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Em destaque as inclusões e correções nas páginas do texto: 

Inclusões: 

128 – [...] multinacional, tem produzido soluções originais e sustentáveis (Brugmann e 

Prahalad, 2007), (Porter e Kramer, 2006 e 2011) e (Prahalad, 2010). 

178 – [...] esforços de valor compartilhado (Porter e Kramer, 2011). 

231 – PORTER, M. E KRAMER, M. 

____ [...] 

____Criação de valor compartilhado. 

Harvard Business Review: 16 – 32. Boston/MA: HBS, 01/2011. 

 

Correções: 

159 – O alinhamento com o perfil demográfico das populações nos países, regiões e locais 

onde atuam, embora com relevância menor – 73,8% e até 88,1% quando se incluem [...]  

3 – Diversidade: vagas por gênero, raça, faixa etária, deficientes físicos. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

4,8% 11,9% 57,1% 9,5% 4,8% 11,9% 

 

160 – Os programas em geral chamados de demissão voluntária [...] 

5 – Desligamentos: planos de adesão com indenização financeira complementar. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

2,4% 7,1% 66,7% 14,3% 2,4 7,1% 

 

161 – [...] profissionais sobre este tema, tem elevada aceitação – 83,3% – um mercado [...]  

10 – Cooperativas de catadores: priorizar parcerias para os resíduos. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

11,9% 14,3% 57,1% 2,4% 9,5% 4,8% 

 

164 – Mas o gasto da União com sua folha de pagamentos – 73,7% do total (2012) para 59,3 

milhões de pessoas [INSS 39,6% para 30,7 milhões; servidores ativos e inativos 23,1% para 

2,1 milhões; [...] 
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Capital, trabalho e confiança 

A dimensão humana no desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

 

RESUMO 

O desenvolvimento socioeconômico sustentável pressupõe a redução dos extremos da 

desigualdade socioeconômica. Este trabalho se propõe a sustentar que o envolvimento, a 

responsabilidade, o compromisso e a participação direta da grande empresa global para que se 

alcancem esses objetivos socioeconômicos, poderá se dar com a inclusão, em sua visão, missão 

e estratégia, de objetivos, ações e iniciativas de estímulo ao empreendedorismo e à geração de 

trabalho, emprego e renda a partir da base da pirâmide socioeconômica do planeta. 

 

Palavras-chave: capital, mercado, empresas, empreendedorismo, trabalho, emprego, renda, 

confiança, responsabilidade, desigualdade, desenvolvimento, sustentabilidade. 
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Capital, work and trust 

The human dimension in the sustainable socioeconomic development. 

 

ABSTRACT 
The sustainable socioeconomic development demands the reduction of socioeconomic 

inequality extremes. This work aims to support that the involvement, responsibility, 

commitment and direct participation of the large global company in order to reach these 

socioeconomic goals, can be achieved with the inclusion in its vision, mission and strategy, of 

objectives, actions and initiatives to stimulate entrepreneurship and the generation of work, 

employment and income from the base of the socioeconomic pyramid across the planet. 

 

Keywords: capital, market, businesses, entrepreneurship, labor, employment, income, trust, 

accountability, inequality, development, sustainability. 
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A PESQUISA 

Contribuir para uma redução significativa da desigualdade socioeconômica entre seres 

humanos e espaços físico-geográficos, faz parte, já faz parte ou ainda, deve fazer parte da visão, 

missão e estratégia de investimentos e negócios da grande empresa global, através de ações / 

iniciativas sustentáveis, estimuladoras de empreendedorismo e geradoras de trabalho, emprego 

e renda a partir da base da pirâmide socioeconômica do planeta? 

 

Ao discutir meios de harmonizar desenvolvimento econômico com meio ambiente, a 

Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU (Organização das Nações 

Unidas) adotou definição abrangente para um desenvolvimento sustentável segmentado nas 

dimensões ambiental, econômica e sociopolítica – satisfazer necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades e 

possibilitar às pessoas, agora e no futuro, atingir nível satisfatório de desenvolvimento social, 

econômico e realização humana e cultural, com uso razoável dos recursos da terra e preservação 

de espécies e habitats naturais (Brundtland, 1987). 

De acordo com o World Wide Funds for Nature (WWF, 2015) um desenvolvimento 

sustentável pressupõe e também estimula a redução do uso de matérias-primas e produtos e a 

prioridade para a reutilização, o reparo e a reciclagem. No entanto, atividades econômicas têm 

sido desenvolvidas e até estimuladas em grandes espaços físico-geográficos do planeta, à 

revelia da base e limites dos recursos naturais, dos quais dependem, a existência humana, a 

diversidade biológica e o desenvolvimento e progresso socioeconômicos. E mais: 

O desenvolvimento sustentável e a prosperidade, sempre relacionados ao crescimento 

econômico, precisam de início reconhecer a finitude dos recursos naturais, pois dependem do 

consumo crescente de energia, têm gerado crescente desperdício daqueles recursos naturais não 

renováveis, colocando em risco a preservação da vida e do planeta no longo prazo. 

Ainda de acordo com o WWF (2015), o crescimento socioeconômico tem disparidades 

e desequilíbrios como marca indissociável, uma vez que os países desenvolvidos, com 1/5 da 

população do planeta, detêm 4/5 dos rendimentos mundiais e consomem 70% da energia, 75% 

dos metais e 85% da produção de madeira. Assim, se o desenvolvimento e prosperidade vitais 

na base da pirâmide socioeconômica onde há mais pobreza, apenas copiar padrões das regiões 

mais ricas, levarão os volumes e consumo de combustíveis fósseis a aumentar 10 vezes e a 

aumentar em 200 vezes os volumes e consumo de recursos minerais. Portanto, além de ser 

insustentável um aumento dessa magnitude nos países emergentes, imperativa é a redução dos 

níveis que têm sido observados nos países industrializados / desenvolvidos. 
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A dimensão sociopolítica focada no desenvolvimento socioeconômico tem abrangente 

tentativa de criação de novo padrão de prosperidade no século 21: a Agenda 21 (ONU, 1992) 

com um plano de ação global, nacional e local, para avaliar impactos ambientais relevantes; em 

várias etapas, o PNUD – Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento, elaborou os ODM 

– Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com oito prioridades coletivas para paz e 

segurança, luta contra a pobreza, meio-ambiente, direitos humanos, prioritariamente focados na 

infância (PNUD, 2000); e para substituí-los, com agenda ampliada e ambiciosa (agora são 17 

objetivos) surgem os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (PNUD, 2015). 

A academia, os governos, a mídia, as redes sociais, empresas, escolas e organizações 

em geral têm agendas para o desenvolvimento sustentável debatidas com foco nas dimensões 

ambiental, econômica e social, mas nem sempre a partir da ação humana, que se justificaria 

pelo seu papel insubstituível e, ação natural e indispensável na vida em sociedade e no planeta. 

Ensina Mises (1995) – o ser humano antecede o social, o comunitário, que de fato só se 

materializam pela ação humana, força motora que leva à cooperação para que se obtenham 

resultados individuais e coletivos. O viver junto é construção, abstração, ou ainda, resultado de 

escolhas e julgamentos de valor que decorrem da ação humana, que sempre parte de algum 

desconforto desse ser humano, passa por sua idealização de uma situação melhor e finaliza com 

a expectativa positiva de superação daquele desconforto inicial. 

O tema do desenvolvimento tem levado as empresas em geral e notadamente a grande 

empresa global – inclusive no Brasil, a regularmente anunciar e/ou a obter cobertura midiática 

para ações e iniciativas ditas de foco estratégico e sustentável, onde buscam se apresentar à 

sociedade em seu todo – mercado e poderes constituídos – como organizações responsáveis e 

com compromissos tanto socioambientais como também com o progresso socioeconômico. 

Resultado da geração e distribuição de valor e riqueza, o progresso socioeconômico tem 

no capital, trabalho e confiança, uma alavanca empreendedora insuperável na produção e 

comércio de bens e serviços, invenção humana aprimorada ao longo do tempo pela energia, 

criatividade, inovação, divisão de trabalho, produtividade, solidariedade, decorrentes da ação 

humana pela necessidade de sobreviver e superar dificuldades e adversidades da natureza, da 

degradação ambiental, das relações humanas e dos poderes político e econômico-financeiro. 

Mas os limites e conflitos de poder entre nações e grupos econômicos e, os extremos 

das desigualdades socioeconômicas mundo afora – valor e riqueza, pobreza, fome e miséria, 

estiveram desde sempre e seguem na contemporaneidade com tal amplitude e disparidades entre 

grupos humanos e geografias que nada mais podem representar do que senão, a mais 

incontestável demonstração do fracasso daquilo que nos acostumamos chamar de civilização. 
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Metodologia 

No princípio eu ouvia as palavras das pessoas  

e acreditava em sua capacidade de agir de acordo com elas.  

Atualmente, após ouvir suas palavras, parto para observar como agem. 

Confúcio (551 – 479 a.C.). Os Analectos: 3º rolo, §5.9 do capítulo 5. 

 

Esta pesquisa tem como tema – o desenvolvimento socioeconômico com a criação de 

prosperidade pelo estímulo ao empreendedorismo e a geração de trabalho, emprego e renda; e 

como foco – a responsabilidade e compromisso das empresas em geral, como agentes 

indispensáveis e insubstituíveis na redução dos extremos da desigualdade socioeconômica. 

E se propõe a avaliar junto a uma elite de empreendedores e/ou dirigentes e gestores de 

empresas no mercado brasileiro, a prioridade e importância que atribui à inclusão de um 

conjunto de ações / iniciativas que estimulam e viabilizam o empreendedorismo, o trabalho, 

emprego e renda, no centro estratégico do planejamento e decisões de investimentos e de 

negócios como contribuição do capital para redução daqueles extremos de desigualdade. 

Apesar da importância para a vida no planeta e até para a sobrevivência saudável da 

espécie humana, questões ambientais fogem ao escopo do que aqui se pretende desenvolver. 

A partir de roteiro extraído e adaptado do sugerido por Quivy e Campenhoudt (2003), 

para desenvolvê-la e tentar avaliar se a visão, missão e estratégia do capital incluem objetivos 

para redução da desigualdade socioeconômica, se propõe a: 

1 – Analisar relações – estado e mercado, política e economia, governo e empresa, assim 

como ações / iniciativas institucionais e estratégicas de algumas empresas, independente da 

origem (país) de seu capital, e, o alinhamento, integração, convergência, complementaridade e 

interdependência, com políticas e ações públicas de estados, governos e organizações sociais, 

através de consultas à bibliografia, documentos – publicações e outras pesquisas, e websites. 

2 –Avaliar o grau da prioridade e importância atribuído por uma elite dirigente de 

algumas empresas no mercado brasileiro, entidades patronais e organizações da sociedade civil, 

através de pesquisa enviada por e-mail, as ações / iniciativas apoiadas e/ou patrocinadas nas 

categorias altruísmo, emprego, base da pirâmide socioeconômica e cultura organizacional, 

geradoras de empreendedorismo, trabalho, emprego e renda, no centro estratégico de sua 

gestão, e como fator de inovação, vantagem competitiva e oportunidade de negócios. 

Objeto de estudos da pesquisa – uma elite de empreendedores, dirigentes, gestores e 

consultores de grandes empresas de capital estrangeiro ou local, com atuação no mercado 

brasileiro, entre as mais admiradas, as melhores para se trabalhar, as líderes em renda e em 

cidadania corporativa, selecionadas de publicações locais / importadas disponíveis no Brasil e 

do Relatório ISE-Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBOVESPA (ISE, 2015). 
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Objetivo geral da pesquisa – avaliar o grau de prioridade e importância atribuído por 

uma elite dirigente de empresas no mercado brasileiro, a um conjunto de ações / iniciativas 

sustentáveis, estimuladoras de empreendedorismo e geradoras de trabalho, emprego e renda. 

Objetivos específicos 

1. Avaliar nível e evolução dos empregos diretos gerados pela grande empresa global 

2. Identificar ações / iniciativas praticadas por empresas globais no mercado brasileiro 

3. Avaliar integração dessas ações / iniciativas às suas estratégias de negócios 

4. Avaliar conhecimento e grau de adesão dessas empresas ao conceito do negócio social 

5. Avaliar integração entre estado, governos, mercado, empresas e ONGs / OSCIPs1 

Categorias de análise 

1. Desenvolvimento sustentável – econômico, ambiental, social e humano. 

2. Conduta empresarial responsável (CER) – conceitos, práticas, ações e iniciativas.  

3. Negócio social – conceito, viabilidade e aplicabilidade à realidade brasileira. 

4. Trabalho e empregos – empreendedorismo, mercado formal e informal. 

5. Integração e viabilidade – estado e governos com mercado e empresas. 

6. Estratégia de negócios – foco na dimensão humana e na desigualdade socioeconômica 

Hipóteses formuladas 

1. A grande empresa global não é grande geradora de emprego direto 

2. O investimento social é ainda amplamente desproporcional a seu poder e riqueza 

3. O investimento social é limitado – e ainda não integrado à sua estratégia de negócios 

4. As empresas desconhecem conceito de negócio social e se o conhecem não aplicam 

5. Inexiste integração ampla e efetiva entre governos, empresas e ONGs / OSCIPs  

Caracterização A pesquisa se segmenta em cinco etapas para analisar aspectos 

socioeconômicos decorrentes de ações / iniciativas empresariais segundo estratégia e modelo 

de negócios apresentados / propostos em Prahalad (2010) e Yunus (2010) para a geração de 

trabalho, emprego e renda, sem assistencialismo, benemerência, caridade, filantropia. 

1 – Pesquisa bibliográfica – conceitos e reflexões iniciais: Yunus (2006, 2008, 2010), 

Prahalad (2010), Peyrefitte (1999), Boltanski e Chiapello (2005), Santos (2005), Toffler (2007), 

Nozick (2009), Rothbard (2012), Hoppe (2013), Barbieri (2013), de Soto (2010), Mises (1995). 

2 – Pesquisa documental – publicações da Fundação Dom Cabral (FDC 2007, 2009 e 

2010), Instituto AKATU / Ethos (2008), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA 2006 

e 2009), FECOMERCIOSP (2015), FEBRABAN (2015) e FIESP (2015)2. E mais: 

                                                 
1 Organizações não governamentais / Organizações da sociedade civil de interesse público 
2 FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e FEBRABAN – Federação Brasileira dos Bancos 
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Edições anuais com ações / iniciativas / práticas de trabalho no Brasil: Estadão – 1500 

maiores; Dinheiro e Isto é Dinheiro – 1000 maiores; Forbes Brasil – mais valiosas; Carta Capital 

– mais admiradas; Época Negócios 360º – 250 melhores; Valor – 1000 melhores; Exame – 

Melhores e Maiores; Exame – Sustentabilidade; América economia – 500 maiores América 

Latina; HSM Management – 100 melhores; Época – 130 melhores; Você S/A – 150 melhores. 

Além das ações / iniciativas e nível de emprego direto da empresa global na Fortune 

Change the World 2015; e edições anuais (1994/2015) da Fortune 500 e Fortune Global 500. 

3 – Pesquisa digital – acessos a websites de empresas e instituições, em especial: 

 BM&FBOVESPA – seleção de empresas do ISE 2015; 

 ONU – população economicamente ativa global (15 a 64 anos); 

 IMF (International Monetary Fund) – dados econômicos complementares; 

 Wikipedia / Wikipédia para consultas em geral e busca de referências bibliográficas. 

4 – Pesquisa documental / digital – levantamento da oferta de emprego direto gerado 

pelas 500 maiores empresas globais, para avaliar participação na população economicamente 

ativa global, que de acordo com critério definido pela ONU tem entre 15 e 64 anos. 

5 – Pesquisa de campo – formulário com 12 ações / iniciativas corporativas nas 

categorias altruísmo, emprego, base da pirâmide socioeconômica e cultura organizacional, 

enviado por e-mail, para avaliação do grau de prioridade e importância atribuídos por uma elite 

dirigente de empresas, entidades patronais, instituições e organizações da sociedade civil 

selecionadas. Um roteiro sucinto a partir dos resultados das quatro categorias propostas, para 

em entrevista presencial ou por e-mail obter mais dados / comentários / sugestões visando 

ampliar o conteúdo qualitativo da pesquisa, originalmente previsto, restou desnecessário. 

Perspectiva temporal Quando não indicado em específico, serão utilizados dados de 

anos mais recentes (2005/2015) uma vez que o foco é no que está sendo presentemente pensado 

e feito e não na evolução ao longo do tempo relativo ao tema e foco propostos.  

Nível e unidade de análise Pesquisa por análise transversal e não por um estudo de 

múltiplos casos, na tentativa de buscar um padrão de ação no campo pesquisado – grau de 

prioridade e importância atribuído ao conjunto proposto de ações / iniciativas corporativas. 

A unidade de análise é o conjunto de empresas e entidades patronais – documentação 

disponível, dados e opiniões da elite dirigente dessas organizações com a pesquisa de campo. 

Campo organizacional da pesquisa é o das organizações reconhecidas como líderes, 

independente de segmento econômico. Não é objetivo estudar especificamente nenhum deles – 

indústria, finanças, serviços ou comércio, nem qualquer empresa em particular. 
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O procedimento metodológico – o quadro e texto abaixo apresentam de forma sintética 

e esquemática o roteiro segmentado em três processos (ruptura, construção e verificação) e sete 

etapas, com os conceitos, princípios e definições propostos por Quivy e Campenhoudt (2003) 

para pesquisas em ciências sociais, usado como modelo e referência nesta pesquisa: 

PROCESSO ETAPA RESUMO DOS PROCEDIMENTOS 
 

LARGADA 0 APRESENTAR TEMA, PROBLEMA E FOCO DA PESQUISA 
 

 

 

 

 

 

 

RUPTURA 

 

1 

A PERGUNTA DE PARTIDA 

FORMULAR PERGUNTA RESPEITANDO QUALIDADES 

DE CLAREZA, EXEQUIBILIDADE E PERTINÊNCIA 
 

 

 

 

 

2 

A EXPLORAÇÃO 

LEITURAS ENTREVISTAS INICIAIS 

SELECIONAR TEXTOS 

LER COM MÉTODO 

RESUMIR 

COMPARAR ENTRE SI 

PERITOS, TESTEMUNHAS 

E ESPECIALISTAS 

ESCUTA E ABERTURA 

DECODIFICAR DISCURSOS 

COMPARAR LEITURAS E ENTREVISTAS 
 

 

RUPTURA 

/ 

CONSTRUÇÃO 

 

 

3 

A PROBLEMÁTICA 

FAZER BALANÇO DAS PROBLEMÁTICAS  

DESCREVER PROBLEMÁTICAS POSSÍVEIS 

DEFINIR UMA PROBLEMÁTICA 
 

 

 

CONSTRUÇÃO 

 

 

4 

CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 

FORMULAR HIPÓTESES E O MODELO DEFININDO 

AS RELAÇÕES ENTRE CONCEITOS E ENTRE HIPÓTESES  

CONSTRUIR CONCEITOS COM DIMENSÕES E INDICADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAÇÃO 

 

5 

A OBSERVAÇÃO 

DELIMITAR O CAMPO E CONCEBER O INSTRUMENTO 

TESTAR E PROCEDER A OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
 

 

 

6 

A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

DESCREVER E PREPARAR DADOS PARA ANÁLISE 

MEDIR RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS 

COMPARAR RESULTADOS ESPERADOS COM OBSERVADOS 

PROCURAR O SIGNIFICADO DAS DIFERENÇAS 
 

 

 

7 

AS CONCLUSÕES 

RECAPITULAR O PROCEDIMENTO 

APRESENTAR OS RESULTADOS EVIDENCIANDO 

1. NOVOS CONHECIMENTOS; 2. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS 
 

Fonte: extraído e adaptado de Quivy e Campenhoudt, 2003. 
 
