, revertida à 

diminuição dos custos de transação inerentes aos mercados mediante a atribuição ao 

empresário, de um poder de gestão. 

Portanto, empresa não é somente a atividade econômica, mas sim a atividade 

econômica organizada pelo empresário, exercida num estabelecimento, visando a atender e a 

suprir um interesse de mercado. 

Dessa forma, conclui-se que empresário, estabelecimento, atividade econômica e 

organização são quatro realidades distintas que ocorrem no âmbito da empresa, uma vez que, 

para qualificar alguém como empresário é a atividade exercida, inexistindo a possibilidade de 

exercê-la sem antes o empreendedor se organizar, no entanto, também não se pode deixar de 

notar a existência, no plano concreto, de empresário sem estabelecimento, ou vice-versa. 

Por fim, é a interdisciplinaridade entre a Ciência Econômica e a Ciência do Direito 

que propicia a elaboração de uma possível definição de empresa, considerando que ambas 

elencam, sob aspectos distintos, embora com um mesmo fundamento, as relações econômicas 

e sociais organizadas sob a forma de empresa. 
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3.5 Análise Econômica do Direito e a Lei de Falências 

 

A implementação de um marco legal falimentar equilibrado, a já referida Lei n. 

11.101/2005, denominada Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, com fundamento 

nos institutos de recuperação de empresas e falências e que nivela os interesses dos devedores 

e credores, constitui um avanço fundamental na direção de um ambiente econômico com 

maior segurança jurídica e destinado a preservação da produção, do emprego e do crédito. 

Dessa forma, a existência de uma legislação falimentar eficiente é essencial para o ambiente 

econômico, assunto bastante discutido nas áreas do direito e economia. 

A depender da legislação falimentar, as empresas seguirão estratégias como maior ou 

menor risco, desde que o parâmetro legal possa estimular a manutenção de empresas de 

acordo com sua viabilidade, uma vez que a manutenção de empresas inviáveis a qualquer 

custo ou mesmo a permissão para que os administradores preservem seu patrimônio depois da 

falência, poderão ser de forma indireta incentivo para que esses gestores instalem projetos e 

realizem novos investimentos sem tomar os devidos cuidados para se precaver contra a 

possibilidade de fracasso. 

Fábio Ulhoa Coelho alerta que:  

Não é qualquer empresa que deve ser salva a qualquer custo. Em muitos casos – eu 

diria, na expressiva maioria deles – se a crise não encontrou uma solução de 

mercado, o melhor para todos é a falência, com a realocação em outras atividades 

econômicas produtivas dos recursos materiais e humanos anteriormente empregados 

na da falida.
157

 

 

Diante deste cenário, é nítida a importância do marco legal falimentar, uma vez que 

funciona como um minimizador dos impactos desta incerteza, pois sinaliza aos agentes a 

forma como serão resolvidos alguns problemas, quando a empresa encontrar-se em uma 

situação de insolvência. Sobre esta temática Manoel de Queiroz Pereira Calças afirma que: 

[...] constatada a inviabilidade da recuperação da empresa, em razão de problemas 

crônicos da própria atividade ou de sua administração, deve o Estado-Juiz promover, 

de forma rápida e eficiente, a exclusão da empresa do mercado, saneando-a e 
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evitando a contaminação ou a propagação da insolvência para outras empresas 

saudáveis.
158

 

 

Nota-se que, a importância legal falimentar tem início a partir da apuração teórica de 

que o sistema de resolução de insolvência cria um mecanismo ordenado de resolução de 

conflitos e coordenação de interesses para empresas com problemas financeiros ou até mesmo 

falidas. Pois, o referido mecanismo gera resultados eficientes do ponto de vista econômico, 

além do papel desempenhado pela legislação falimentar na sinalização aos agentes 

econômicos sobre os possíveis resultados a serem obtidos em suas estratégias de negócios. 

Do ponto de vista econômico, uma legislação falimentar tem como escopo criar 

condições para que situações de insolvência tenham soluções possíveis, céleres e 

transparentes, de modo que os ativos, tangíveis ou intangíveis, sejam preservados e continuem 

a cumprir sua função social, gerando produto, emprego e renda.  