 

 
 

 

  

LARGADA – não explicitamente incluída na proposta metodológica dos autores, deve 

ser declarado o entendimento inicial do tema, do problema e do foco da pesquisa. 

RUPTURA – como primeiro ato do procedimento científico, consiste em romper com 

o preconcebido, os preconceitos e as falsas evidências que uma base teórica inicial e um parcial 

conhecimento dos fatos podem produzir e então iludir / enganar o que se deseja compreender. 
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A pergunta de partida visa exprimir de forma simples e mais exatamente possível, 

o que a pesquisa se propõe saber, elucidar, compreender melhor, atento a critérios de clareza – 

precisão / concisão; exequibilidade – realista; e pertinência – relação direta com o tema / foco. 

A exploração com leituras iniciais e entrevistas exploratórias / observações / análise 

documental, dá início ao processo de identificar ideias essenciais relativas ao tema / foco, que 

ampliam a base de conhecimento e pode até levar a reformulação da pergunta inicial. O ciclo 

então se reinicia até o alinhamento de tema / foco com as ideias / conhecimento assimilados. 

CONSTRUÇÃO – com a base de ideias e conhecimento até aqui, a ruptura se dará se 

estiver formulado um sistema conceitual organizado que exprima a lógica que pode constituir 

o fenômeno a ser estudado. As proposições decorrentes têm então uma base teórica sob a qual 

se apoiam, e levam a pergunta de partida a se formular como a pergunta central da pesquisa. 

A problemática – ponte entre a ruptura e a construção, se dá a partir do balanço e 

descrição das problemáticas possíveis identificadas no trabalho exploratório, para comparar as 

características pertinentes e fundamentação teórica, e então formular uma problemática que se 

alinhe com os objetivos iniciais e definir o objeto de pesquisa com propriedade. Caso ainda não 

claro retorna-se à exploração para ampliação e refinamento dos fundamentos. 

O modelo de análise – deve traduzir em linguagem e formas que habilitem conduzir 

a coleta e análise dos dados da observação / experimentação. Uma ponte entre a problemática 

escolhida e a elucidação do campo de análise definido. A partir de conceitos, se formulam 

hipóteses – proposição provisória ou pressuposição a ser verificada, confirmada / refutada. 

VERIFICAÇÃO – constituída pela observação, análise das informações e conclusões, 

é o processo que completa e confere status científico a uma proposição formulada. 

A observação – compreende a coleta de dados observáveis pelos quais o modelo de 

análise constituído por hipóteses e conceitos, se submete ao teste dos fatos. O quê observar, de 

quem – onde e quando, e o como, geram dados que devem refletir cuidados a priori para sua 

utilidade à verificação / confirmação / refutação a posteriori das hipóteses formuladas. 

A análise – onde dados / informações obtidas se comparam com aqueles esperados 

nas hipóteses: 1º pela sua descrição; 2º pela medição das relações entre as variáveis previstas; 

3º pela comparação para confirmação / refutação das hipóteses. Se não há sua validação, o ciclo 

– modelo de análise → observação → análise – deve se repetir até que seja satisfatória. 

As conclusões – onde se faz uma retrospectiva geral do procedimento seguido, uma 

apresentação das contribuições para as ideias decorrentes do trabalho realizado, e algumas 

considerações / sugestões de ordem prática que possam ter inspirado nas diversas áreas, no 

caso, do conhecimento sociopolítico, socioambiental, socioeconômico e/ou sociocultural.   
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Formulário  

No contexto desta pesquisa, os valores, as categorias e, as ações e iniciativas propostas, 

incluídos no formulário adiante apresentado, estão assim conceituadas: 

Capital como o valor monetário atribuído a um grupo/conjunto de bens – poupança, 

imóveis, infraestrutura, equipamentos, máquinas, ferramentas, patentes, estoques, crédito... – 

que podem ser adquiridos, vendidos e comprados no mercado, e que se investe para produção 

de outros bens e/ou na prestação de serviços (Mises, 1995), (Gallino, 2005) e (Piketty, 2014). 

Trabalho como atividade intencional, exclusivamente humana, pelo uso de coisas 

naturais ou de modificação do ambiente, para criação de utilidades visando à satisfação de 

necessidades humanas materiais, sociais, culturais, artísticas, espirituais, psíquicas... Em 

essência, àquelas relativas à sobrevivência – alimentação, vestuário, abrigo, manutenção da 

vida (Abbagnano, 2003), (Lazzareschi, 2007 e 2008) e (Gallino, 2005). Essas utilidades em 

geral podem ser classificadas como indispensáveis, necessárias, complementares e supérfluas. 

Confiança como mola propulsora do desenvolvimento a partir da iniciativa pessoal, da 

liberdade empreendedora e criativa que conhece suas contrapartidas, deveres e limites, e sua 

responsabilidade ou capacidade de responder por si mesma, ao constituir uma sociedade que se 

expande, é solidária, de projeto comum, com abertura, comunicação e, é mobilizadora de 

energias pela competição e de sinergias pelo intercâmbio, desencadeando comportamento 

emancipador e explorador, estimuladores da inata habilidade humana para a aprendizagem, o 

empreendedorismo e para correr riscos (Mises, 1995), Fukuyama (1996) e (Peyrefitte, 1999). 

Dimensão humana como síntese de que o ser humano organiza aspirações e desejos 

numa escala e escolhe – age. A sociedade nada mais é do que resultante de ações individuais e 

solidárias de seres humanos, que precedem e preponderam em valor sobre o coletivo. Daí 

decorre uma consciência de espécie, um senso de comunidade e de propriedade comum e o 

reconhecimento de que seres humanos são virtuais colaboradores na luta pela sobrevivência, e 

dos benefícios mútuos da cooperação espontânea, voluntária do livre mercado (Mises, 1995). 

Socioeconomia sustentável como objetivo de desenvolvimento e prosperidade com 

foco na geração e distribuição de valor e riqueza, respeito a preferências individuais, mas com 

redução da desigualdade socioeconômica entre geografias e indivíduos (Piketty, 2014). Além 

de acreditar na economia de mercado e na divisão capitalista do trabalho (Fukuyama, 1996 e 

2014), e na evolução dos estados-nação em proporcionar o aumento do bem-estar social por sua 

ação direta, para o estado mínimo (Nozick, 2009) e estados-mercado com desregulamentação, 

parcerias público-privadas, focados em maximizar oportunidades para avanços e prosperidade 

dos indivíduos e a consequente saída de cena do estado providência (Bobbitt, 2002 e 2004).



MODELO DO FORMULÁRIO DE PESQUISA 
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Para estimular colaboração, empreendedorismo e/ou geração de emprego e renda, atribua um nível de prioridade e importância no centro estratégico da gestão de 

negócios, a algumas ações / iniciativas corporativas nas categorias Altruísmo, Emprego, BPS - Base da Pirâmide Socioeconômica e Cultura Organizacional. 

1 2 3 4 5 6 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE 
IMPORTANTE  

MAS INVIÁVEL 

IMPORTANTE MAS 

NÃO APLICÁVEL 

NÃO É  

IMPORTANTE 
 

CATEGORIAS AÇÕES / INICIATIVAS 1 2 3 4 5 6 
 

ALTRUÍSMO 

Voluntariado – estimular programas e parcerias 

      Filantropia – fazer doações a instituições / projetos 

Investimento social privado – fazer / viabilizar 
 

EMPREGO 

Vagas – ampliar geração, oferta e contratação 

      Talentos – atração, desenvolvimento e retenção 

Carreira – garantia, estabilidade e segurança 

Diversidade – vagas por gênero, raça, faixa etária, deficientes físicos       

Desligamentos – planos de adesão com indenização financeira complementar       

Reintegração socioeconômica – oportunidades para egressos do sistema penal       

Terceirização de mão de obra – usar, ampliar e otimizar       
 

BPS  

BASE 

DA PIRÂMIDE 

SOCIOECONÔMICA  

Produtos / serviços – desenvolver, adaptar, produzir, vender para a BPS       

Emprego direto – vagas para a população da BPS       

Representantes, agentes e franqueados – priorizar credenciamento na BPS 
      

Fornecedores / prestadores de serviços – priorizar contratação na BPS 

Cooperativas de catadores – priorizar parcerias para coleta dos resíduos sólidos       
 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL  

Integração – a usos, costumes e valores locais, nas regiões onde atua       

Visão, Missão, Estratégia – incluir foco para o desenvolvimento socioeconômico da BPS       

COMENTÁRIO: 

 



Altruísmo como motivação moral e natureza voluntária de solidariedade, bondade, 

desprendimento, bem-querer, filantropia, caridade, beneficência (Gallino, 2005), (Abbagnano, 

2003) e (Kourilsky, 2013), quase nunca relacionado às atividades fim de negócios da empresa: 

estímulos para programas internos e parcerias de voluntariado; filantropia com doações a 

projetos e instituições; e investimentos sociais privados para viabilizar projetos. 

Emprego como ação profissional, serviço, cargo, ofício, função, ocupação, mediante 

remuneração para produzir, vender, analisar, auxiliar, comunicar, transportar... em relação 

contratual de trabalho de seres humanos livres (Lazzareschi, 2007 e 2008) e (Betbèze, 2009). 

O empregador deve: ampliar a geração e oferta de vagas; atrair, desenvolver e reter 

talentos; garantir carreiras, estabilidade e segurança; focar a diversidade – gênero, raça, faixa 

etária, deficiência física...; dar espaço para a reintegração socioeconômica de egressos do 

sistema penal; oferecer indenização financeira complementar em desligamentos involuntários; 

e usar, ampliar e otimizar a terceirização de mão de obra. 

Base da pirâmide socioeconômica (BPS) como aquela de uns 4 a 5 bilhões de pobres 

não atendidos ou muito mal atendidos pelas grandes organizações globais do setor privado da 

economia, microconsumidores e microprodutores com renda de $1 a $2 por dia ou pouco mais, 

e parte de um mercado de $5 trilhões em paridade de poder de compra, e força propulsora de 

inovações, vitalidade e crescimento para: desenvolver, produzir, comercializar produtos / 

serviços direcionados (Prahalad, 2010) e (WRI, 2007); oferecer emprego direto para este perfil 

socioeconômico de baixa renda; credenciá-los prioritariamente, como representantes, agentes e 

franqueados; contratá-los como fornecedores / prestadores de serviços; e priorizar parcerias 

com cooperativas de catadores para coleta de resíduos. 

Cultura organizacional como conjunto de valores, conceitos, linguagens, símbolos, 

crenças, rituais, normas, hábitos, atitudes, expectativas e comportamentos com função 

cognitiva, afetiva, valorativa, expressiva, reguladora e manipuladora (Gallino, 2005), 

compartilhados pelos integrantes da corporação, que precisa se alinhar com outros aspectos das 

decisões e ações como planejamento, organização, direção e controle e tem na ética, na conduta 

empresarial responsável, na competência e compromisso, alguns dos seus atributos mais 

valorizados, e que contribui para criação e sustentação da identidade organizacional, com 

imagem positiva, revestindo a empresa de prestígio e reconhecimento, junto ao mercado, aos 

poderes constituídos e ao grupo de stakeholders a quem mais diretamente influenciam, 

favorecem, afetam e servem com: uma integração – aos usos, costumes e valores locais nas 

regiões onde atuam; e a incorporação e alinhamento de objetivos para todo este conjunto de 

ações / iniciativas em sua visão, missão e estratégia corporativa. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

19 

Sumário 

Para desenvolver o objetivo geral da pesquisa de avaliar o grau de prioridade e 

importância atribuído por uma elite dirigente de empresas no mercado brasileiro, a um conjunto 

de ações / iniciativas estimuladoras de empreendedorismo e geradoras de trabalho, emprego e 

renda e apresentar o tema do desenvolvimento socioeconômico, com foco na responsabilidade 

e compromisso do capital – grande empresa em geral no mercado brasileiro – com a redução 

da desigualdade socioeconômica, e ressaltar seu papel e contribuição com ações e iniciativas 

nas categorias altruísmo, emprego, base da pirâmide socioeconômica e cultura organizacional, 

no centro estratégico de sua gestão, como fonte de inovação, vantagem competitiva e 

oportunidade de negócios e integradas à sua visão, missão e estratégia, esta pesquisa tem seu 

texto estruturado a partir de uma introdução que apresenta uma visão geral do seu tema e foco, 

e está desenvolvido em quatro capítulos: 

O capitulo 1- PODER E RESPONSABILIDADE apresenta uma reflexão sucinta sobre 

poder, democracia, liberdade, responsabilidade, em torno de quatro questões fundamentais – a 

ambiental, a política, a social e a econômica – sob as quais os seres humanos desenvolveram 

instituições e regras de governança para o seu viver e viver juntos; e também sobre o livre 

mercado, as trocas voluntárias e a propriedade privada como a melhor alavanca para um 

crescente, contínuo e sustentável desenvolvimento socioeconômico. 

Além disso, se propõe a elaborar ideias e conceitos sobre as relações entre estado e 

mercado, capitalismo e socialismo, mercado e empresa, as dificuldades da interdependência e 

convergência de ações e iniciativas no combate às desigualdades entre nações e indivíduos. 

O capitulo 2- DESIGUALDADE SOCIOECONÔMICA apresenta alguns conceitos, 

abordagens, causas e consequências de desigualdade socioeconômica e seus extremos na 

contemporaneidade, entre nações, empresas, empregos, trabalho, riqueza e pobreza. 

Também se propõe a apresentar alguns conceitos e concepções de trabalho e mercado, 

constituídos ao longo do tempo pela filosofia, religião, sociologia, política, economia, entre 

outros campos da ciência, e também pelo senso comum e por quem mais com ele construiu da 

sobrevivência à properidade, em processo de transformação pela tecnologia, inovações e pela 

incessante demanda por maior produtividade, como solução de fato para atender necessidades 

indispensáveis, necessárias, complementares e até mesmo supérfluas dos seres humanos.  

Apresenta também uma comparação de alguns indicadores e métricas entre empresas e 

nações – destaque para China e Brasil – evolução recente do PIB (Produto Interno Bruto) e 

renda, e entre trabalho, emprego direto e população de 15 a 64 anos, e ainda uma tentativa de 

síntese das consequências dessa crise atual, em particular no mundo do trabalho. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

20 

O capitulo 3- DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO se propõe a apresentar 

uma definição síntese do desenvolvimento sustentável e a ressaltar o papel, a importância e as 

contribuições do livre mercado e da empresa para a realidade socioeconômica contemporânea. 

 Além disso, discorre resumidamente sobre a necessidade da ampla atuação conjunta, 

integrada, complementar e interdependente de estados, governos, mercado, empresas e demais 

atores da sociedade civil, no planejamento e execução de ações, iniciativas e programas com o 

tema, foco e objetivo desta pesquisa: empreendedorismo, trabalho, emprego e renda a partir da 

base da pirâmide socioeconômica do planeta pela grande empresa global e inseridas em sua 

estratégia de negócios, que se sobrepõem pela maior efetividade às múltiplas e genéricas ações 

e investimentos sociais privados de caráter caritativo, benemerente, assistencialista e/ou 

filantrópico, por mais que em  muitas circunstâncias emergenciais, sejam de fato necessárias e 

até mesmo indispensáveis por serem as mais rapidamente disponíveis. 

Apresenta também síntese de algumas propostas alternativas sobre este conceito de 

desenvolvimento, desde o distributivismo de programas de transferência de renda, passando 

pelo coletivismo das economias da comunhão e da solidariedade, pelo foco para a glocalidade 

– alcance global, a partir do local através das redes de articulação. Seguem-se as vantagens e 

contradições de modelos de oposição e cooptação, confiança e consciência, e finaliza com as 

propostas de um capitalismo de inclusão e do negócio social. 

O capitulo 4- CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA inicia com um contraponto 

entre o estado protetor e o livre mercado, seus limites e virtudes, uma discussão sobre um 

propósito para o capital e as articulações globais para soluções empresarias, e sobre o papel da 

empresa na superação de problemas socioeconômicos.  

Seguem-se os resultados das pesquisas documental, digital e de campo sobre ações e 

iniciativas de uma elite dirigente empresarial com foco nas responsabilidades e compromissos 

socioeconômicos das melhores empresas em gestão e para trabalhar no mercado brasileiro, e o 

seu grau de prioridade e importância nas categorias altruísmo, emprego, base da pirâmide 

socioeconômica e cultura organizacional, como contribuição do capital, fator de inovação, 

vantagem competitiva, oportunidade de negócios, integrados a sua visão, missão e estratégia.  

Para sua gestão estratégica, apresenta a relevância da empresa global e seu potencial e 

limites na geração de trabalho, emprego e renda para a sociedade, na livre iniciativa e no 

empreendedorismo pela sua cadeia de valor, com propostas de algumas ferramentas, modelos 

e métricas do capital, dentro das dinâmicas da visão, missão, estratégia, objetivos e ações, 

conjunto que consolida ações e iniciativas integradas para a gestão sustentável de negócios, 

onde nem deve ser só gerar lucros nem tampouco só pagar impostos. 
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INTRODUÇÃO 

A crise socioeconômica mundial dos anos 19703 teve como precedentes inflação alta, 

estagnação e baixa produtividade, decorrentes de amplo intervencionismo estatal com políticas 

públicas expansionistas, monopólios estatais ineficientes, crédito ampliado / facilitado para 

consumo, déficits e endividamento públicos, aumento de impostos, apoio a sindicatos para 

maior poder do trabalho frente ao capital, criação e expansão de um estado de bem-estar social... 

Mas a reação controversa via políticas liberais então anunciadas por alguns governos, 

Provoca o colapso do sistema que teve como base, conjunto de práticas de controle de 

trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e configurações de poder político e econômico; 

Deflagra um processo de mudança, instabilidade e incerteza no capitalismo, com 

produção e trabalhos flexíveis, mobilidade geográfica, mudanças nas práticas de consumo;  

Levada a extremos a partir dos anos 1990, provoca crise global de início financeira 

(2008), com mercados financeiros alavancados em excesso se desestabilizando, e que evolui 

para ampla crise socioeconômica geradora de baixo crescimento, recessão e desemprego;  

A instabilidade resultante derrubou governos, pôs em risco democracias e tiranias 

estabelecidas, criou conflitos e guerras e deu origem à imensa onda migratória para a Europa; 

Ainda não superada (2015), milhões de empregos do mercado formal de trabalho nos 

EUA e Europa sumiram, muito acima dos 65 milhões das 500 maiores em 2014 (Fortune Global 

500, 2015). Mesmo onde existe o seguro-desemprego, divulga a mídia internacional, pessoas 

têm ocupado empregos informais com remuneração menor, sem proteção social e com riscos 

até mesmo de sobrevivência, com mais de 200 milhões de pessoas entrando na área de risco 

potencial da pobreza absoluta – somando-se às centenas de milhões que lá sempre estiveram. 

 

Admiradores e defensores, críticos e opositores tanto do papel do estado e como do 

papel do mercado na economia sempre apresentam visões ideologizadas sobre a relevância de 

ambos na atividade econômica geradora do desenvolvimento criador de valor e riqueza. 

A idolatria ao estado, que prega que mercados são apenas mecanismos de dominação e 

alocação ineficaz de recursos, perdeu muito com o colapso (1991) sem retorno possível das 

economias planificadas de comando central, decorrente da ineficiência e impossibilidade até 

mesmo de sua organização racional, sem a formação natural e espontânea de preços no mercado 

consumidor de trocas voluntárias, tese defendida conceitualmente já nos anos 1920 por Mises 

(1990 e 1995), revisitada, por exemplo, por De Soto (2013) e Barbieri (2013). 

                                                 
3 Precipitada pela desestruturação do sistema monetário internacional com a desvalorização do $ americano e perda 

da paridade com o valor do ouro (1971), e agravada com as altas dos preços do petróleo (1973 e 1979). 
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A idolatria ao mercado, com ampla desregulação e liberalização econômica, também 

encontrou limites com a instabilidade já preocupante nos anos 2000 e que se ampliou de forma 

dramática na crise decorrente e ainda (2015) sem superação plena à vista. 

Ambas as visões são limitadas no debate sobre a participação do estado na economia, 

uma vez que partem de idealizações irrealistas sobre a natureza do mercado e do estado.  

Economias de mercado mostram-se efetivamente arranjos superiores de organização da 

vida econômica. Por outro lado, apresentam limitações quanto à sustentação do nível de 

atividade, ritmo de crescimento necessário à satisfação das expectativas de bem-estar da 

sociedade e do contraste gerador de desigualdades entre acumulação e distribuição. 

Ao estado compete remover essas limitações por mecanismos que atenuem problemas 

específicos, até mesmo pela criação e / ou ampliação de empresas estatais como ação pontual, 

não contínua e sistemática, e também sem comando ideológico, para que possa ser produtiva. 

No livre mercado, onde governantes, políticos e burocratas não selecionem vencedores 

protegendo e subsidiando com recursos da sociedade, o desenvolvimento sustentável somente 

virá pelo empreendedorismo, com inovação, produção, comércio, investimento, trabalho e 

empregos, onde indispensável é fornecer bens e serviços a consumidores que, por aceitarem 

livre e voluntariamente que de algum modo lhes serão úteis, os trocarão por seu dinheiro. 

Já o intervencionismo estatizante tende a canalizar a energia latente na sociedade para 

investimentos selecionados por critérios mais políticos que econômicos e, não raro, corrupção 

com o protecionismo a monopólios e oligopólios privados, reservas de mercado, subsídios, 

tratamento preferencial a empreendedores do capitalismo mercantilista de compadrio, gerador 

de lucros sem risco de perdas, a não ser para a sociedade como um todo que paga a conta. 

Uma economia assim não tem como alimento a renda proveniente de consumidores 

voluntários, mas apenas receitas provenientes de pagadores não voluntários de impostos. 

Escreve Antonio Delfim Netto em artigo no Jornal Folha de São Paulo (19/03/2014): 

Ao menos cinco séculos de história revelam que só um estado limitado 

constitucionalmente – abriga instituições adequadas ao exercício da liberdade 

de iniciativa, garante a segurança jurídica dos agentes e a estabilidade social [o 

estado mínimo de Nozick, 2009] – é capaz de reduzir a incerteza sobre o futuro 

e ampliar horizontes dos mais dispostos ao risco implícito dos investimentos. 

  

No entanto, crises dessa magnitude não se superam pela obsessão ideológica do corte 

de despesas e investimentos públicos e privados. Ao contrário, a elite dirigente mundial – 

pública e privada – deveria fazer do estímulo e da geração de negócios e postos de trabalho no 

mercado de produção e serviços uma prioridade absoluta, para pelo menos sustentar o consumo 

mais pela renda e menos / não apenas pelo endividamento de famílias e indivíduos. 
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Além disso, permitir e/ou facilitar a reestruturação de dívidas – carências, juros e prazos 

– onde aplicável e para melhorar a funcionalidade do sistema de crédito, fazer o capital fluir 

mais para as médias, pequenas e microempresas. Ainda mais fundamental seria reduzir 

impostos e encargos pagos por trabalhadores, empregadores e empreendedores sobre salários e 

investimentos, como estímulo para se contratar pessoas, e investir em produção e consumo. 

Em síntese, estimular o mercado interno – governos gastando melhor e nos limites de 

uma carga tributária que privilegie e não puna o investimento produtivo gerador de trabalho, 

emprego e renda – deveria ser a base dos planos de nações estruturadas como economias de 

mercado, abertas à pesquisa, inovação e transferência / troca de conhecimento, num estado nem 

intervencionista nem burocrático, apenas provedor de serviços públicos de qualidade. 

No Brasil, embora efeitos negativos pontuais existissem e pudessem até se ampliar, há 

que se destacar o desempenho da economia brasileira no início da crise atual, decorrente de 

ação governamental de foco desenvolvimentista e social, gerador de empregos, amplo apoio a 

programas sociais e, importante, maior controle e ação reguladora do mercado financeiro – 

menor alavancagem – que mesmo não perfeito, serviu até de exemplo e modelo a governos e 

instituições globais de acompanhamento, controle e fomento de economias e mercados. 

Mas a falta de investimentos na infraestrutura, a complexidade da legislação tributária 

e trabalhista, os encargos e impostos sobre os salários, a má gestão fiscal com gastos, déficits, 

corrupção e desperdícios em excesso, somados à ineficiência administrativa da gestão pública 

em todos os níveis, são foco e essência das vulnerabilidades e da atual crise da economia 

brasileira, que segue à margem da economia global, sempre a atenuar sintomas e nunca a 

combater as causas reais de suas ineficiências, decorrentes de limitações competitivas impostas 

pelo excesso de intervencionismo estatal e, além da corrupção público-privada, pela série 

interminável de entraves legais, burocráticos, logísticos, fiscais e tributários. 

 

A pobreza pode ser definida como a falta de recursos necessários para atingir e manter 

um nível de vida julgado decente, civilizado, tolerável ao longo do tempo sem grandes 

sacrifícios por seres humanos – indivíduos, famílias, comunidades locais, em seus segmentos, 

estratos ou classes da população (Gallino, 2005). 

Numa jornada mundo afora em 2007 para ouvir deles mesmos o porquê de ser pobres, 

Vollmann (2010) recolhe respostas como – porque fui ruim na minha vida passada; porque as 

pessoas não têm o suficiente para ir à escola; porque Alá assim quis; porque os ricos não fazem 

nada pelos pobres; porque os pobres não fazem nada por eles mesmos; porque não tenho 

emprego; porque este é o meu destino. 
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Tamanha apatia e resignação, e (Sen, 2009) aceitação passiva das dificuldades em 

desenvolver capacidades minimamente efetivas, e em usufruir de liberdades substantivas 

básicas, também esconde uma falta de indignação geral diante de tão terrível impotência na 

condição de vida de milhões de seres humanos, assim como também constitui enorme barreira 

para efetivas mudanças sociais de males que não se alimentam apenas daqueles que para tal 

positivamente contribuem, mas também daqueles que toleram este sofrimento inaceitável. 

A pobreza tem na desigualdade socioeconômica sua expressão mais contundente e que 

gera indignação e condenação por contradizer a noção amplamente estabelecida de que todo ser 

humano, não importa onde esteja, tem determinados direitos básicos – civis, políticos, 

econômicos e culturais. A desigualdade socioeconômica desperdiça talentos, mina a sociedade 

e suas instituições, mina também a coesão social, limita o impacto do crescimento econômico 

sobre a pobreza e a transmite de uma geração à outra (Green, 2009) e (Atkinson, 2015). 

Todas as partes do mundo têm hoje a chance de participar de uma era de prosperidade 

sem precedentes valendo-se da ciência, da tecnologia e dos mercados globais. Por outro lado, 

outras tantas partes do mundo estão presas numa espiral descendente de empobrecimento, fome 

e doença. Cabe muito menos culpar seus protagonistas pelo que não conseguiram / não 

souberam fazer, do que não assumir a tarefa de ajudá-los na escalada a um primeiro degrau, a 

partir do qual possam prosseguir sozinhos, com possibilidades mais reais de inclusão numa 

economia global (Sachs, 2005, 2008 e 2015) e (Atkinson, 2015). 

 Ao tentar entender as razões pelas quais existem diferenças de renda e riqueza tão 

amplas entre nações e entre grupos de seres humanos em seu interior, Sowell (2015) identifica 

grande variedade de fatores geográficos, demográficos, culturais e políticos, onde nenhum deles 

nem nenhuma combinação específica, mas uma combinação particular desses fatores em épocas 

e espaços específicos é que limita / expande as possibilidades de nações e populações.   

 

A constatação de pobreza amplamente dispersa e seu reaparecimento em sociedades 

desenvolvidas, em meio a uma elevada e crescente concentração de riqueza e o consequente 

crescimento da desigualdade ressaltam a questão socioeconômica e fazem surgir movimentos 

de caráter humanitário e assistencialista pela ajuda direta a populações em condições precárias 

e muito difíceis pela ausência do estado, por guerras e acidentes / catástrofes naturais. 

Mas reduzir a desigualdade socioeconômica e a pobreza e, até mesmo erradicar a fome 

e a miséria extrema, requer mudança substancial na vida desses protagonistas. Não basta só 

receber recursos emergenciais, não raro essenciais e indispensáveis, mas que quase sempre se 

prolongam no tempo e são potenciais geradores de acomodação e passividade. 
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Imperativo é que todos sejam não apenas agentes passivos do assistencialismo, mas 

participantes ativos de projetos que exijam iniciativa, dedicação e empenho para conquista de 

padrão mais elevado de vida pela geração de renda como remuneração pelo investimento 

empreendedor ou trabalho realizado. Apenas dessa forma a sua entrada pelo assistencialismo 

se fará já vinculada à sua saída pelo trabalho produtivo gerador de prosperidade.  

Esta ação é ética e moralmente necessária. Mas para também ser sustentável precisa se 

dar pelo aprender a usar recursos da natureza transformando-os pelo investimento de capital e 

trabalho em produção e trocas no livre mercado. Desse processo natural inventado, praticado e 

aprimorado pelo ser humano ao longo da história, decorre a inovação, a produtividade e a 

elevação do padrão de vida pela meritocracia dos que desse processo ativamente participam. 

 

Embora existam registros de iniciativas anteriores, só a partir dos anos 19604, com o 

advento da administração por objetivos e da gestão racional focada na eficiência com objetivo 

de privilegiar o desenvolvimento socioeconômico é que empresas passaram a implementar 

políticas, práticas e objetivos ditos sociais – tanto internos como externos – e muitas delas, a 

prestar contas divulgando pelo menos parte desses também chamados investimentos sociais. 

Decorrência da mudança no modelo político do estado do bem-estar social – recuo do 

estado da função social de um lado, e de outro, da escala global da atuação e das tecnologias de 

informação, comunicação e mobilidade, que tanto trazem inovações como tornam mais visíveis 

os atrasos e as desigualdades socioeconômicas, muitas empresas já participam com projetos 

próprios e em uma miríade de outros junto a governos e organizações humanitárias.  

Com isso esperam ser vistas como instituição com visão social responsável, atuando 

além da dimensão econômica focada tão somente na remuneração de investimentos. 

As elites locais e empresariais são afetadas numa determinada forma de consciência e 

levadas a atuar nas comunidades com motivações de ordem moral, religiosa e legitimação 

social, uma vez que de modo geral entendem ser o exercício da boa cidadania um imperativo 

não apenas e tão somente por acreditar ser bom para os negócios e para a empresa.  

 

O pensamento liberal da escola austríaca (Mises, 1995), (De Soto, 2010) e (Hoppe, 

2013) rejeita o estado-providência como paradigma de processo institucional da vida social, por 

ser gerador de acomodação a benefícios sem contrapartidas nem responsabilidades e, além 

disso, desestimular a inata habilidade humana para aprender, empreender e assumir riscos. 

                                                 
4Ver BOLTASNKI e CHIAPELO (2005): 82-132. O discurso empresarial dos anos 1990; evolução da gestão 

empresarial dos anos 1960 aos 1990; mudanças nas formas de mobilização, e resposta a críticas na conclusão. 
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Assim temos de um lado, proteção à propriedade privada, à livre associação e às trocas 

voluntárias, sem exceção, quintessência do modo de produção capitalista. Do outro, diferentes 

graus de intervencionismo estatal: expropriação, excesso de regulamentações, protecionismo, 

nacionalismo, estatização, controle comportamental, redistribuição imposta, assistencialismo. 

Na verdade, o que aqui se propõe é que este resgate socioeconômico poderá ser muito 

mais bem sucedido se a participação do capital assumida como imperativa se der integrada e 

complementar a poderes públicos limitados e a movimentos sociais independentes. Este 

crescente interesse da empresa por um papel social mais relevante, precisa ser muito mais do 

que a acumulação capitalista, sua perpetuação e segurança para continuar a auferir lucros. 

Assim, para além do comportamento do ser humano em relação a poder e dinheiro, da 

crise do estado contemporâneo cada vez mais hipertrofiado cuidando mais de si mesmo e de 

um capitalismo egoísta e acumulador de riqueza, cabe sim discutir o papel da livre empresa – 

essência e fundamento do capitalismo, para gerar trabalho, emprego e renda e para atender as 

necessidades, o progresso e o bem-estar da sociedade humana. 

Mas mesmo com tecnologia, capacidade gerencial e de investimento, as empresas não 

têm sido capazes de fazer uma contribuição ainda que mínima para o profundo problema da 

pobreza global (Prahalad, 2010), por não envolver os bilhões de indivíduos à margem até 

mesmo do mercado informal de trabalho e dos que, no mercado formal, estão na base da 

pirâmide socioeconômica, com elevada instabilidade e insegurança das relações de trabalho. 

Embora admita que as empresas façam parte do setor mais inovador e financeiramente 

mais eficiente de todos, em suas reflexões sobre qual deveria ser o papel das empresas no auxílio 

aos pobres do mundo, Yunus (2008) ressalta que as empresas ainda não têm mecanismo direto 

de aplicação de suas práticas na eliminação da pobreza. 

A oferta de empregos diretos das 500 maiores empresas do mundo em torno de 1% da 

população alvo (15 a 64 anos) e 5% do emprego formal no mundo (detalhes e fontes no capítulo 

2) decepciona por ser desproporcional à sua capacidade de investimento e geração de negócios, 

riqueza e valor e ínfima para as necessidades sociais de trabalho, emprego e renda. 

 

A contribuição da grande empresa, na geração de mais investimento, trabalho, emprego, 

renda e consumo na economia, precisa ser ampliada por investimentos sociais privados, feitos 

não como caridade ou filantropia, mas como negócios sustentáveis através da suas cadeias de 

valor (Prahalad, 2010), (Yunus, 2008), e até mesmo como negócio social (Yunus, 2010), 

focados no apoio ao desenvolvimento local das comunidades onde atuam e em outras mais onde 

possam gerar negócios, trabalho, emprego, renda e consumo.  
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O negócio social é um empreendimento que visa superar um problema social e não 

apenas gerar lucros e distribuir dividendos como remuneração do capital investido. Neste tipo 

de empreendimento o capital investido é restituído aos investidores após um período inicial de 

maturação e ao longo de algum tempo, e todo o resultado subsequente dos lucros do negócio é 

reinvestido para seu aprimoramento e sustentação econômico-financeira (Yunus, 2010). 

Ao elaborar modelo de segmentação em espaços estruturais para estudo dos problemas 

e necessidades socioeconômicas, Santos (2005) sugere que, partidos políticos, sindicatos, 

movimentos e organizações sociais e populares, e um estado – providência é que deveriam se 

juntar para se contrapor ao que chama de forças dominantes da sociedade. 

No entanto Dalrymple5 (2014) apresenta quadro nada promissor das consequências de 

um já longevo e generalizado estado de bem estar social no comportamento de assistidos, onde, 

nem a opressão ostensiva vista mundo afora, teve efeito tão devastador na personalidade 

humana – perda de dignidade, egocentrismo, vazio espiritual e emocional ou a absoluta 

ignorância de como viver com sua degradação moral, ao levar as vítimas dessa engenharia 

social a nunca assumir a responsabilidade pela superação de seu estado de pobreza e miséria. 

Em sua proposta de uma sociedade empreendedora, Peyrefitte (1999) em oposição a 

Santos (2005) argumenta que a não inclusão, nem cooptação e nem sequer a cooperação da 

empresa e, notadamente da grande empresa do setor privado da economia, como mais uma das 

formas organizacionais no desenvolvimento de ações e soluções, gera na verdade enorme 

desperdício de energia pela competição e não um ganho apreciável de valor, decorrente do 

envolvimento, cooptação e colaboração de todos esses indispensáveis agentes sociais. 

O empreendedorismo – e a geração de trabalho, emprego e renda é sua essência – 

criação do ser humano pela sua natural necessidade e habilidade para a criação de vínculos e 

valor, evoluiu, se transformou e se consolidou na empresa, complexa e sofisticada instituição 

da sociedade na geração de bens e valores materiais, qualidade de vida e prosperidade.  

O empreendedorismo em larga escala e o consumo consciente de produtos e serviços, 

que atendam necessidades específicas das populações, são o centro gerador para erradicação da 

pobreza, pela geração de trabalho, emprego e renda (Prahalad, 2010), (Yunus, 2008) e de 

poupança, investimento e, crédito como alavancagem financeira e não apenas endividamento. 

Políticas econômicas inadequadas já geraram conflitos comerciais e cambiais, calotes 

desordenados, corrupção, inflação, deflação, desigualdade de renda e riqueza, mais pobreza, 

instabilidades econômicas e sociais e produziram regimes autoritários, conflitos e guerras. 

                                                 
5 Theodore Dalrymple, médico britânico com extensa experiência no atendimento a beneficiários do estado de 

bem-estar social inglês em prisões, hospitais e regiões pobres, e em outras regiões emergentes mundo afora. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

28 

Para prevenir a repetição de sequência tão trágica, nenhuma outra ação das lideranças 

empresariais e de governos poderia ser mais prioritária do que uma focada na criação e 

preservação de postos de trabalho, principalmente no comércio e serviços em geral, cujo efeito 

gerador e multiplicador de renda e consumo na economia é muito maior e mais rápido. 