Deste modo, almeja-se minimizar os impactos de insolvências individuais sobre a 

economia como um todo e, assim, consequentemente limitar prejuízos gerais e particulares. 

Nesse sentido dispõem Aloísio Araújo e Eduardo Lundberg
159

 cabe ao sistema de insolvência 

um papel fundamental na busca de resultados econômicos eficientes. 

Do ponto de vista jurídico, a falência é definida como um processo de execução 

coletiva e meio de realização dos direitos dos credores. Assim, o tema tem importância 

econômica e jurídica, uma vez que as empresas, ainda que insolventes, geram riquezas tal 

assim como as empresas solventes, pois geram empregos, compram e transformam matérias-

primas e vendem produtos acabados etc. Portanto, o assunto falência ou recuperação de 

empresas é também estudado sob o enfoque da análise econômica do direito. 

O procedimento falimentar sob o ponto de vista da análise econômica do direito deve 

produzir um resultado eficiente. Nesse sentido, salienta Jairo Saddi
160

 que a eficiência “ex 

post”, ou seja, o valor total dos ativos da massa falida deve ser sempre maximizado para 

transformar-se na maior quantidade possível de dinheiro para pagar os credores. Qualquer 
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decisão de venda dos ativos ou mesmo reestruturação dos negócios deve ter como principal 

objetivo a eficiência, no sentido de ter como consequência o melhor resultado para os 

credores. E quanto à eficiência “ex ante”, significa que quanto maiores as garantias dadas aos 

credores antes da insolvência, menores serão os custos de transação relacionados às atividades 

da empresa insolvente. 

Portanto, com impactos positivos no funcionamento da economia os quais se 

traduzirão em processos de resolução de insolvências mais eficientes e num ambiente mais 

propício à realização de negócios em geral e ao mercado de crédito em particular, inaugura-se 

um progresso institucional importante cujos aspectos são fundamentais na busca do 

desenvolvimento sustentável sob a ótica da responsabilidade corporativa. 

 

 

3.6 A Dignidade da Pessoa Humana e a Atuação da Análise Econômica do Direito 

 

A dignidade da pessoa humana foi positivada pela Constituição Federal de 1988 como 

fundamento da República Federativa do Brasil, no termos do inciso III, do artigo 1º da 

referida Constituição. 

Assim, a dignidade da pessoa humana funciona concomitantemente para delinear 

direitos fundamentais e para coibir restrições excessivas, deste modo, o princípio da dignidade 

da pessoa humana emerge na aplicabilidade de todos os demais princípios e direitos. 

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet ressalta que: 

A Constituição de 1988 foi a primeira na história do constitucionalismo pátrio a 

prever um título próprio destinado aos princípios fundamentais, situado – em 

homenagem ao especial significado e função destes – na parte inaugural do texto, 

logo após o preâmbulo e antes dos direitos fundamentais. Mediante tal expediente, o 

Constituinte deixou transparecer de forma clara e inequívoca a sua intenção de 

outorgar aos princípios fundamentais a qualidade de normas embasadoras e 

informativas de toda a ordem constitucional, inclusive dos direitos fundamentais, 

que também integram aquilo que se pode denominar de núcleo essencial da 

Constituição material. Igualmente sem precedentes em nossa evolução 

constitucional foi o reconhecimento, no âmbito do direito positivo, do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF), que não foi 

objeto de previsão no direito anterior. Mesmo fora do âmbito dos princípios 

fundamentais, o valor da dignidade da pessoa humana foi objeto de previsão por 

parte do Constituinte, seja quando estabeleceu que a ordem econômica tem por fim 

assegurar a todos uma existência digna (art. 170, caput), seja quando, no âmbito da 

ordem social, fundou o planejamento familiar nos princípios da dignidade da pessoa 
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humana e da paternidade responsável (art. 226, §6º), além de assegurar à criança e 

ao adolescente o  direito à dignidade (art. 277, caput). Assim, ao menos neste final 

de século, o princípio da dignidade da pessoa humana mereceu a devida atenção na 

esfera do nosso direito constitucional.
 161

  

 

Dessa forma, a dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de 

Direito, exige observância máxima pelos Poderes Constituídos e assegura ao cidadão o 

mínimo de efetividade dos direitos fundamentais. 