Um modelo base para o desenvolvimento socioeconomicamente sustentável pressupõe 

um mercado externo para gerar divisas via exportações; um mercado interno com expansão 

inclusiva; uma responsabilidade fiscal e cambial e um papel estratégico e atribuições para um 

estado mínimo e governos não intervencionistas na economia e que privilegiem o livre mercado. 

A sociedade precisa de governo ativo, eficaz, indutor, não intervencionista, menos afeito 

a criar e/ou aumentar impostos e promover confiscos, e mais propenso à desoneração e à 

modernização da infraestrutura das cadeias produtiva e de logística / distribuição. Mas também 

precisa de um mercado ativo, inovador e competitivo. Ambos – governos e mercados – éticos, 

limitados e regulados por leis e instituições independentes e harmônicas. 

Ao sintetizar o que intitula “Seis lições sobre prosperidade e riqueza” sobre o que uma 

sociedade precisa fazer para crescer, elaboradas a partir da segunda metade do século 18 por 

Robert Turgot (1727-1781), Adam Smith (1723-1790), Frédéric Bastiat (1801-1850), James 

Buchanan (1919-2013), Friedrich Hayek (1899-1992) e Ludwig von Mises (1881-1973), 

escreve Barbieri (2013): 

[...] menos estado, mais liberdade e garantia de propriedade privada, 

menos intervenção estatal, mais regras impessoais, menos privilégios a amigos 

do poder, mais investimento privado, menos gastos públicos e impostos, mais 

investimentos baseados em critérios econômicos e não políticos, mais comércio, 

menos protecionismo, mais empreendedorismo, menos dirigismo. 

  

 O que não é sustentável e não pode mais continuar é esta concentração de poder político 

e riqueza de governos e grupos empresariais se propagando para fortunas familiares bilionárias 

e milionárias para uns poucos milhares de pessoas – uma elite dirigente empresarial privada e 

uma elite de governantes, políticos e burocratas, numa sociedade que não tem gerado sequer 

meios de subsistência com um mínimo de dignidade para alguns bilhões de seres humanos.  

Em nenhuma época da história da humanidade, nem com religião, filosofia ou ciência, 

nem com nações-estado, estados-nação ou ideologias, nem com governos nem com empresas, 

a humanidade conseguiu superar as privações, limitações e desvantagens da desigualdade 

socioeconômica, a pobreza, a fome e a miséria extrema. Ao contrário, parece tê-las ampliado. 

A frustração não é apenas do nosso tempo nem de nenhuma sociedade em particular, 

mas tampouco deve, nem pode servir de atenuante, consolo ou desesperança, na tentativa de 

melhorar o hoje e o futuro da sociedade humana e do planeta. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

29 

1 – PODER E RESPONSABILIDADE 

O poder emana do povo e em seu nome será exercido. 

Artigo 1º §único da Constituição Federal do Brasil (1988). 

 

A constituição brasileira entre muitas outras, senão na maioria delas, destaca o foco não 

no dever e responsabilidade, mas no poder, assim como no seu exercício através da democracia 

representativa, (Hoppe, 2014) exaltada, questionada, predominante, muito bem consolidada na 

revolução americana em 1776 e disseminada amplamente pelo continente europeu a partir da 

queda de poder das monarquias hereditárias com a 1ª guerra mundial (1914-1918). 

Para Drucker (1993) a teoria social e política, desde Aristóteles e Platão, sempre teve 

foco no poder e no entanto, a responsabilidade é que deveria ser o princípio a informar e 

organizar a contemporânea sociedade pós-capitalista das organizações e do conhecimento. 

Aplicado à sociedade e aos poderes político e econômico – estado e mercado, governo 

e empresas, trata-se da responsabilidade pelo que se faz – do dever do poder, como conceitua 

Jones (2011) ao formular uma ética da responsabilidade centrada no bem, no dever e no ser, 

(ser no sentido existencial – Abbagnano, 2003), em causa e finalidade, natureza e valor, na 

responsabilidade pelo que se tem que fazer, pelo objeto que reivindica a ação humana.  

Responsabilidade não pelo que foi feito, que pode se confundir com imputabilidade, 

mas pelo que resulta na noção de escolha, essencial ao conceito de liberdade limitada e que se 

atribui a indivíduos como responsáveis, ou que se elogia àqueles que demonstram senso de 

responsabilidade por sempre incluir nos motivos de seus comportamentos ou ações, a previsão 

dos possíveis efeitos deles decorrentes (Abbagnano, 2003). 

Aplicada à governança política, Weber (2008) definia em 1918 – constitui a honra do 

subordinado que recebe ordens, a responsabilidade na execução conscienciosa no melhor de 

sua capacidade daquilo que for determinado por quem de direito, como se correspondesse às 

suas próprias convicções, Já a honra do superior político consiste na responsabilidade pessoal 

e exclusiva por tudo o que faz e que a ela não pode nem rejeitar nem delegar. 

 Judt (2014) exalta em Léon Blum (1872-1950), Albert Camus (1913-1960) e Raymond 

Aron (1905-1983), a responsabilidade na defesa de suas convicções individuais contra a visão 

dogmática corrente nas eras de irresponsabilidade política, moral e intelectual de seus tempos 

– choque ideológico esquerda / direita, governos degradantes e instabilidade institucional. 

Defender convicções frente a visões dogmáticas dominantes do intervencionismo estatal 

amparado por um capitalismo de compadrio, que serve apenas aos mandantes e amigos do poder 

da vez, e não gera prosperidade sustentável – o insucesso das experiências ditas de esquerda / 

socialistas / progressistas estão na história – revela-se também um ato de responsabilidade. 
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Ao propor uma revolução para a responsabilidade corporativa que seja muito mais do 

que reduzir sua pegada de carbono, seu consumo de energia, monitorar processos fabris, fazer 

doações para caridade e filantropia, Hollender e Breen (2010) indicam a necessidade de que as 

empresas se reimaginem por dentro – inovar no trabalho, incutir nova lógica de competir no 

mercado, identificar novas possibilidades de liderança, mas sobretudo redefinir seu real 

propósito e objetivos em estratégia, liderança e gestão, com prioridades, organização e interação 

com o mundo fora de seus espaços e limites físicos. E mais: 

Se não por iniciativa própria, acabarão compulsoriamente levadas a comportamento 

mais responsável por número já imenso e crescente de consumidores, parceiros e concorrentes 

mais conscientes e mais atentos, funcionários e candidatos a emprego movidos por valores mais 

elevados, e por que não, pela ação do poder político em seus vários níveis fazendo o que deles 

se poderia esperar de mais positivo e construtivo como representantes legais de uma sociedade 

também cada vez mais consciente e responsável (Hollender e Breen, 2010). 

 

O ser humano por ação individual, solidária e/ou coletiva conviveu, desenvolveu e 

estruturou instituições e regras de governança que serviram ao longo da história e servem na 

contemporaneidade, para um modus vivendi de desigualdades extremas.  
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E para o viver e viver juntos, o exercício pleno de direitos e deveres, e os conflitos e 

limites entre poder, liberdade e responsabilidade, se desdobram em questões fundamentais – a 

ambiental, a política, a social e a econômica – com alguns de seus elementos tentativamente 

estruturados no quadro acima, em segmentação que não esgota as possibilidades, mas apenas 

enuncia alguns conceitos que servem de balizamento para o que aqui se pretende desenvolver. 

Onde não estiver indicada uma referência, o texto a seguir tem como base verbetes dos 

dicionários de Abbagnano (2003), Bobbio (2010), Gallino (2005) e Huissman (2004). 
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Na questão ambiental, espaços físico-geográficos são desiguais no que oferecem de 

recursos naturais tanto para a preservação da vida como para a exploração econômica, tanto 

indispensável para a sobrevivência da espécie humana como também geradora de destruições 

irreparáveis, conflitos, guerras e extermínios ao longo da história, enquanto o crescimento 

populacional desequilibrado em relação à disponibilidade de recursos naturais vitais – terras 

aráveis e água potável – assim como a integração das tecnologias de comunicação, informação 

e mobilidade, irreversivelmente aceleram, ampliam e agravam o problema (Kaplan, 2013). 

Na questão política o exercício do poder como arte de solução pacífica de conflitos e, 

(Barretto, 2010) ligado à realidade social, presente em todas as sociedades, permeando todas as 

dimensões da vida humana, [paradoxalmente] também pode ser, foi e de fato tem sido ao longo 

da história [junto com as religiões] o maior gerador de conflitos, guerras, violência, opressão, 

tragédias humanitárias, corrupção, dominação e desigualdade socioeconômica. 

Weber (2010) no final dos anos 1910 definiu a política genericamente como uma 

instituição que abrange todas as atividades diretivas autônomas e, particularmente aqui, como 

direção do agrupamento político denominado estado, onde entre os seus vários significados, 

pode-se destacar a política como sendo a doutrina do direito e da moral, ou como a teoria do 

estado ou mesmo como a arte ou essência do governo. 

Como ciência da doutrina do direito e da moral, este conceito foca, através de leis e 

convenções, o que é o bem e o bem supremo como queria Aristóteles ou o que é justo e injusto, 

equânime e iníquo, como bem depois, já em meados do século 17, definiu Hobbes (1999). 

 Como ciência da teoria do estado, a política prevaleceu como sendo a teoria do estado 

como força, mas em seus primórdios, visava estabelecer a forma de estado ideal / utópico ou o 

estado perfeito como em meados do século 4 a.C. queria Platão (1999), ou ainda determinar o 

melhor estado possível, para dadas condições especificas, numa linha mais realista, como 

propunha, alguns anos mais tarde mas ainda em meados do século 4 a.C., Aristóteles (1999) em 

seu tratado, sobre modos e instrumentos de melhorar a forma do estado.  

Na verdade, tanto o caráter normativo (utópico) quanto o descritivo (realista) se 

misturaram ao longo da história. Assim, a busca de uma conceituação fundamental se dá pela 

prática da observação do mundo real dos estados, do que foi historicamente desejado, produzido 

e conseguido na vida política e, por fim, a identificação de leis históricas e de imperativos 

morais de cada sociedade (Abbagnano, 2003). 

Como ciência de governo, a política investiga de que maneira surgiu um governo e como 

depois pôde ser mantido e conservado, como já conceituado por Platão e Aristóteles.  
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Uma visão realista dessa abordagem foi ampliada e rigorosamente exposta no início do 

século 16 por Maquiavel (2010), para quem não havia dúvidas sobre as extremas diferenças 

entre o que deveria ser a vida ideal e o como de fato se vive, pela idealização de repúblicas e 

principados que nunca foram vistos nem conhecidos como existentes. A política como ciência 

de governo deve se propor, portanto, a dirigir as ações livres na sociedade civil ou no estado.  

Mas quem deixa o que faz pelo que deveria fazer, aprende mais a arruinar-se do que a 

se preservar, ao tentar ser bom em meio a tantos que não são bons. O poder ser não bom e seu 

uso de acordo com a necessidade são imperativos para a sua preservação (Maquiavel, 1999).  

Conceito que se completa com esta máxima teórica (Kant 1999) – a honestidade é 

melhor que qualquer política, como prática imune a objeções e na verdade, indispensável 

condição, em oposição à teoria, infelizmente desmentida pela prática, de ser a honestidade a 

melhor política. Mas a submissão plena da política à moral na realidade jamais aconteceu, senão 

apenas de forma temporária, provisória e instável. 

A cidadania, sempre expressa por direitos e deveres civis, políticos e sociais para com 

o estado (Barretto, 2010; Abreu, 2009), muito embora devesse sê-lo para com todas as 

instituições e forças vivas da sociedade, estado inclusive, deve na verdade ser (Pinsky, 2003) a 

expressão concreta do exercício pleno da democracia. E junto com a república constituem o 

conjunto predominante de normas, forma e estrutura de governança das sociedades. 

Ao discursar sobre direitos e deveres quando recebeu o Nobel de literatura (1998), 50 

anos após proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, disse Saramago: 

Neste meio século não parece que os governos tenham feito pelos 

direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados.  

As injustiças multiplicam-se, desigualdades agravam-se, a ignorância 

cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrênica humanidade capaz de enviar 

instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste 

indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. [...] 

Mas também não estão a cumprir o seu dever os cidadãos que somos. 

Pensamos que nenhuns direitos humanos poderão subsistir sem a simetria dos 

deveres que lhes correspondem e que não é de esperar que os governos façam 

nos próximos 50 anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos 

então, nós, cidadãos comuns, a palavra. Com a mesma veemência com que 

reivindicamos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres. 

Talvez o mundo possa tornar-se um pouco melhor (Saramago, 1998). 
 

Esta visão provocadora encontra eco em 2015 na proposta da Fundação José Saramago, 

da Universidade Autónoma do México e do World Future Society (especialistas em prospectar 

tendências da economia e da sociedade) para elaboração de uma Carta dos Deveres Humanos a 

ser encaminhada a ONU, com a esperança de que, estabelecer obrigações significará, ao mesmo 

tempo, o fortalecimento da proteção dos direitos humanos (Saramago, 2015). 
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Não pode deixar de ser dito aqui que em seu discurso, alinhado com a ideologia de um 

modelo intervencionista tão ao gosto da chamada esquerda socialista quase sempre também dita 

democrática, Saramago (1998) acusa a grande empresa global como não democrática: 

Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os 

governos, porque não sabem, porque não podem, ou porque não querem. Ou 

porque não lho permitem aquelas que efetivamente governam o mundo, as 

empresas multinacionais e pluricontinentais cujo poder, absolutamente não 

democrático, reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal da democracia. 

  

Para Judt (2011) os seres humanos vivem na contemporaneidade a era da insegurança – 

econômica, física e política, que alimenta o medo de tudo – da mudança, do declínio, do 

desconhecido, e que corrói a confiança e a interdependência onde se apoiam as sociedades. 

Já para (Bauman, 2000 a 2010) vive-se uma era líquida – modernidade, vida, tempos, 

medo e vigilância, onde perigos ameaçam o corpo e as propriedades; a durabilidade e a 

confiabilidade da ordem social de onde deriva a segurança do sustento e da sobrevivência pela 

renda e emprego; e por fim, a posição na hierarquia social, a identidade de classe, gênero, étnica 

e religiosa, e de modo geral, uma era de imunidade à degradação e à exclusão sociais. 

Mas nada disso é novo. A novidade (Bauman, 2008) é o desmoronamento das certezas 

da modernidade sólida, e da utopia do controle sobre os mundos social e natural. 

As manifestações da sociedade civil – ou pelo menos de partes significativas dela – tem 

mobilizado a atenção dos poderes político e econômico mundiais, pela amplitude e visibilidade, 

muito embora na maioria das vezes, suas pautas sejam por demais dispersas, quando não raro 

descambam para a violência gratuita, onde os chamados black blocs são sua melhor expressão 

(Dupuis-Déri, 2014), assim como também para o terrorismo ideológico do fanatismo de ordem 

política, étnica e religiosa, com seus atos criminosos absurdos e por vezes também suicidas.  

Ao propor a indignação em seu vigoroso manifesto, Hessel (2011) propõe que sejam 

resgatados os ideais do modelo de sociedade do bem-estar social do pós-guerra, por entender 

que os extremos da desigualdade socioeconômica, os desequilíbrios socioambientais, o agora 

ainda mais grave problema da imigração, a competição, a ditadura dos mercados financeiros, 

clamam por uma onda de mobilização em rede para que sejam superados. 

Castells (2012), Harvey (2014), Rolnik (2013) e Dupuis-Déri (2014) relatam e analisam 

manifestações da sociedade civil que pudemos assistir em tempo real – os 99% e os movimentos 

sociais em redes de indignação e esperança; as cidades rebeldes e o direito às ruas e à uma 

revolução urbana; o anonimato, a fúria e terror que inspiram e as imagens de luta e resistência 

dos black blocs  – onde estado e governos, mercado e empresas, pelo que fazem e pelo que 

deixam de fazer, são indiferentemente responsabilizados e proclamados insensíveis. 
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A cidadania só pode ser plena e soberana na liberdade (não tenho registrado o autor da 

frase original), mas na sociedade da confiança, a responsabilidade precisa vir junto. 

Os textos de Mises (1995) e Peyrefitte (1999) ajudam a entender o significado objetivo 

desses conceitos, pela ênfase na ação humana e na sociedade da confiança como pontos de 

partida para o resgate do estado natural de pobreza do ser humano social rumo à prosperidade. 

O ideal de democracia em uma sociedade pode ser traduzido em uma fórmula simples 

e direta, em 1868 escreveu Alencar (1997): o governo de todos por todos, e a independência de 

cada um por si mesmo, onde se identifica a dualidade humana em duas faces: uma face social 

– absorvida pelo estado e outra individual – independente, autônoma, integral.  

Entre suas vantagens – ajuda no combate e impedimento de governos autocratas, cruéis 

e perversos; garantia de direitos funcionais; liberdade e proteção dos interesses individuais; 

liberdade de autodeterminação; exercício livre da responsabilidade moral; promoção do 

desenvolvimento humano; grau mais elevado de igualdade política (Dahl, 2001). 

Na ordem democrática, o modelo majoritário tende a concentrar o poder em um único 

partido político / grupo de partidos políticos que se unem e formam a coalizão que governa. Já 

o modelo consensual tende a ser um poder mais disperso entre as forças políticas que se 

espalham pelo espaço geográfico do estado-nação democrático. Ambos representam a melhor 

forma de distribuição de poder político. Em ambos, prevalece a vontade de uma maioria. 

Entretanto, o modelo consensual busca ampliá-la, não se contenta com mínimas maiorias, e 

busca ampliar a abrangência, a negociação e a concessão, tornando mais ampla a participação 

no governo e também o acordo sobre as políticas a serem adotadas (Lijphart 2003 e 2012). 

Nas pesquisas para esses modelos majoritário e consensual, Lijphart (2003 e 2012) 

aponta diferenças relativas às instituições e regras democráticas, ligadas a dimensões que 

denomina ‘executivo-partidos’ – poder executivo, sistemas partidários e eleitorais, grupos de 

interesse e, dimensão federal-unitária – contraste entre federalismo e governo unitário.   

Como exemplo relativo à primeira dimensão, o poder executivo monopartidário e 

dominante versus o de ampla coalizão partidária e relações equilibradas entre os poderes; como 

exemplos relativos à segunda dimensão, governo central versus federal e descentralizado; e 

dependência versus independência dos bancos centrais (idem). 

Modernamente, prevalece a democracia representativa, constituída como um sistema 

político dotado de seis instituições democráticas: funcionários eleitos, eleições livres, justas e 

frequentes, liberdade de expressão, fontes de informação diversificadas, autonomia para 

associação e cidadania inclusiva (Dahl, 2001). 
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Muitas e complexas são as formas de organizar, representar e funcionar uma sociedade 

democrática. Mas em que pese suas limitações, a combinação de liberdade política de uma 

democracia moderna com uma economia de mercado, prevaleceu e representa o modelo 

institucional das sociedades mais desenvolvidas e de menor desigualdade socioeconômica. 

República como conceito está ligada a uma origem e legitimação populares do poder. 

O chefe de estado – que pode ser também um colégio de pessoas – é eleito pelo povo, direta ou 

indiretamente, em contraposição à monarquia onde o soberano chefe de estado tem acesso ao 

poder por direito [divino e] hereditário. Assim posto, tem como traços fundamentais a 

temporariedade – mandato por tempo determinado; a eletividade – escolha pelo voto livre; e a 

responsabilidade – prestação de contas à população soberana (Bobbio, 2010) e (Scarpi, 2010). 

Os princípios da constituição republicana de Kant (À paz perpétua) são: liberdade para 

todos os membros da sociedade; dependência de todos e de cada um de uma única legislação 

comum; e igualdade, como cidadãos, perante a lei (verbete estado in Caygill, 2000). 

A res publica romana põe em relevo a coisa pública, o bem comum e a comunidade, e 

constitui um ordenamento jurídico destinado a tutelar e garantir direitos dos cidadãos, e tem sua 

origem e legitimação em base popular. Assim, regimes autoritários quase sempre ditos também 

socialistas, de partido único, têm aparência de estados republicanos até mesmo no nome, mas 

não são de fato repúblicas (Bobbio, 2010). 

Estado – em 1513 o termo está em O Príncipe (Maquiavel, 2010) – em geral se define 

(Abbagnano, 2003) como organização jurídica coerciva de determinada comunidade, que pode 

tomar uma concepção organicista – quando independente dos indivíduos e anterior a eles; uma 

concepção atomista ou contratualista, quando criação dos indivíduos; ou ainda uma concepção 

formalista, quando estabelecido como uma formação jurídica.  

As concepções, organicista e contratualista, alternaram-se e evoluíram na história do 

pensamento ocidental, enquanto a concepção formalista, em sua forma pura, é moderna e foi 

formulada apenas nos últimos tempos. 

Na concepção organicista, o estado existe por natureza e é anterior ao indivíduo pela 

sua não autossuficiência – quem não pode fazer parte de uma comunidade ou quem não tem 

necessidade de nada por se bastar a si mesmo, não é membro do estado, mas fera ou Deus, já 

dizia Aristóteles, cuja concepção foi repetida, mantida e sustentada pela história, chegando a 

ponto de sua identificação com Deus: só no estado o homem tem sua essência; o homem só tem 

valor e realidade espiritual por meio do estado (Hegel, 1999).  

Embora nem sempre defendida de forma tão rigorosa, a tese organicista sempre 

considerou o estado como algo divino a quem os indivíduos deveriam sujeição. 
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Na concepção contratualista, o estado é obra humana e não tem dignidade ou poderes 

que não tenham sido concedidos ou reconhecidos pelos indivíduos, é unidade de convenção e 

válido dentro de limites estabelecidos. Ou ainda, no estado mínimo (Nozick, 2009) tratando 

indivíduos e seus direitos com dignidade, respeito, liberdade para escolher suas opções de vida.  

A infalibilidade da vontade geral em Rousseau, tem algo de similar à racionalidade 

perfeita do estado orgânico, onde a vontade de todos definida como diferente da vontade geral, 

representa a soma das vontades particulares, enquanto aquela – não pode errar. 

A concepção formalista começa com o reconhecimento de que o estado representa uma 

realidade social constituída de uma comunidade residente em determinado espaço e a definição 

de que o estado é constituído pela soberania, pelo povo e pelo território. Segue-se então que o 

estado é uma sociedade politicamente organizada porque é constituída por uma ordenação 

coercitiva, e esta ordenação coercitiva é o direito. 

Assim, o território é o espaço físico onde se aplica o seu ordenamento jurídico, o povo 

representa a esfera pessoal de aplicação desse ordenamento, e a soberania – estatal e 

internacional, onde nenhum outro ordenamento jurídico se sobrepõe, embora possam existir 

leis e normas internacionais as quais o estado faz por bem aderir, sem que isso possa ser 

admitido como quebra de soberania. 

O desenvolvimento do estado contemporâneo contempla uma difícil coexistência entre 

liberdade e participação. De um lado, as formas do estado de direito – com os direitos 

fundamentais das liberdades pessoais, políticas e econômicas, e uma barreira à intervenção do 

estado; de outro, os conteúdos do estado social – onde entram os direitos de participação no 

poder político e a distribuição da riqueza e prosperidade produzida (Bobbio, 2010). 

Governo pela sua evolução histórica, uma das mais antigas doutrinas políticas, se não 

a mais antiga, é a distinção entre as formas de governo. De um só, de poucos, de todos, como 

queria Heródoto (século 5 a.C.), ou como propunha Platão (século 4 a.C.), de um só, de poucos, 

de muitos, ou ainda em apenas duas formas como queria Aristóteles (século 4 a.C.), democracia 

quando os livres governam e oligarquia quando os ricos governam. 

Voltando a Heródoto, o governo do povo seria o melhor porque nele todos seriam iguais 

embora podendo degenerar-se e tornar-se a mais desenfreada demagogia. Já Platão cita a tirania 

como degeneração decorrente muitas vezes da excessiva liberdade da democracia. 

Esta divisão tradicional teve com Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu 

(século 18/1748), alteração para três formas de governo: o republicano – que tanto pode ser 

democracia como aristocracia, regido pela vontade cívica e pelo espírito público do povo, o 

monárquico, regido pelo sentimento de honra da classe militar e o despótico, regido pelo temor.  
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Esses vários formatos e ordenamentos referem-se aos governos e não ao estado, que é 

quem detém a soberania única e indivisível. O estado consiste na posse da soberania e o governo 

consiste no aparato por meio do qual este poder é exercido. 

Para Hobbes (1999), a diferença nas formas de governo, depende da diversidade das 

pessoas às quais é confiado o poder soberano: democracia, aristocracia ou monarquia segundo 

este seja concedido ao povo, aos nobres ou ao rei. 

Montesquieu percebeu que (Abbagnano, 2003) a liberdade dos cidadãos dependeria 

menos da forma de governo e mais da limitação dos poderes garantida pela ordenação do estado. 

A liberdade política encontra-se apenas em governos moderados, onde não haja abuso de poder. 

Assim conceituadas, democracia e aristocracia não são estados livres por natureza e, portanto, 

para evitar o abuso de poder, necessário se faz que o poder seja refreado pelo poder.  

Uma constituição precisa ser de tal forma que, como norma geral, ninguém deveria ser 

obrigado a fazer o que a lei não obrigue fazer, nem tampouco deixar de fazer o que a lei não 

proíbe fazer. 

A liberdade e o bem-estar dos cidadãos dependeriam diretamente não da forma de 

governo, mas da efetiva participação permitida aos cidadãos na formação da vontade do estado 

e na presteza e forma da sua capacidade de modificar e retificar diretrizes políticas e técnicas 

administrativas. Por esses motivos, a distinção ou mesmo classificação das formas de governo, 

não tem tanta relevância na contemporaneidade – se mantém a mesma proposta por Heródoto 

em tempos já tão remotos. 

Na questão social, a formação de agrupamentos evoluiu para o que se conceituou como 

sociedade civil e onde desigualdades em seu mais amplo espectro – físicos, intelectuais, 

vocacionais, culturais, políticos e comportamentais (éticos e morais) afloram e se exacerbam. 

Sociedade pode ser conceituada como uma combinação de esforços individuais que 

existe apenas por meio das ações dos indivíduos, e é consequência direta de comportamentos 

propositados e conscientes. A divisão de trabalho, por ser mais produtivo que o trabalho 

solitário, e por ser percebido pela razão humana, é o fato fundamental para a cooperação, a 

sociedade e a civilização que transformaram o animal homem em ser humano, (Mises, 1995). 

A sociedade civil pode ser conceituada como: a esfera das relações entre indivíduos, 

grupos e classes sociais que se desenvolvem à margem das relações de poder, e representam o 

terreno dos conflitos econômicos, ideológicos, sociais e religiosos que o poder tem o dever de 

resolver, intervindo pela mediação ou pela supressão; a base de onde partem as solicitações ao 

sistema político para resolução; o campo das várias formas de mobilização, associação e 

organização das forças sociais que impelem à conquista do poder político (Bobbio, 2010). 
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A análise sociológica das sociedades humanas estabeleceu características entre vários 

tipos ideais que não necessariamente correspondem plenamente a tipos reais (Gallino, 2005): 

Simples – coletividades homogêneas e escassamente integradas; e as complexas – 

forte diferenciação (divisão de trabalho) e elevada integração institucional. 

Predomina o sagrado; e predomina a orientação secular. 

Prevalece população, produção, estilo de vida e cultura rural; e de caráter urbano; 

Relações sociais fundadas no status; e fundadas no contrato. 

As tradicionais; e as modernas, a depender de seu processo de modernização. 

As derivadas e dominadas por instituições do poder militar; e as industriais, onde a 

base de poder se fundamenta na empresa industrial e no mercado, embora uma sociedade não 

capitalista também possa ser industrial. 

 

Outra classificação conforme sua formação econômico-social lista as sociedades como 

asiática, feudal, burguesa e socialista.  Como evolução, surge a sociedade global, que parte de 

sociedades históricas (teocracia carismática, patriarcal, feudal, cidades-estado passando a 

impérios, absolutista iluminista e democrático-liberal do capitalismo concorrencial 

desenvolvido) e se consolida hoje como dirigista (capitalismo maduro), fascista (base técnico-

burocrática), planejada (estatismo coletivista e coletivismo pluralista) (Gallino, 2005). 

Na questão econômica, contínuas transformações e inovações tecnológicas, culturais e 

sociais ao longo da história têm frustrado a busca por uma organização social provedora não 

apenas, de ampla liberdade individual e ampla igualdade de oportunidades como também, do 

equilíbrio relativo de vida pessoal, familiar, profissional e social, pela crescente desigualdade 

socioeconômica decorrente da acumulação de riqueza nem sempre lícita tanto por agentes 

privados como por agentes públicos, assim como também em muitos casos, se é que não na sua 

vasta maioria, desmedida e desproporcional à sua contribuição à sociedade como um todo. 

A história prova que nas sociedades, poupança e investimento, indústria, comércio e 

serviços, regra geral na criação de trabalho, emprego, renda, valor, crescimento e prosperidade, 

atinge a excelência onde prevaleça o livre mercado de trocas voluntárias e a propriedade 

privada, no que se convencionou chamar de modo de produção capitalista (Mises, 1995).  

Até mesmo Piketty (2014) em sua celebrada e controversa crítica ao processo de 

acumulação capitalista, reconhece que o livre mercado e a propriedade privada, são não apenas 

a origem da eficácia e crescimento, mas também elemento de liberdade individual.  

No entanto, alerta para o risco social caso não existam meios de repartir os ganhos de 

forma mais equilibrada. E para que o processo virtuoso do capitalismo continue, é preciso que 

os benefícios gerados se propaguem por todos os estratos da sociedade – empreendedores, ricos, 

classe média, pobres. É necessário assegurar que a riqueza dos diferentes grupos cresça em 

ritmo minimamente coerente (Piketty, 2014). O problema é como fazê-lo. 
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O ser humano na verdade – e o quadro pretendeu ilustrar – se comprime entre limites 

ambientais e contingências sociais e, entre poderes políticos e econômicos nunca inteiramente 

separados e tampouco sob seu controle individual e social. Ao contrário, pelo intervencionismo 

desmedido de estados, governos, políticos e burocratas nas economias, quando não disputam 

poder, se articulam em conluio, cumplicidade e muito frequentemente, em corrupção geradora 

de valor e riqueza para si próprios, onerando e penalizando assim o conjunto da sociedade. 

Direitos e benesses se por um lado são conquistas sociais, por outro asseguram imenso 

poder político e controle social a governantes, políticos e burocratas e, mantem na servidão, 

enorme massa de seres humanos. Aos demais cabe trabalhar e gerar valor e riqueza para que o 

onipresente estado coercivamente tome parcela substancial, antes para sustentar sua pesada 

estrutura – ativa e inativa – amplamente parasitária e depois, pagar esses direitos e benesses. 

Criar e aumentar impostos e confiscos de quem gera riqueza e valor, para distribuir 

como forma de atenuar a desigualdade socioeconômica (Piketty, 2014), é um paradoxo, pois 

esta distribuição / transferência de renda pressupõe a existência contínua de quem a produza 

para sustentar o assistencialismo, que por mais necessário e indispensável que possa ser em 

situações extremas, não são nem força motriz motivadora e nem tampouco força geradora de 

trabalho, emprego e renda, mas apenas de servidão e dependência do poder político da vez.  

Ao contrário, apenas livre iniciativa, propriedade privada, lucro, responsabilidade 

individual, isonomia perante as leis, como valores, somados à liberdade e à disponibilidade para 

empreender e tomar riscos, e com isso ganhar ou perder, sem privatizar ganhos e socializar 

perdas, tão comuns no intervencionismo estatal, poderão resgatar a sociedade de seu milenar 

processo gerador de desigualdades e injustiças socioeconômicas tão extremas.  

O poder e intervencionismo acumulados e praticados por estados e governos, políticos 

e burocratas respondem por muito dos extremos de injustiça, iniquidade e desordem jamais 

superadas ao longo da história e que o ser humano experimenta na contemporaneidade. 

O poder está entre os mais básicos dos fenômenos sociais, e a cada etapa da vida de 

empresas a governos e das questões globais, se desloca como decorrência do novo, acelerado e 

pulverizado sistema de criação de riqueza e prosperidade pelo conhecimento, onde prevalece a 

busca pelo grau de ordem socialmente necessário, entre o controle excessivo e o nenhum 

controle sociopolítico e socioeconômico, em um mundo permeado por acasos e necessidades, 

caos e ordem. A violência e a força como fonte de poder não desapareceram. Mas a riqueza que 

se acumula, entre geografias e nações, agentes privados e públicos, segue como assombroso 

instrumento de poder. Apesar das exceções, desigualdades, contradições, e confusões, esta 

importante mudança de poder pelo conhecimento está em curso (Toffler, 1990). 
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O poder se mostra em degradação (Naim, 2013) – mais fácil de obter e perder, e mais 

difícil de utilizar e, apresenta riscos de desordem, perda de talentos e conhecimento, banalização 

de movimentos sociais, impaciência e alienação.  

Ao mesmo tempo, (Nye Jr., 2012) o poder também se desloca pela transição com o 

declínio do estado soberano e pela difusão advinda do avanço das tecnologias de informação, 

comunicação e mobilidade em um mundo não polar. 

A ordem mundial enfrenta o desafio do desequilíbrio entre o poder em forma de um 

fluxo sem precedentes e as pretensões de sua legitimidade que se multiplicam em alcance de 

maneiras inconcebíveis, e as estruturas sociopolíticas e socioeconômicas contemporâneas não 

parecem preparadas para enfrentar e superar. Isso, segundo Kissinger (2015), envolve: 

O estado, como unidade básica formal da vida internacional, sofre pressões, ataques 

e se desmantela corroído pela negligência em algumas regiões, fazendo surgir estados falidos, 

áreas não governadas, áreas sem autoridade central efetiva.  

Organizações políticas baseadas no estado-nação, ideias conflitantes e reconciliação 

de interesses e objetivos nacionais, e as econômicas, em um sistema global de fluxo de bens e 

capitais que ignora fronteiras, estão em desacordo umas com as outras. 

Mecanismo global efetivo de consultas e cooperação inexistente, apesar da grande 

variedade e pulverização de fóruns para discussão do que consideram relevante, do conselho de 

segurança (ONU), preso a impasses, aos vários grupos regionais e organizações setoriais.  

Para Hoppe (2014) um caminho seria descentralizar pela secessão de estados em um 

mundo crescente de regiões independentes conectadas por rede interlocal de livre comércio, 

separadas, diversas e distintas entre si pela cultura, normas, padrões e tradições locais – uma 

sociedade de leis privadas e uma ordem natural. 

Para Bobbitt (2002) seria a transformação do estado-nação soberano (instituição global 

dominante desde 1648 com os Tratados de Paz da Westfalia6) em um estado-mercado 

constitucional focado na centralização da autoridade governamental de um governo menor, 

maior participação popular no governo e um estado de bem estar social bastante reduzido, 

amparado por receituário liberal que possibilite o resgate e expansão do empreendedorismo, e 

da livre iniciativa, criatividade, inovação, maximizando oportunidades para toda sociedade. 

Não parece haver saída fácil. Mas não deve ser com mais estado e governo, políticos e 

burocratas, impostos e dívida pública. Tampouco com mercado e empresas, empreendedores e 

elite dirigente que não assumem por sua conta e risco as chances de perder e ganhar. 

                                                 
6 Legitima ordem interna constitucional do estado-nação – inclui paz, fronteiras e liberdade religiosa, inaugura o 

moderno sistema internacional da soberania e o conceito de paz duradoura pelo equilíbrio de poder (Bobbitt, 2002). 
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1.1 – Estado e mercado 

A história acumula registros de indignação, revolta, perplexidade, inconformismo, 

reação agressiva e também passividade e indiferença com a pobreza, fome e miséria. Também 

registra – em nenhuma época da história a sociedade superou esses problemas. Ao contrário.  

Apesar das contribuições da filosofia, religião e ciência, das revoluções agrícola, 

industrial, da informação, comunicações e mobilidade, e até na contemporânea sociedade das 

organizações e do conhecimento, predominantemente capitalista e pesado intervencionismo 

estatal, parece tê-los ampliado e agravado para vasto contingente de seres humanos. 

Mas se, além de conflitos religiosos, políticos, territoriais que marcam a humanidade, 

há as fraudes, falências, desemprego, falta de oportunidades de trabalho e crises econômicas, 

os desafios éticos contemporâneos – a estrutura ética de estados e indivíduos, quase que só se 

fixam na corrupção generalizada envolvendo atores públicos e privados (Dowbor, 2008).  

E fazer justiça ao cassar, afastar, demitir, processar e condenar governantes, políticos, 

burocratas, empresários, dirigentes executivos e, quem mais estiver envolvido, não eleva a 

confiança do cidadão nesse estado-nação como instrumento primário regulador, indutor e 

provedor do bem-estar da sociedade que deveria ser. Assim como também gera e amplia na 

sociedade a desconfiança na ética, eficiência e qualidade do mercado e seus agentes. 

A sociedade experimenta se organizar para elaborar e/ou exigir soluções, como forma 

até mesmo de evitar riscos de que se produzam aventuras políticas demagógicas, que, não só 

nada resolvem como ainda reduzem e até mesmo destroem a eficácia produtiva do sistema 

capitalista. Na verdade, como nos anos 1960 tão bem alertava Arendt (2011)7: 

A vida humana é afligida pela pobreza desde tempos imemoriais, e a 

humanidade continua a labutar sob esta maldição em todos os países... 

Nenhuma revolução jamais resolveu a “questão social” nem libertou os 

homens do problema da escassez...  

O registro completo das revoluções passadas demonstra que todas as 

tentativas de solucionar a questão social por meios políticos levam as revoluções 

à ruína...  