Importante ressaltar o entendimento de Miguel Reale a respeito da dignidade da 

pessoa humana: 

 [...] Quanto à “dignidade da pessoa humana”, entra pelos olhos que o legislador 

constituinte não a teria enaltecido, se ele estivesse convencido de que o homem é 

“um ser vivo como outro qualquer”! O proclamado pela Constituição de 1988 

corresponde plenamente à ideia de que a pessoa humana é, como costumo dizer, o 

valor-fonte de todos os valores individuais e coletivos, possuindo algo que a 

distingue da natureza dos outros animais. Se assim não fosse, aliás, não assistiria 

razão para o artigo 1º do novo Código Civil estatuir que “toda pessoa é capaz de 

direitos e deveres na ordem civil”. (...) Que significa “dignidade da pessoa 

humana”, a que se refere a Lei maior, senão uma existência pessoal fundamentada 

em valores que cada vez mais enriqueçam tanto no plano do desenvolvimento 

material como no espiritual, desde as aspirações religiosas às artísticas, desde as da 

vida comum às científicas? 
162

 

 

Assim, o sentido de dignidade é reconhecido hoje na maioria dos textos 

constitucionais dos países democráticos, uma vez que o representa como direito inerente a 

condição humana, independentemente do ambiente, da época, dos valores e das condições, 

concebendo-se, deste modo, a dignidade, como parte da própria natureza humana e inerente 

do homem. Portanto, é da dignidade da pessoa humana que decorrem todos os demais 

princípios e direitos. 

O conceito de dignidade da pessoa humana deve ser entendido de forma ampla e de 

construção permanente. Assim, vale mencionar o conceito adotado por Ingo Wolfgang Sarlet: 

A dignidade da pessoa humana corresponde à qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
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mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover a sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos.
 163

  

 

Diante do conceito ora mencionado constata-se que a dignidade da pessoa humana tem 

em sua estrutura dois aspectos sendo um negativo e outro positivo. O primeiro aspecto é 

negativo, pois significa a afirmação da integridade física e espiritual do homem como 

dimensão irrenunciável da sua individualidade autonomamente responsável, e o outro aspecto 

é positivo, uma vez que diz respeito à ampla possibilidade de desenvolvimento e 

autodeterminação. 

Assim, a dignidade da pessoa humana concorre como limite e obrigação dos poderes 

estatais. Como limite, vale ressaltar, que a dignidade gera efeitos fundamentais contra atos 

que a violem e exponham a grave ameaça. Como obrigação a dignidade humana implica em 

deveres concretos de tutela por parte dos órgãos estatais, no sentido de proteger a dignidade 

de todos, assegurando também, por meio de medidas positivas o devido respeito e 

promoção
164

.  

Desse modo, a dignidade da pessoa humana é um atributo intrínseco da pessoa 

humana, irrenunciável e inalienável, ou seja, é elementar à condição humana, uma vez que 

este valor é inerente à pessoa, em toda e qualquer circunstância, sendo de responsabilidade do 

Estado a proteção e a promoção de sua existência. 

 Nos dias atuais são comuns os conflitos existentes entre o lucro e a dignidade da 

pessoa humana, dessa forma, a pacificação somente ocorrerá se houver a introdução do 

princípio da dignidade da pessoa humana no raciocínio econômico. 

Os adeptos da Análise Econômica do Direito defendem que a análise econômica deve 

motivar e amparar a interpretação jurídica, ou seja, institutos jurídicos ou textos normativos 

devem ser aplicados em conformidade com as regras da economia. 