Nada pode ser mais obsoleto do que libertar a humanidade da pobreza 

por meios políticos; nada seria mais inútil e perigoso. 

 Hoje, tanto à direita como à esquerda do espectro político, não parece provável que se 

retomem experiências de regulação, planejamento e controle central totalitário – já em 1944 

escrevia Hayek (1994), embora ainda persistam – mais predominante na esquerda, rotulada hoje 

como desenvolvimentista e progressista – admiradores do ranço intervencionista estatal. 

                                                 
7 Sobre a revolução (1963) – causas, resultados e influências das Revoluções: Inglesa (1640-88), Americana (1775-

83) e Francesa (1789-99). A conquista da liberdade contra a opressão não resolveu a questão social e se transforma 

(1900-20) na luta pelas necessidades, com uso da pobreza como força política (Arendt, 2011). 
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O colapso do estatismo soviético enfraqueceu o desafio histórico do capitalismo 

ocidental e alterou a geopolítica global (Castells, 2005) que, no entanto, hoje enfrenta o êxito 

do capitalismo estatal chinês a desafiar o ecossistema planetário, o modelo socioeconômico 

mundial e a hegemonia política entre estados-nação, embora sinais de arrefecimento já se notem 

(2014/2015) em seu modelo de crescimento econômico focado no comércio exterior. 

Incontestável é aceitar que a incorporação dos problemas socioeconômicos postos pelo 

que se convencionou política e economicamente chamar de esquerda se dá hoje na maioria dos 

países e organismos internacionais, pelo desenvolvimento de estratégias de inclusão 

socioeconômica e de redução da pobreza, independente de geografia, religião, regime político 

e, dependente de maior ou menor aceitação, por parte de governos e sociedade civil, dessas 

iniciativas, intervenção, interferência e/ou colaboração. 

Na verdade, trata-se de incorporar ao modelo capitalista, a consciência de uma justiça 

distributiva com políticas sociais para corrigir a extrema pobreza e a crescente desigualdade na 

sociedade, assim como de políticas econômicas de mercado / não intervencionistas adequadas 

para também reduzir as flutuações do nível de atividade econômica e do emprego. 

Mas o quadro geral de desigualdade e seus extremos de riqueza e pobreza de nações e 

empresas, famílias e indivíduos ilustra que nada tem sido minimamente suficiente. 

Dowbor (2002) argumenta que o capitalismo, na medida em que deixa a empresa se 

organizar livremente, atinge de fato uma eficiência indiscutível. Porém ao mesmo tempo em 

que dinamiza a produção e gera riquezas, gera também estruturas de poder que tornam inviável 

a sua distribuição equilibrada, reduzindo com isso a sua utilidade social. O mercado e o sistema 

capitalista se por um lado permitiram a geração e acumulação de valor, riqueza, inovação, 

tecnologia, capacidade gerencial e de investimento, por outro criaram imensos desequilíbrios 

sociais e regionais pela menor eficiência na sua distribuição. 

Os governos estão constituídos para resolver problemas sociais não apenas porque em 

geral têm a legitimidade da sociedade, mas também por serem grandes, poderosos, terem acesso 

à sociedade e, conseguirem mobilizar vastos recursos materiais e financeiros locais e 

internacionais via investimentos, concessões, empréstimos e impostos (Yunus, 2008). 

No entanto, até mesmo em democracias republicanas, governos também não resolvem 

problemas da sociedade entre outros motivos porque (Yunus, 2008) podem ser ineficientes, 

lentos, burocráticos e propensos à corrupção e à continuidade no poder. Além disso, pelo vasto 

tamanho, poder e alcance são difíceis de controlar, assim como também se tornam atraentes 

àquela classe de gente que só deseja acumular poder e riqueza para si própria. 
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Já a sociologia se propõe a estudar de que modo as condições técnicas, econômicas, 

políticas, culturais em que opera a empresa influem sobre os vários aspectos da sua estrutura 

social e define a empresa modernamente como um conjunto de pessoas e meios coordenados 

sob uma linha de comando para realizar os fins econômicos de determinado empreendimento – 

atividade organizada para produzir ou trocar bens ou serviços (Gallino, 2005). 

A dinâmica da transformação socioeconômica passa pela capacidade de organização 

local e pela apropriação desse processo por seus atores sociais, ensina Dowbor (2002).  

Isto pressupõe que, acionistas, executivos e gestores da grande empresa global, com a 

crescente consciência da sociedade de que como agentes produtivos não devem ser indiferentes 

às demandas socioeconômicas, definam estratégias e planos de negócios que atendam ao 

desenvolvimento sustentável de suas empresas e das comunidades onde atuam. E em linha com 

o que propõem Prahalad (2005) e Yunus (2006, 2008, 2010), deve-se: 

Explorar qual tem sido e também qual a relevância da contribuição da empresa focada 

no desenvolvimento sustentável em sua dimensão socioeconômica;  

Testar de que maneira estas ações permitem pensar um papel social mais relevante 

para a empresa na sociedade contemporânea;  

Identificar limites a esta ação social, se e enquanto mantém status de instituição 

capitalista produtora e provedora de bens e serviços e remuneradora de investimentos. 

A revolução, evolução e convergência das tecnologias de informação, comunicação e 

mobilidade, provocaram profundas transformações na sociedade. Mas os imensos ganhos de 

produtividade e a riqueza gerada continuam sendo, como sempre foi na sociedade industrial, 

amplamente apropriados pelo capital, sem jamais, sequer e principalmente, transformados em 

ampla geração de trabalho, empregos, renda para a sociedade como um todo e também, como 

já na segunda metade do século 19 defendiam Marx (2010) e Engels (1990), em menor carga 

de trabalho, preservando empregos e renda, criando mais tempo livre para vida pessoal, familiar 

e também para os assuntos, interesses comuns e negócios da coletividade. 

Mas apesar da crítica ao excesso de poder econômico-financeiro e dos escândalos com 

corrupção, fraudes e falências ao longo do tempo, Galbraith (2004) também reconhece que a 

empresa se tornou fator central na economia moderna, onde exerce papel de extrema utilidade 

na vida econômica contemporânea, mais do que as precedentes entidades capitalistas primitivas 

e agressivamente exploradoras do trabalho humano. 

Assim, pelo que consegue gerar de riqueza, a empresa deveria exercer papel social 

muito mais relevante na geração, para a população economicamente ativa da sociedade, tanto 

de emprego direto e indireto como de oportunidades de trabalho pela sua cadeia de valor.  
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Esta seria sua mais importante contribuição, uma vez que empresa, trabalho, emprego e 

renda são aqui considerados como a força motriz do desenvolvimento sustentável de uma 

sociedade mais justa e menos desigual. 

Para algumas empresas (FDC, 2009), a falta de articulação institucional – estado e 

mercado, governo e empresas – é seu maior obstáculo para implantação de estratégia ampla de 

integração de objetivos de negócios a desafios socioambientais.  

No entanto, em termos de poder e influência, não sem razão pelos seus extremos e 

também riqueza de um lado e, pobreza, servidão e miséria de outro em todos os quadrantes do 

planeta, Roddick (2002) propõe que esqueçamos a igreja e a política, por não haver instituição 

mais poderosa na sociedade atual do que a empresa, e que agora, mais importante do que nunca, 

precisariam assumir uma postura de liderança ética e moral na sociedade. 

Mas não com filantropia empresarial, tão divulgada e enfatizada nos últimos anos, por 

serem, segundo Porter e Kramer (2002 e 2006) iniciativas contraproducentes por seu caráter 

genérico e desvinculado da sua estratégia de negócios.  

Ações que mais privilegiam as relações públicas e a promoção de imagem e de marcas, 

embaladas em um chamado marketing social mais interesseiro, estético e suspeito, do que 

promotor efetivo de ação social estruturadora e transformadora. 

Ainda que se possa defender um estado empreendedor em muitas circunstâncias e que 

não se deva considerá-lo instituição não dinâmica, competitiva e inovadora (Mazzucato, 2013), 

e a EMBRAPA8 é exemplo positivo, importante e necessário ressaltar que, uma sociedade que 

almeja crescimento, inovação, estabilidade, menor desigualdade socioeconômica – benefícios 

reais para o conjunto da sociedade – precisa contar, tanto com um estado indutor, porém não 

intervencionista, como com um livre mercado ativo, inovador e competitivo. Assim como 

também precisa do equilíbrio de poder e regulação de governos e empresas, por instituições 

locais e multilaterais legitimadas, articuladas, fortes e atuantes. 

E não com qualquer um deles prevalecendo em excesso sobre o outro, e muito menos 

com o misto de cumplicidade e indiferença, que junto com o que não há de melhor da natureza 

humana – egoísmo, ambição e ganância exacerbados, podem ser apontados como a causa primal 

de sucessivas crises socioeconômicas e do insucesso no combate à desigualdade 

socioeconômica, pobreza, fome e miséria ao longo do tempo, inclusive também dessa crise a 

partir de 2008, inicialmente financeira no mercado norte-americano e que se tornou global e 

com efeitos socioeconômicos muito graves, ainda em 2015 não inteiramente superados. 

                                                 
8 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – órgão estatal para o desenvolvimento de tecnologias, 

conhecimentos e informações técnico-científicas voltadas para a agricultura e a pecuária brasileiras. 
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1.2 – Capitalismo e socialismo 

O mundo que dá certo – estampam revistas especializadas quando destacam o sucesso 

e resultados da grande empresa global a cada ano, ao mesmo tempo em que o espectro da 

desigualdade socioeconômica, da pobreza, da fome e da miséria ronda o planeta. Para Yunus 

(2008) ninguém pode ficar satisfeito com um mundo em que algumas centenas de milhões de 

pessoas têm acesso aos indispensáveis recursos naturais e produzidos do planeta, enquanto 

alguns bilhões de seres humanos enfrentam dificuldades até mesmo para sobreviver. 

Pelos extremos de poder e servidão, riqueza e pobreza presentes ainda hoje por quase 

todos os recantos do planeta, necessário é partir da premissa que o desenvolvimento global 

socioeconomicamente sustentável somente poderá se dar pela geração de trabalho, emprego e 

renda a partir da base da pirâmide socioeconômica, e não prioritária e predominantemente via 

assistencialismo, benemerência, caridade, filantropia e políticas públicas de bem-estar social. 

Mas ajudar os mais pobres a melhorar suas vidas, pela venda, produção e distribuição 

de produtos e serviços de forma culturalmente adequada – respeitando costumes, tradições, 

comportamentos e de forma sustentável, representa prodigioso desafio gerencial até para as 

maiores, mais bem estruturadas e mais bem sucedidas empresas do planeta (Prahalad, 2010). 

O melhor meio é a economia de mercado, resultado de longo processo evolucionário e, 

sistema social baseado na divisão do trabalho, na propriedade privada dos meios de produção e 

impulsionado pelas interações e cooperação de vários indivíduos, todos por conta própria para 

atender suas necessidades e as de outras pessoas, sem compulsão nem coerção, cada um 

simultaneamente meio e fim. O mercado é um processo onde ações individuais se ajustam aos 

requisitos da cooperação mútua pelo julgamento de valor expressos pela estrutura de preços, 

conjunto de relações de trocas voluntárias no vender e comprar (Mises, 1995). 

O capitalismo tem na empresa privada sua instituição mais representativa e pode ser 

definido como sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção; na 

busca racional do lucro pela produção e comércio; no trabalho de indivíduos em troca de 

remuneração pela cessão e uso de sua força de trabalho; no controle do surplus gerado; na 

ampliação da produção e comércio de mercadorias (Gallino, 2005).  

O capitalismo também é o sistema socioeconômico caracterizado pela liberdade dos 

agentes econômicos – livre iniciativa, livre mercado – e pelo desenvolvimento dos meios de 

produção. A acumulação de capital – lucro – e sua contrapartida – risco – são consequências da 

posse e controle desses meios de produção pelo grupo capitalista, e da contratação livre, 

espontânea e voluntária da força de trabalho que os opera, em troca de remuneração para seu 

sustento e que representa parte do custo de produção de bens e serviços (Oliveira, 2010). 
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O capitalismo é o processo que enfatiza a exigência de acumulação ilimitada do capital 

por meios formalmente pacíficos, pela reposição perpétua do capital no circuito econômico para 

extrair lucros para reinvestimento, característica da dinâmica e da força de transformação que 

fascina até seus observadores mais hostis (Boltanski & Chiapello, 2009).  

O socialismo tem a fundamentação no comando central – sociedade, estado, governo ou 

autoridade, imposto ou escolhido pelo voto popular – dos fatores de produção. Uma única 

vontade escolhe, decide, dirige, age, ordena. Aos demais cabe obedecer e seguir instruções. O 

planejamento central substitui a iniciativa e vontade individuais (Mises, 1995)9. 

Socialismo é qualquer doutrina que preconize a reorganização da sociedade em bases 

coletivistas – utópico se não leva em conta os meios de realizá-lo, e científico ao presumir seu 

advento inevitável pela impossibilidade de sucesso do modo capitalista de produção (previa 

Engels (1990) em 1878). Em sentido mais restrito, exclui a ditadura do proletariado ou seu 

exercício por partido político em seu nome, subordinação da vida cultural e diferença radical 

na qualidade de vida da elite dirigente e a população submissa (Abbagnano, 2003). 

Mas predomina no mundo um sistema capitalista global antilivre mercado, sob pesado 

intervencionismo estatal, socialista em diferentes graus, que se propõe inclusivo mais pelo 

assistencialismo, consumo e crédito, ao mesmo tempo em que trabalhadores seguem em geral 

expropriados de parte dos ganhos de sua parcela de contribuição aos ganhos de produtividade. 

Se o ser humano mentor e protagonista do capitalismo, não for capaz de transformá-lo 

em processo por excelência tanto de geração e acumulação como de distribuição de valor e 

riqueza pela sociedade como um todo, que modelo deveria ser tentado?  

Deve prevalecer o livre mercado de oportunidades e riscos para empreendedores, 

empresas e trocas voluntárias entre produtores e consumidores?  

Ou o intervencionismo empreendedor e concessionário de estados, governos, políticos 

e burocratas, não raro suspeito e sem riscos para os amigos do poder, além de coercitivo e 

expropriador via impostos e endividamento para o assistencialismo distributivista?  

Para muito além do descaso inconsequente e degradação ambiental decorrentes da ação 

humana, o verdadeiro fato é que a realidade política, econômica e social tem se mostrado 

bastante perversa ao longo da história para vasta maioria dos seres humanos.  

Extremos de poder e servidão, riqueza e pobreza acompanham o ser humano desde o 

início da história e pode ser dito que a pobreza, a fome e a miséria extremas, presentes ainda 

hoje por quase todos os recantos do planeta são o maior fracasso estrutural da civilização. 

                                                 
9 A impossibilidade do cálculo econômico desse regime político-econômico, proposta em 1920 por Mises (2012) 

nunca foi derrubada por seus teóricos e defensores (Mises, 1995; De Soto, 2013; Barbieri, 2013). 
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Mas nunca foi tão visível, e em escala global, níveis de desigualdade socioeconômica 

tão extremos, entre uma pequena minoria com acesso à conjunto amplo de valores – qualidade 

de vida – e uma imensa maioria de seres humanos e famílias que muito pouco ou nada têm.  

Todos esses extremos de desigualdade foram sendo constituídos ao longo do tempo e o 

ser humano – individual e coletivamente, nunca foi capaz de levar a sociedade a superar esse 

flagelo. O valor e a riqueza, assim como a cidadania – expressos pela propriedade e pelo 

trabalho – têm sido gerados e conquistados pelas sociedades em processos que continuamente 

favoreceram sempre bem mais a acumulação e muito menos e quase nunca a sua distribuição. 

Na sociedade contemporânea, a riqueza cresce continuamente como decorrência de 

imensa capacidade de inovação, geração e acumulação de valor e riqueza da grande empresa. 

No entanto, a pobreza extrema persiste pela incapacidade em todos os modelos de 

regulação, poder político e econômico, experimentados pelo ser humano, em gerar e distribuir 

este valor e riqueza de forma mais equilibrada. Ao contrário, apesar de grandes conquistas, 

descobertas, ideias e contribuições da filosofia, religião, ciência e das revoluções agrícola, 

industrial e da informação, e mesmo na contemporânea sociedade digital, da mobilidade e do 

conhecimento, parece tê-los ampliado e agravado para vasto contingente de seres humanos. 

As obras de Marx, Durkheim e Weber em conjunto constituem talvez a melhor análise 

e crítica da sociedade a partir do século 19 e talvez ajudem a análise e crítica do quadro da 

desigualdade socioeconômica da contemporaneidade. A alienação, a divisão de trabalho, a 

racionalidade e a ética da responsabilidade são alguns elementos relevantes desse contexto. 

As perspectivas sociológicas desses autores navegam por concepções diferentes da 

estrutura básica e das tendências da sociedade moderna, de acordo com Giddens (2005): 

Para Karl Marx (1818-1883) é o processo histórico da apropriação e 

controle dos meios de produção – a alienação decorrente da exploração do 

trabalho expressa pela mais-valia gerando lucros para o capitalista, que justifica 

a luta de classes como a única forma de transformar o mundo, ai incluída a 

subordinação do estado à sociedade, que então administraria a coisa pública 

através da organização da sociedade como um todo. 

Para Émile Durkheim (1858-1917) o estado tem papel político e moral e 

precisa se manter, como unidade, ligada à sociedade civil, mas fora dela. Na 

educação deve influir, mas sem monopolizar. A divisão do trabalho social, pela 

interdependência e integração das funções profissionais especializadas, 

compatível com diversidade trazida pela tecnologia e a evolução da sociedade, 

gera uma coesão social que definiu como solidariedade orgânica. 

Para Max Weber (1864-1920) a racionalidade para a empresa e para a 

vida social é o principal atributo da cultura ocidental moderna – refletida na 

conduta em todas as dimensões da vida econômica pelo espírito capitalista da 

busca metódica para o lucro, a competição, o trabalho como um fim em si 

mesmo, a certeza do dever de aumentar e reinvestir sua riqueza. 
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Informa e ressalta Aron (1967) que a sociologia de inspiração marxista considera que o 

capitalismo sucessor do regime feudal, que por sua vez havia sucedido a economia antiga, será 

sucedido pelo socialismo, e que a mais-valia, sempre apropriada por uma minoria em 

detrimento da massa de trabalhadores – antes na escravidão, depois na servidão feudal e por 

fim no trabalho assalariado, desaparecerá junto com a luta de classes. 

Para Giddens (1971), embora Marx e seu mito irrealizável do livre desenvolvimento do 

um como condição para o livre desenvolvimento de todos não tenha ocorrido em nenhum lugar 

e o marxismo tenha se transformado em dogma ideológico sem qualquer possibilidade de 

crítica, sua intenção era acabar com a injustiça pela existência de um sistema econômico que 

tornaria os seres humanos iguais, e não com políticas de distribuição. 

Apesar de moralmente certo, questiona Comte-Sponville (2005), como seria possível 

fazê-lo a menos que se imaginasse o homem sem egoísmo e colocando o interesse geral acima 

do seu interesse particular? Aqui reside a dimensão utópica do marxismo e sua contradição 

conceitual – Marx também entendia que os indivíduos perseguem unicamente seu interesse 

particular que para eles não coincide com o interesse comum. Inevitável que o comunismo se 

tornasse totalitário, imposto pela coerção o que a moral logo se provou incapaz de obter, 

fazendo passar a bela utopia marxista dos iguais para o horror totalitarista de desiguais. 

A partir da divulgação no final dos anos 1950 dos relatos na antiga URSS10 sobre os 

expurgos, a fome devastadora e privilégios da elite política e burocrática do regime ditatorial 

stalinista, quem ainda duvidava pôde se convencer de que a ditadura do proletariado com a 

subsequente eliminação do estado jamais se conciliaria com o espírito democrático. 

Para Hobsbawn (2011), a história se encarregou de mostrar que a maior parte do que 

Marx escreveu está obviamente ultrapassada e hoje boa parte não pode sequer ser considerada 

aceitável. Apesar de ainda poder ser um trabalho em andamento, ninguém mais deve pensar em 

transformar seus escritos em dogma e menos ainda em ortodoxia institucionalizada. Embora os 

pressupostos usados por Marx em seus estudos da sociedade capitalista de sua época já não 

mais prevaleçam, parece razoável argumentar se seu método analítico e seus questionamentos 

para defesa de processo de transformação da sociedade contemporânea predominantemente 

capitalista, em uma sociedade mais justa e equânime poderiam ser usados, uma vez que alguns 

dos pontos centrais de sua análise permanecem válidos e relevantes: 

1º – a irresistível dinâmica global do desenvolvimento capitalista e sua capacidade 

destruidora de tudo que veio antes tal como a estrutura econômica familiar. 

                                                 
10 União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – em 02/1956 Nikita Khrushchev, sucessor de Josef Stalin, revela 

aos delegados do Partido Comunista os crimes de genocídio e expurgos (anos 1930) do regime (Courtois, 1999). 
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2º – a análise do mecanismo capitalista gerador de contradições pelo crescimento com 

crises e mudanças geradoras de concentração numa economia crescentemente globalizada. 

Afinal, ressalta Hobsbawn (2011) citando Jacques Attali11 – o pensamento de Marx foi 

universal e não apenas interdisciplinar, pois foi o primeiro a pensar e compreender o mundo 

como um todo em suas dimensões política, econômica, cientifica e filosófica.  

Para Lênin (1918), a doutrina sucessora legítima de tudo que a humanidade havia criado 

de melhor no século 19. Um conjunto que constituiria o materialismo e o socialismo cientifico 

contemporâneos e a base como teoria e programa do movimento revolucionário:  

 A filosofia clássica alemã - concepção materialista da história (trabalho e produção);  

 A economia política clássica inglesa - regime econômico capitalista de produção; 

 O socialismo francês - a luta de classes revolucionária.  

O método marxista de questionar e analisar a realidade também pôde produzir diferentes 

resultados e perspectivas políticas, ressalta Hobsbawn (2011): Marx teria imaginado uma 

transição pacífica ao poder tanto na Inglaterra como na Holanda além de uma possível evolução 

de uma comunidade de vilarejos para o socialismo na Rússia.  

Ademais se pode também acrescentar que Marx reconhecia as virtudes do sistema 

capitalista de produção da época, por ele chamado “sistema atual” por engendrar as condições 

materiais e as formas sociais necessárias para a reconstrução econômica da sociedade, apesar 

das misérias que então impunha à classe operária. 

Por considerar injusto o que a classe trabalhadora recebia como salário se comparado 

com a mais-valia gerada pelo seu trabalho e por concluir que a tendência geral do sistema de 

produção capitalista não era elevar o padrão médio de salários, mas reduzi-lo, Marx propunha 

mudar o sistema capitalista de forma radical com, entre outras proposições, a substituição “do 

lema conservador do salário justo por jornada de trabalho justa” pelo que chamava de “divisa 

revolucionária da abolição do sistema de trabalho assalariado” 12. 

A história indica que a massa de salários da classe trabalhadora parece ter sido sempre 

menor e sempre cresceu menos do que a carga de tributos imposta pelos estados e também ainda 

muito menor do que a somatória dos lucros gerados, dividendos pagos a acionistas e juros pagos 

a credores, mesmo que se somem à massa salarial, as milionárias gratificações e bônus pagos à 

elite gerencial executiva empresarial – aliás, categoria inexistente à época. 

                                                 
11 Sociólogo francês, autor de “Karl Marx ou o espírito do mundo” - Record (2007), entre outros livros. Trabalhou 

para os governos franceses de François Mitterrand nos anos 1970 e Nicola Sarkozy nos anos 2000. 
12 Valor, Preço e Lucro – informe apresentado por Marx ao Conselho Geral da Associação Internacional dos 

Trabalhadores (1865) e publicado originalmente em Londres, 1898. (Marx, 2003). 
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Na verdade, o capitalismo global, sob pesado intervencionismo de estados e governos 

que se propõem inclusivos pelo assistencialismo via um estado do bem-estar social sustentado 

por impostos, taxas, contribuições e endividamento, embora não tenha a criação da pobreza e 

miséria como subprodutos, pois sempre existiram, também não consegue superá-las. 

O capitalismo existiu em todas as civilizações do mundo – é universal. Como sistema 

econômico produz por si mesmo por seleção, os sujeitos – empreendedores e trabalhadores de 

que necessita e conseguiu se estruturar e desenvolver a partir do momento em que se juntaram 

a ciência – uma certa técnica de produção, um certo tipo de direito, um governo fundado em 

regras formais – para prevenir o capitalismo aventureiro e especulativo, e a religião – pela 

conduta racional de vida trazida pelo protestantismo (Weber, 2009).  

Argumenta Comte-Sponville (2005) que ao longo da maior parte do século 20 o 

capitalismo achava-se moralmente justificado uma vez que se opunha ao mal absoluto 

representado pelo comunismo, o coletivismo e o totalitarismo, que bem ou mal representavam 

uma alternativa social, política e econômica – um outro modelo socioeconômico. Agora, sua 

ruína faz do capitalismo um modelo que reina sem adversários. 

Mas se hoje não faz mais nenhum sentido defender as proposições radicais de Marx 

(Hobsbawn, 2011), também não se pode tolerar a desigualdade socioeconômica extrema, quase 

que continuamente preservada por todos os quadrantes do planeta (Atkinson, 2015). 

A bandeira por um modelo de sociedade mais justa não pode ser deixada de lado apenas 

por que serviu de alavanca e sustentação para o que de pior a política já pôde produzir – regimes 

de poder central totalitário, sem entrega dos anunciados e prometidos benefícios de igualdade 

e poder para a base da sociedade, mas apenas benesses para sua elite dirigente. 

Pode-se não concordar com a radicalidade daquelas propostas, não mais se fala em 

revolução, mas não se pode negar qualidade e antevisão àquela análise ao se constatar que a 

concentração de poder político e riqueza da sociedade amplamente capitalista contemporânea 

– basta comparar o faturamento das 500 maiores empresas globais, com o PIB dos 152 países 

emergentes/em desenvolvimento (mais dados e fontes no capítulo 2), se propaga para fortunas 

familiares bilionárias e milionárias para alguns poucos milhares de pessoas de um lado, e de 

outro não gera sequer meios de subsistência com um mínimo de dignidade para alguns bilhões 

de seres humanos. Isto é humanamente absurdo, insustentável e não pode seguir assim. 

O ser humano – criador do capitalismo – precisa transformá-lo em melhor mecanismo 

de geração de valor e riqueza com distribuição mais equânime pela inclusão socioeconômica. 

Afinal, o modo de produção capitalista, apesar dos desacertos e desequilíbrios, desfruta de um 

quase monopólio ideológico (Comte-Sponville, 2005). 
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Não mais parece provável, Hayek (1994) já dizia nos anos 1940, muito antes do colapso 

do totalitarismo comunista da URSS (1989 e 1991), que sejam retomadas experiências de 

planejamento central em larga escala, pela desintegração, falência, fracasso sociopolítico e 

socioeconômico dos modelos totalitários centralmente planificados, para não falar dos horrores 

de guerras, assassinatos, prisões e arbitrariedades que regimes desse tipo acobertam13. 

Estados e governos foram constituídos para atender problemas e necessidades sociais 

não apenas porque em geral têm a aceitação e a legitimidade da sociedade, mas também por 

serem grandes, poderosos, terem acesso às suas instituições e por deterem meios e capacidade 

de mobilizar recursos materiais e financeiros internacionais e locais obtendo investimentos, 

concessões, empréstimos e também através de leis e impostos (Yunus, 2008). 

Aqui se juntam poder e burocracia, esta na visão de Weber (2008) em seus textos dos 

anos 1900/1922, como o grande risco para a sociedade pelo seu potencial de domínio absoluto, 

uma vez que a ação da burocracia só é racional quando limitada a sua esfera e torna-se irracional 

quando fora dela, por exemplo, na política. E mais: a burocracia deve ser técnica e não política 

e a saída seria o seu controle político-social por um parlamento democrático com poder de 

controle sobre o capitalismo e também sobre a burocracia (Tragtemberg, 1977). 

No entanto, governos não resolvem os problemas da sociedade entre outros motivos 

porque podem ser ineficientes, lentos, burocráticos e propensos à corrupção e à continuidade 

no poder por tempo indeterminado. Além disso, pelo vasto tamanho, poder e alcance são 

difíceis de controlar, assim como também se tornam atraentes àquela classe de indivíduos que 

só deseja acumular poder e riqueza para si mesmo (Yunus, 2008). 

A sociedade como um todo, não estados e governos, políticos e burocratas, precisa gerar 

crescimento, inovação, estabilidade, equidade de oportunidades, benefícios reais para si.  

O capitalismo não foi o criador da pobreza. Não a superou, como, aliás, nenhum outro 

modelo ou sistema político – econômico o fez. Mas talvez seja o único capaz de superá-la.  

A sociedade pode sim partir do modelo capitalista contemporâneo para um capitalismo 

de ampla inclusão socioeconômica – distribuição pela inclusão e não pelo assistencialismo 

gerador de dependência e passividade, onde estas categorias teriam suas definições revistas, 

interpretadas e articuladas sob a ótica da ética da responsabilidade da visão weberiana14 e não 

sob a ótica do poder de plantão – direito divino, usurpado ou mesmo consentido – concedendo 

direitos a cidadãos, libertando ambos, capitalismo e foco social, de preconceitos e dogmas que 

ainda carregam – aquele pelos seus riscos intrínsecos e este por um igualitarismo irrealizável. 

                                                 
13 Wilson (1986), Courtois (1999), Brown (2011), Priestland (2012), Service (2015) e Tismăneanu (2015).  
14 Conduta responsável como guia de ação por ideias e utopias. “A política como vocação” (Weber, 2008). 
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Uma sociedade não mais exposta a riscos de conceitos tipo ditadura de qualquer classe 

e muito menos, que um poder desse tipo fosse exercido em nome de partido político, nem 

tampouco subordinação cultural ditada por ideologia de sua elite dirigente, que junto com seus 

protegidos acabam sendo a maior, quando não a única beneficiária de favores e benesses, 

derivados de impostos, taxas e contribuições, expropriados de quem trabalha e gera riqueza.  

Talvez esta seja apenas mais uma ilusão, mas não deixa de ser tentador imaginar uma 

sociedade estruturada a partir das leis, bases e fundamentos da economia capitalista de livre 

mercado, porém focada também em concepção de distribuição mais equânime pela inclusão 

socioeconômica do valor e riqueza gerados pelos seus múltiplos segmentos e agentes. 

Na verdade, uma sociedade subordinada a regras de processo econômico capitalista, 

socialmente mais justo pelo foco numa ampla participação inclusiva, com a empresa como seu 

agente indispensável e insubstituível de ação na geração de valor, crescimento e riqueza. 

Além disso, uma sociedade politicamente democrática – eleições livres e periódicas, 

representativa e crescentemente participativa, institucionalmente verdadeiramente republicana 

– pela descentralização geográfica, separação equilibrada de poderes – executivo, legislativo e 

judiciário, e contínua alternância de poder, como originalmente concebido e descrito por 

Montesquieu no clássico O espírito das leis (1748). 

Nenhum sistema econômico na história recebeu tantas críticas quanto o capitalista. No 

entanto é nele que as pessoas comuns alcançaram maior qualidade de vida, mobilidade social 

e, principalmente, liberdade individual – inclusive para criticá-lo. A ascensão social e 

econômica generalizada é a característica da sociedade capitalista. Em outras organizações 

econômicas, grupos humanos eram constituídos de escravos e servos, indigentes e pedintes, 

ensina Mises (2013), evolução degradante e nada promissora da primitiva horda e dos clãs15. 

O capitalismo tem na crítica seu principal agente criador e transformador, não apenas 

de seu espírito, mas de si próprio. O modo de produção capitalista é o único que de um lado 

enfatiza a acumulação ilimitada por meios pacíficos, repondo continuamente o capital no 

circuito econômico, de onde extrai sua dinâmica e força de transformação. De outro, está 

continuamente ameaçado principalmente pelos atos, iniciativas e inovações dos capitalistas que 

disputam o poder de compra no mercado consumidor. Ademais, o capitalismo precisa de um 

espírito para engajar as pessoas aos processos de produção e desenvolvimento dos negócios por 

não dispor do poder da força e coerção pelas armas – exclusividade e monopólio do estado 

(Boltanski & Chiapello, 2009), exercido por soberanos, políticos e burocratas. 

                                                 
15 Horda – coesão social da massa por homogeneidade/semelhança; clãs – agregados segmentados com alguma 

diferenciação de funções, natureza mista, familiar – não consanguínea e política – têm chefe (Durkheim, 2007). 
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Mas também é necessário estimular e refrear a insaciabilidade inerente a um modelo 

que extrai energia para sobreviver do ciclo investir / reinvestir, por uma dimensão moral 

mobilizadora, pautada pela justiça e garantia de condições de vida pessoal, familiar e social que 

se completem com vida profissional na formação do ser humano cidadão (idem). 

O capitalismo não pode ser ideologia, pois precisa entregar o que promete – produtos e 

serviços de qualidade, inovação, produtividade, retorno dos investimentos e, por isso mesmo, 

sua transformação – processo de destruição criativa, é básico para que se possa entendê-lo. É 

desse processo que se constitui o capitalismo e a ele deve se adaptar toda empresa capitalista 

para sobreviver (Schumpeter, 1942), condição imperativa e insubstituível no livre mercado.  

O impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina capitalista 

procede assim dos novos bens de consumo, métodos de produção, transporte [atual logística], 

mercados, novas formas de organização industrial, criadas pela empresa capitalista, que 

revoluciona continuamente a estrutura econômica por dentro, incessantemente destruindo o 

antigo e criando elementos novos. O processo, como um todo jamais para, há sempre uma 

revolução ou absorção dos resultados da revolução, ambos formando os ciclos econômicos – 

fases de crescimento, estagnação e declínio da economia (idem, ibidem). 

Na estrutura de uma economia de mercado não sabotada por governos, políticos e 

burocratas, não existem grandes nem nobres mantendo a ralé submissa, coletando tributos e 

impostos, banqueteando-se suntuosamente enquanto os servos devem contentar-se com as 

migalhas. Todo adulto é livre para moldar sua vida de acordo com seus próprios planos, não é 

forçado a viver de acordo com o projeto de uma autoridade planejadora que impõe seu único 

esquema através do aparato social policial-militar de compulsão e coação (Mises, 2013). 

No entanto, uma corrente de pensamento tende a repensar a economia de mercado não 

como um jogo de oferta e procura, mas integrada, junto com as organizações que estruturam as 

relações mercantis, ao que chama de regras e normas sociais. Assume que o mercado, como 

local de encontro entre indivíduos e/ou empresas como agentes racionais, bem informados, em 

busca da maximização de seus interesses nas transações, e livres para dali sair em busca de 

alternativas, não tem tais condições sempre presentes na realidade. O mercado de trabalho é um 

exemplo. Não há negociação permanente, mas regulação por contrato, relações de confiança, 

convenções coletivas... Necessário, pois, levar em conta as relações entre os sistemas sociais e 

a lógica dos mercados. (Socioeconomia in Dortier, 2010). 

Ademais, há quem questione a crença de que a economia possa ser guiada pelo mito do 

consumidor soberano, que governa o que é produzido, a tecnologia é mutável em alguma 

medida em resposta às suas necessidades e à serviço de sua satisfação (Galbraith, 2007).  
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Ao contrário, seria a manipulação do produtor a partir da resposta do consumidor, que 

o captura pela arte da venda, do design e da inovação. Bens não surgiriam de uma necessidade 

espontânea do consumidor, mas da necessidade de aumento da produção pela preocupação com 

empregos – as necessidades seriam criadas pela publicidade e técnicas de vendas (idem). 

Mas ressalta De Soto (2013) a função empresarial é a mais íntima característica da 

natureza humana, e que explica o surgimento da sociedade e seu desenvolvimento como uma 

extremamente complicada rede de interações e relações de troca empreendidas entre seres 

humanos, porque, de alguma forma, têm a expectativa de que os deixará melhor. 

A rede impulsionada por este inato espírito empresarial, se inicia ao se descobrir ou criar 

uma ideia ou informação, para em seguida se partir para combinar recursos baratos e mal 

aproveitados, comprá-los, utilizá-los, transformá-los, e vender o produto/serviço resultante a 

preço maior – custa menos para fazer do que vale para vender – satisfazendo assim a 

necessidade/demanda percebida.  Os agentes econômicos, de modo descoordenado, observam, 

aprendem e descobrem que devem conservar e economizar melhor determinado recurso porque 

surgiu uma demanda, e o ciclo informação/produção – criação, transmissão e coordenação, se 

completa no livre mercado, atendendo necessidades (idem). 

Para De Soto (2013) é arcaísmo definir o socialismo unicamente em termos de 

propriedade pública ou privada dos meios de produção.  A essência do socialismo é a coerção, 

a coerção institucional oriunda do estado, por meio da qual se pretende que um órgão central 

planejador se encarregue de todas as tarefas supostamente necessárias para se coordenar toda 

uma sociedade.  A responsabilidade é retirada à força dos indivíduos, que naturalmente devem 

ser os únicos responsáveis por sua função empresarial, almejar seus objetivos e alcançá-los 

utilizando os meios mais adequados para tal, e repassada a um órgão planejador que pretende 

impor pela coerção sua visão específica de mundo e seus objetivos.  Neste contexto, é 

irrelevante se foi ou não eleito democraticamente.  O teorema [de 1920] da impossibilidade do 

socialismo [Mises, 2012] se mantém intacto, sem modificação, independentemente da origem 

do órgão planejador que quer impor à força a coordenação de toda a sociedade. 