Partindo-se da premissa que as duas ciências (direito e economia) estão 

correlacionadas, necessário se faz estabelecer um equilíbrio dos elementos que as orientam, 

considerando, sobretudo para sua aplicabilidade a dignidade da pessoa humana. 
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Consignamos que o crescimento econômico não observa os fundamentos e princípios 

constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a existência digna, a justiça social, a 

livre iniciativa, logo esses valores/princípios são norteadores do desenvolvimento econômico, 

motivo pelo qual se procura concretizar os referidos direitos assegurados constitucionalmente 

por meio da atuação da Análise Econômica do Direito. 

A Constituição Federal de 1988 prevê um regime econômico baseado na justiça social 

a todos, conforme foi consubstanciado na doutrina humanista do direito econômico. Sendo 

assim, a doutrina humanista de Direito Econômico estabelece suas bases conforme a 

pertinência constitucional, em especial a regra principal concernente ao princípio da 

dignidade da pessoa humana em ambiente democrático. 

  A respectiva doutrina dispõe que o objeto do Direito Econômico corresponde aos 

direitos humanos econômicos, como valores fundamentais, que tenham por fim assegurar a 

igualdade de oportunidades econômicas para todos, em relação ao acesso aos recursos 

básicos
165

.  

Nesse sentido, ressalta Vladmir Oliveira da Silveira
166

 que a doutrina humanista 

concretiza a busca de restauração, na análise econômica, da condição do homem como 

medida de todas as coisas e centro do universo. Dessa forma, a teoria humanista pretende 

restabelecer na economia a ordem natural das coisas, onde a lei é o meio e o homem o fim. 

Desse modo, o Direito Econômico serve para propiciar o desenvolvimento nacional, o 

bem-estar coletivo e a garantia da dignidade da pessoa humana inserida na economia de 

mercado. Importante esclarecer que se trata de um direito preservador do sistema econômico, 

consubstanciado na ética e nos valores da sociedade, ao mesmo tempo, que trabalha ao lado 

da economia. 

O Estado tem a função essencial de proteger a dignidade da pessoa humana e, 

sucessivamente, de promovê-la. Assim, o indivíduo ao encontrar-se em situação nociva a sua 

dignidade, terá meios de receber do Estado a proteção que lhe é devida, ou seja, o Estado 

deverá atuar como promotor da dignidade humana. 
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Nesse ponto, importante se faz mencionar o pensamento de John Locke
167

: 

 [...] o Direito surge no espaço aberto pela liberdade, a liberdade se autolimita em 

nome da dignidade da pessoa humana. Nasce, assim, o Estado. O Estado se 

fundamenta na defesa deste valor fundamental e só se legitima se diuturnamente 

estiver compromissado com este valor supremo: a dignidade da pessoa humana.  

 

Corroborando com esse entendimento Ingo Wolfgang Sarlet
168

 dispõe que “[...] o 

Estado que existe em função da pessoa, e não o contrário, já que o ser humano constitui a 

finalidade precípua, e não meio da atividade estatal”.  

Dessa forma, o Estado, como guardião dos valores fundamentais da sociedade deve 

intervir e proteger a dignidade da pessoa humana. É sua função, e na hipótese em que se 

verificar a ausência estatal, o consequente imediato será a perda de seu fundamento de 

existência e validade. 

Ademais, a dignidade da pessoa humana é um princípio autônomo que estabelece 

limites à atuação estatal com o objetivo de assegurar proteção do ser humano, sendo, portanto 

sua aplicabilidade imprescindível em toda relação jurídica, econômica, política e social. 

Por conseguinte, a dignidade da pessoa humana é à base da existência dos homens ao 

qual a própria análise econômica do direito cumpre observar. Assim, a análise econômica do 

direito, e todos os fenômenos e circunstâncias que decorrem da respectiva análise, deve ser 

determinada com base no princípio da dignidade humana, sob pena de, em caso de não 

atendimento dessa premissa, ocasionar a coisificação do ser humano na busca da otimização 

da eficiência. 

Desta forma, as soluções buscadas pelas empresas para a obtenção do lucro na atual 

conjuntura socioeconômico, devem ocorrer com base no respeito ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, objetivando o desenvolvimento pleno da pessoa. 
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CONCLUSÃO 

Na economia moderna, a empresa contemporânea passou a exercer um papel de 

considerável utilidade no desenvolvimento da atividade econômica, uma vez que se tem 

ampliado a demanda junto às empresas por uma corresponsabilidade pelo desenvolvimento 

das comunidades nas quais estão inseridas. 

A empresa passa então à categoria de investimento social, neste caso privado, onde 

além de incorporar elementos comuns à gestão de negócios – planejamento, foco, avaliação 

de resultados e comunicação, a doação de recursos passa a ser usado pelas empresas, já com 

alguma conotação estratégica, para reforçar valores, melhorar clima organizacional, fortalecer 

reputação, gerando valor para o negócio e a sociedade. 

Dessa forma, a empresa modifica as atividades de sua cadeia de valores tanto para 

beneficiar a sociedade como para reforçar sua estratégia de negócio, selecionando temas que, 

de alguma forma, contribuem para melhorar a sua posição competitiva de mercado. 

Sendo assim, evidencia-se que nos dias atuais vive-se um novo paradigma, na medida 

em que algumas empresas perceberam as vantagens de se adotar políticas de responsabilidade 

corporativa, submetem-se, voluntariamente, a um monitoramento externo sobre seu 

comportamento empresarial e aprimorando sua imagem diante do consumidor. 

Deste modo, a empresa modifica as atividades de sua cadeia de valores tanto para 

beneficiar a sociedade como para reforçar sua estratégia de negócio, selecionando temas que, 

de alguma forma, contribuem para melhorar a sua posição competitiva de mercado. 

Cosoante esse entendimento, surge no atual contexto a responsabilidade social das 

empresas como compromisso de modelo econômico aliado aos interesses sociais e 

ambientais, patrocinando a sua postura social como elemento fundamental do 

desenvolvimento. 

Assim, a forma de demonstrar compromisso com a responsabilidade social pode 

ocorrer mediante a criação de normas que positivem as condutas empresariais e, ao mesmo 

tempo, reflitam os valores éticos entendidos como meios de efetivação da responsabilidade 

social ocasionando a interação entre a sociedade e a empresa. 
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A empresa socialmente responsável precisa tratar da ética empresarial. Assim, uma 

empresa socialmente responsável atua em três aspectos éticos: adoção dos valores éticos, 

desenvolvimento dos valores éticos e difusão dos valores éticos. 

A empresa, ao agir dessa forma, está eticamente levando em consideração o 

consumidor e simultaneamente pensando em sua imagem. Se algum problema ocorrer com 

qualquer produto de uma empresa, esta com transparência, deve assumir as consequências, e 

providências gerais devem ser tomadas, garantindo assim à sociedade consumidora a 

tranquilidade de poder usufruir com segurança do referido produto. Ainda, deve também a 

empresa, com objetivo de atingir a qualidade total, dar assistência ao consumidor e não se 

eximir de responsabilidades parciais. 

Importante atentar para o fato de que os lucros e ganhos não estão acima de qualquer 

valor moral. Portanto, caminham no mesmo sentido a conduta com mais ética nos negócios, 

código de defesa do consumidor e proteção ecológica. 

Nesse sentido a empresa deve agir sim em busca do lucro, porém, respeitando às 

normas pátrias mediante a observância da soberania nacional, a garantia da propriedade 

privada, mas desde que esta cumpra sua função social, a defesa da livre concorrência, 

respeitar o direito do consumidor, agir de forma ecologicamente sustentável, a fim de que não 

haja a degradação do meio ambiente, atuar de forma a buscar a redução das desigualdades 

regionais e sociais, pretender o pleno emprego e a valorização do trabalho humano. 

Considerando que a empresa está num mercado competitivo, globalizado, com 

consumidores ávidos por novos produtos e serviços, muito mais exigentes e conscientes dos 

seus direitos, o investimento em ações sociais deve resultar de uma visão estratégica de 

negócios. Este é o desafio - incorporar critérios de responsabilidade e sustentabilidade tanto 

no planejamento como na gestão estratégica do negócio sem prejuízo do seu lucro, uma vez 

que precisa se manter ativa, produtiva e rentável ao longo do tempo. 

Assim, tratar de sustentabilidade no meio empresarial é pensar na efetividade de 

negócios em um mundo cada vez mais exigente, com pessoas que se conscientizam de que os 

recursos do planeta precisam ser conservados e de que é necessário atingir mais justiça social 

e que o respeito à diversidade cultural é parte fundamental nas ações de desenvolvimento e 

implementação dos negócios. 
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Deste modo, a responsabilidade corporativa e social vincula-se ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, uma vez que atitudes sociais e ambientalmente responsáveis, 

não apenas garantem uma maior perpetuação de recursos naturais, mas também promovem 

uma mudança de postura da própria empresa e de seus stakeholder. 

A empresa, baseada no papel de desenvolvimento sustentável, não deve agir somente 

estrategicamente como meras realizadoras das necessidades humanas, mas também deverá 

servir de ferramentas para a melhoria da qualidade de vida e como fonte do bem estar social 

adotando meios de produção relacionados aos recursos naturais. 

Por conseguinte, a empresa ao assumir um desenvolvimento sustentável incentiva os 

consumidores a adotar padrões de consumo sustentável, pois estes saberão do 

comprometimento da empresa com meios de produção relacionados com recursos naturais e 

manutenção do meio ambiente as gerações futuras. 

Diante desse cenário surge um novo paradigma, uma vez que o desenvolvimento 

sustentável encontra-se em processo de construção. Portanto, a empresa, ao assumir o 

compromisso com a sustentabilidade precisará definir sua missão, seus valores, visão 

estratégica e, prioritariamente, sua cultura empresarial.  

Assim, a sociedade vem exigindo que as empresas conduzam-se por meio de práticas 

socialmente responsáveis e forneçam produtos que sejam ambientalmente sadios. Com isso, 

inicia-se um novo modelo de desenvolvimento como forma de manejo à degradação da área 

social e meio ambiente. 

O anseio pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade é 

condição essencial na promoção, desde que os benefícios daí advindos possam alcançar a 

humanidade. 

 Assim, vale ressaltar a importância da função do direito em equilibrar a preservação 

ambiental e o crescimento econômico, por meio de limitação do uso de recursos naturais 

mediante proibição ou redução de alguma atividade produtiva, sem se descuidar do necessário 

benefício que deve advir para o ser humano, constituindo, deste modo, o desenvolvimento 

sustentável. 

Dessa forma, o crescimento econômico é um requisito necessário ao desenvolvimento, 

mas não é suficiente ao desenvolvimento sustentável, tendo em vista que deve haver o 
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equilíbrio, a busca da harmonia entre o crescimento econômico e a preservação dos recursos 

naturais, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado. 

 Assim, importante que haja a possibilidade de ajustar a aplicação das leis ao sistema 

criado pela Constituição Federal, atentando-se para que a proteção alcance não apenas o meio 

natural, mas também o urbano, o cultural e o do trabalho, todos necessários para a geração da 

sadia qualidade de vida. 

A responsabilidade corporativa da empresa revela-se com papel preponderante na 

execução da atividade empresarial, que passou a considerar a economia, o meio ambiente e a 

sociedade como elementos de gestão, uma vez que a empresa não pode atuar de forma 

ilimitada em função da atividade lucrativa, devendo ocorrer à compensação e 

responsabilização pelo o que pode causar no meio ambiente e na coletividade. É a tentativa de 

conciliação dos direitos econômicos com o interesse social, ou seja, um compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, a fim de que se possa manter o meio ambiente as gerações 

futuras. 

Diante de todo o exposto, evidencia-se o surgimento de uma nova concepção de 

desenvolvimento da sociedade, atrelada ao desenvolvimento sustentável no diz respeito ao 

equilíbrio e bom senso entre a utilização dos recursos naturais e o desenvolvimento 

econômico. 
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