O sucesso evolutivo entre indivíduos sem laços familiares se deve à capacidade de 

cooperação incomum (em grupos primitivos apenas o núcleo familiar de parentes íntimos se 

ajuda) e à habilidade de copiar e aprender a partir do que outros estejam fazendo.  Criar uma 

rede social grande pode gerar conhecimento e levar a adoção de inovações com muito mais 

facilidade do que uma aglomeração de pequenos grupos hostis, em guerra entre si na disputa 

por recursos vitais escassos pela sobrevivência. Geração de valor é liberdade e divisão de 

trabalho para cooperar, copiar, aprender e daí inovar (Mises, 1995) e (Tomasello, 2009).  
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Sociedade é cooperação, consequência de comportamento propositado e consciente, 

empreendido por indivíduos para melhorar sua posição relativa, através da competição social, 

constituída pela cooperação, divisão de trabalho e de esforços, comuns a qualquer forma 

concebível de organização social. Competição social para empreender e não para disputar 

favores e benesses de governantes, políticos e burocratas do poder da vez (Mises, 1995). 

Mas o capitalismo tem nas críticas e num certo dirigismo estatal um papel relevante 

como impulsores nas mudanças e adaptações que fortaleceram sua surpreendente capacidade 

de sobrevivência, sem que, no entanto tenham sido superadas as fontes de indignação que ainda 

alimentam seus críticos: desencanto e inautenticidade dos produtos, das pessoas e em geral no 

tipo de vida que lhe é associado; fonte de opressão pela submissão ao mercado quanto a preços 

e produtos-serviços desejáveis, e na subordinação à disciplina empresarial da condição salarial; 

como fonte de miséria para trabalhadores e desigualdades desconhecidas no passado; como 

fonte de oportunismo e egoísmo que favorece interesses particulares, destrói vínculos sociais e 

solidariedades comunitárias e em particular, as solidariedades mínimas entre ricos e pobres 

(Boltanski e Chiapello, 2009). 

A riqueza vem do trabalho, atributo chave para o senso de responsabilidade na busca 

pela autorrealização pessoal, fundamento para inovações e o desenvolvimento humano. Mas o 

capitalismo prospera na desigualdade, cria riqueza em processo competitivo, sem disseminá-la. 

Caberia aos governos atuar, não para distribuí-la, mas para investir na construção de uma 

infraestrutura mínima de uma sociedade mais justa, assentada na informação – divulgação, 

envolvimento – participação, e individualidade – liberdades (Handy, 1999). 

O estado assume o papel de protagonista maior e quase único nessa promoção do bem-

estar social – crescimento, desenvolvimento e prosperidade, por não confiar que a sociedade dê 

conta da tarefa. Por outro lado, quem investe em produção e inovação não se conforma com a 

coerciva expropriação da riqueza gerada por seu trabalho, por também não confiar no que 

deveria ser o imperativo senso ético e moral de governantes, políticos e burocratas, com os 

deveres e as obrigações decorrentes desse compromisso e responsabilidade. 

O capitalismo é o único sistema socioeconômico criado pelo ser humano onde podem 

coexistir liberdade pessoal, progresso e oportunidades. Crescimento e desenvolvimento 

econômicos resultam do movimento de atividades de menor produtividade para maior, e isso 

também propicia a ampliação de uma classe média que por sua vez, amplia demandas por 

liberdade política, iniciativa e inovação, receita para que um ciclo virtuoso se inicie, se renove 

e se mantenha capaz de superar as crises e os desequilíbrios decorrentes das falhas morais do 

comportamento humano [público e privado] na condução desse processo (Meltzer, 2012). 
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1.3 – Mercado e empresa 

Ao elaborar um modelo de segmentação em espaços estruturais para estudo dos 

problemas e necessidades da sociedade, Santos (2005) sugere que, para garantir condições de 

experimentação do que denomina sociabilidades alternativas, partidos políticos, sindicatos, 

movimentos sociais e populares, ONGs / OSCIPs, e um estado – providência, devem se juntar 

para contraposição ao que chama de forças dominantes da sociedade. 

Já Peyrefitte (1999), em seu modelo de sociedade empreendedora, argumenta que a não 

inclusão, nem a cooptação e nem sequer a cooperação da empresa e, notadamente da grande 

empresa do setor privado da economia, como mais uma das formas organizacionais no 

desenvolvimento de ações e soluções, gera na verdade um enorme desperdício de energia pela 

confrontação e não um ganho apreciável de valor, decorrente da sinergia pelo envolvimento, 

cooptação e colaboração de todos esses indispensáveis atores sociais. 

Então faz sentido assumir que estado e governos, mercado e empresas e demais 

instituições e atores da sociedade civil deveriam atuar na geração e execução de programas 

alinhados, integrados, convergentes, complementares e interdependentes? 

A resposta afirmativa a essa questão por certo levaria a sociedade a um capitalismo 

empreendedor e consciente de inclusão socioeconômica, gerador e distribuidor de valor e 

riqueza como definiu Prahalad (2010) e não à inclusão frágil e não sustentável, apenas pelo 

consumo de indivíduos decorrente do assistencialismo, endividamento e crédito direto. 

O empreendedorismo nasceu do homem pela sua natural capacidade para a criação de 

relações e valor e se transformou na mais complexa e sofisticada instituição da sociedade na 

geração de bens e valores materiais que chamamos de empresa. 

Argumenta Drucker (1993): A sociedade das organizações e do conhecimento não pode 

mais prescindir de uma organização que já não esteja baseada na responsabilidade, com foco 

no uso de tecnologias mais produtivas, geradoras de menos efeitos ambientais negativos, de 

melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento ambiental e socioeconômico sustentável. 

A geração de trabalho, emprego e renda está na essência da atividade empreendedora. 

E maior frustração não poderia haver do que constatar que o conjunto das 500 maiores empresas 

globais oferece apenas algo em torno de 5% dos empregos formais diretos no mundo e de 1,4% 

da população mundial na faixa de 15 a 64 anos, enquanto acumulam investimentos em ativos e 

negócios em cifras que ultrapassam o PIB somado de 152 países onde habitam 4/5 da população 

mundial (dados e fontes no capítulo 2) e onde também se perpetuam os mais baixos IDHs16. 

                                                 
16 Índice de Desenvolvimento Humano: saúde - expectativa de vida; conhecimento – tempo de escola; renda per 

capita. (IDH, 2014 e RDH, 2010:277). Versão original do IDH e outros índices em Gadrey, Jany-Catrice (2006). 
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Frustração que se amplia com a constatação de que ainda há uma mobilização ampla 

entre as empresas para a prática do assistencialismo e da filantropia via projetos sociais 

pontuais, que mesmo sendo sérios e indispensáveis em todas as situações onde aplicados, não 

são solução sustentável, estruturadora e transformadora da sociedade.  

Assim como também não se confirmam nem a integração de suas ações sociais com sua 

estratégia de negócios, nem a sua atuação junto à base da pirâmide de renda, em ações e 

projetos, como já sugeriam as definições do Instituto Ethos da RSE / RSC17 e também não na 

proporção dos valores e riquezas que conseguem criar, transformar e mobilizar (FDC, 2009). 

Embora já existam e tenham se multiplicado, também ainda não são amplas e 

abrangentes as iniciativas empresariais de transformação de seu papel em algo mais relevante 

do ponto de vista de transformação socioeconômica, com a criação de projetos de 

desenvolvimento socioeconômico integrados às suas estratégias de negócios (Prahalad, 2010). 

A história comprova que não há efetivo desenvolvimento econômico sem empresários 

e empresas. Economia é tudo que diz respeito à produção, ao consumo e a troca de bens 

materiais, não apenas na escala individual e de empresas (microeconomia) como também na 

sociedade e no planeta (macroeconomia). O mercado é onde se encontram oferta e procura e a 

economia de mercado é a que se submete livremente – pela mediação da moeda e condicionada 

pela concorrência – a lei da oferta e da procura, essência da livre troca geradora de valor e 

riqueza, define Comte-Sponville (2005). 

Numa sociedade capitalista continua Comte-Sponville (2005), quem determina preços 

é a lei da oferta e da procura e não a moral; quem cria valor é o trabalho e não a virtude e quem 

rege a economia é o mercado – onde se encontram oferta e procura – e não o dever. Assim, a 

moral, a virtude e o dever precisam aflorar na sociedade humana – no ser humano focado nas 

suas necessidades, responsabilidades e direitos, e não na economia. 

O melhor ponto de partida para o crescimento sustentável gerador de trabalho, emprego 

formal e renda, não deve pressupor um poder político – estado e governos, como instituição 

centralizadora, monopolista e exclusiva provedora de serviço social por excelência. 

Ao contrário, pressupõe livre escolha dos indivíduos, possibilidade de reação rápida da 

economia, consumidores e empresários livres, cientes dos riscos e responsabilidades da livre 

iniciativa e de suas ações (Mises, 1940), em mercado livre, competitivo e com poder político 

segmentado, descentralizado, mandato limitado, alternância de poder, legitimação pelo voto 

popular, regulado pela sociedade, indutor do desenvolvimento, regulador das leis, da ordem. 

                                                 
17 Responsabilidade Social Empresarial / Corporativa, já ampliada para Indicadores para Negócios Sustentáveis e 

Responsáveis (Ethos, 2015c) e em evolução para CER – Conduta Empresarial Responsável (OECD, 2015b). 
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1.4 – Interdependência e convergência 

Em seu desenvolvimento, a sociedade e a economia tiveram como alavanca ao longo da 

história, a matéria prima, o produto, o comércio e os serviços. Agora parecem movidas por 

experiências mais transformadoras e que por sua natureza são intangíveis ou pelo menos de 

muito mais difícil aferição, controle e acompanhamento. 

Para as empresas, inegavelmente, um desafio e tanto incorporar avaliações deste tipo e 

também definir o papel e o valor de coisas como gestão de conhecimento, redes sociais e de 

relacionamentos, credibilidade, confiança, reputação, governança, criatividade, inovação, 

design, além de parcerias financeiras, tecnológicas, comerciais, sociais e culturais. 

Neste contexto, também se transformam as relações de negócios. O diferencial 

estratégico que pode garantir o desenvolvimento e a sobrevivência tanto da empresa como da 

sociedade, talvez fique mais baseado em relações e no interesse, simpatia e identidade 

despertados pelas experiências oferecidas pela empresa e vivenciadas por empregados, 

consumidores, parceiros, fornecedores e comunidades. 

Escolher uma empresa ou marca, tem ligação com sua cultura e relação com as 

comunidades onde se faz presente, assim como com valores culturais agregados ao negócio e 

mesmo e cada vez mais com sua contribuição à sociedade. 

O acesso à base da pirâmide socioeconômica, mercado com 4/5 da população mundial, 

produtos e serviços diversificados, segmentados, volumes locais pequenos, mas que somados 

representam valores promissores reais e promovem desenvolvimento humano e não apenas 

crescimento econômico, são tendência que não pode ser ignorada, pelo efeito simultâneo em 

todas as dimensões do desenvolvimento sustentável – econômica, ambiental, social e humana, 

assim como também numa dimensão simbólica pela identidade cultural decorrente. 

O iogurte desenvolvido pela Grameen Danone serve de exemplo por atender gostos e 

sabores da cultura das populações locais. Mas sem a parceria empresa, comunidades locais e 

ONGs / OSCIPs dificilmente teria acontecido (Yunus, 2008). 

A aura de infalibilidade e onipotência, que Bakan (2004) imputa à grande empresa, 

também se apresenta como característica de estados e governos, pelo simples fato da classe 

política e da burocracia raramente ter se voltado – com as exceções que justificam a regra – 

para a sociedade a quem deveriam com dignidade e responsabilidade representar.  

Não admira o descrédito gerado na sociedade pelo enfraquecimento, dificuldades e até 

mesmo incapacidade de estados e governos no cumprimento de seus preceitos e deveres 

constitucionais de servir aos cidadãos e não se considerar nem melhores nem acima deles e 

menos ainda como mandatários e entes superiores acima de quaisquer suspeitas. 
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Mas a sociedade civil se mobiliza por todos os quadrantes do planeta através do 3º 

setor18 (ONGs / OSCIPs) para contribuir de forma efetiva na superação dos problemas sociais 

decorrentes da desigualdade, da pobreza, da fome e da miséria extrema assim como também de 

ampla variedade de problemas ambientais. Por outro lado, as definições da RSE / RSC / CER19 

incorporam demanda para que empresas assumam papel social mais atuante e relevante. 

Quando as motivações são de ordem moral, humanitária e religiosa, a tendência é que 

as empresas se movam na direção da filantropia, movidas pelo altruísmo e o desprendimento e 

até mesmo por sentimento de culpa, gerando investimentos sociais privados não sustentáveis, 

como indicam pesquisas divulgadas e como concordam alguns autores já citados. 

 Quando as motivações são racionais, intrinsecamente ligadas à natureza da empresa – 

fazer negócios, abre-se um mercado imenso e inexplorado na base da pirâmide de renda, bem 

mostrado no estudo The next 4 billion (WRI, 2007) a ser trabalhado por qualquer empresa. 

 Muitas são as organizações da sociedade civil hoje e já há muito tempo seriamente 

empenhadas e preparadas em organizar comunidades locais para a produção e venda de artigos 

no mercado, em projetos de geração de trabalho, emprego e renda que tentam liberar esta base 

da pirâmide econômica da fome e da pobreza. 

E por outro lado são também muitas as organizações empresariais que dispõem seus 

recursos, infraestrutura e conhecimentos em investimentos sociais privados, quer por iniciativa 

própria quer por pressões da sociedade civil ou mesmo de governos. 

Assim, organizações da sociedade civil se estruturando para abrir negócios e a iniciativa 

privada motivada a realizar investimentos sociais, representam uma interessante inversão de 

papéis e levam a uma convergência de interesses, em circunstâncias inesperadas e de certo 

modo não planejadas, argumentam Brugmann e Prahalad (2007). 

A evolução das relações entre ONGs / OSCIPs e as empresas passou inicialmente por 

estágio de pré-convergência onde prevaleceu a discordância e até mesmo conflitos em função 

da forma como se posicionavam frente à liberalização do comércio e da globalização. A partir 

daí realizam projetos conjuntos para aprendizado mútuo e trabalho em parcerias. Finalmente 

evoluem para relações comerciais com a criação conjunta de modelos de negócios, com 

contribuição fundamental e recíproca entre elas na geração de valor para a sociedade. E nesse 

processo, as ONGs / OSCIPs assumiram um papel de reguladoras da atividade empresarial, 

organizando ações simultâneas em várias frentes e criando, como consequência, até mesmo 

marcos de regulação mais rígidos do que os marcos legais aplicáveis às empresas (idem). 

                                                 
18 O 1º setor seria estado e governo e o 2º setor seria o privado empresarial. 
19 Em inglês CER é o RBC – responsible business conduct. Ver RBC Guidelines em OECD (2015b). 
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Adicionalmente, não só levaram as empresas a investir alto para enfrentá-las na proteção 

à sua reputação, como também a desenvolver uma estratégia inicialmente defensiva e 

posteriormente proativa em seus projetos de responsabilidade social. Para finalmente, ambas 

ONGs / OSCIPs e empresas, descobrirem mercados onde sua interação pode se dar em 

benefício das suas próprias sustentabilidades e a da sociedade (idem).  

Ambas buscam lucros e escala, igualdade social e autonomia do indivíduo como parte 

de uma cadeia de valor integrada. E para reger suas relações e comportamento, a experiência 

acumulada neste e em outros tantos e incontáveis projetos, leva ao estabelecimento de normas 

que cobrem desde o uso de modelos de negócios inovadores para criar mercados, cultivar 

clientes emergentes e empreendedores na base da pirâmide à colaboração fundamentada em 

tarefas específicas e não em discussões ideológicas ou mesmo programáticas.  

Desde o alinhamento de posições e normas em escala global e localização da 

capacitação para atender clientes e gerar valor à criação de processos externos de governança e 

nível de desenvolvimento promovido como parte integrante de novos modelos de negócios. E 

finalmente desde a legitimidade na sociedade pela criação de propostas de valor ousadas e com 

credibilidade nas dimensões econômica, social e ambiental à pressão para defesa de pauta 

programática comum e desenvolvimento de regulamentação em parceria (idem). 

A criação conjunta de empresas exige um modelo de negócios integrado no qual a 

empresa e a ONG / OSCIP exerçam papel crucial na geração reciproca de valor, ressaltam 

Brugmann e Prahalad (2007), onde se abram então possibilidades para produtos de preços 

acessíveis aos consumidores de baixa renda, produtos de nicho para mercados maduros, 

modelos de negócios híbridos envolvendo empresas, 3º setor e empreendedores, na base da 

pirâmide, e como já falado, a promoção da legitimidade social da empresa ao mesmo tempo em 

que se amplia a influência, impacto e atuação das ONGs / OSCIPs participantes.  

Esta criação conjunta – empresas e 3º setor – para atender necessidades da base da 

pirâmide socioeconômica, em projetos sustentáveis de geração de negócios lucrativos, trabalho, 

emprego e renda, evidencia a importância da interdependência positiva e também da sua 

convergência com os interesses da sociedade. 

Cabe à empresa em geral e principalmente a grande empresa global, com o acesso a 

capitais e mercados em escala planetária, a iniciativa de buscar a articulação necessária para 

estratégia de negócios tanto para seu próprio desenvolvimento sustentável como da sociedade, 

ampliando e integrando uma dimensão humana às dimensões econômica, ambiental e social. 
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2 – DESIGUALDADE SOCIOECONÔMICA 

Em minha república...  

Não permitiria nenhuma espécie de comércio... 

Ninguém saberia ler nem escrever... Não nomearia juízes... 

Nada de riqueza, pobreza ou servidão... Nada de trabalho... Nada de governo...  

Todas as coisas seriam partilhadas... A natureza daria tudo... Com fartura e abundância. 
 

Fala do personagem Gonçalo, honesto conselheiro do  

Rei de Nápoles Alonso em A tempestade. William Shakespeare. 1611. 

 

Igualdade de quê? Desigualdade de quê? 

(Sen, A. 2001, 2007). 

 

Embora nenhum dos personagens ao longo do enredo leve a sério a fala do conselheiro 

Gonçalo, sabe-se que nem na época que foi escrita, nem mesmo séculos antes e tampouco hoje, 

sua república paradisíaca pode ser considerada modelo de sociedade com organização social, 

qualidade de vida, bem-estar, inovação, desenvolvimento e prosperidade. 

O que poderia ser a idealização de um paraíso terreno de igualdade e fartura, não passa 

da descrição de modo de vida precário, inseguro, vulnerável, instável, sujeito à escassez, às 

intempéries, violências, ataques e desastres ambientais e, às desigualdades naturais de seres 

humanos e de populações e culturas muito primitivas de nômades coletadores – caçadores. 

Mas uma avaliação racional do quê da igualdade e do quê da desigualdade, argumenta 

Sen (2001, 2007), precisa levar em conta a heterogeneidade básica entre seres humanos e, uma 

multiplicidade de variáveis. A diversidade humana é muito ampla e generalizada e se expressa 

pela existência de características internas – idade, gênero, habilidades, aptidões físicas e 

mentais, saúde e talentos, e de circunstâncias externas – patrimônio construído, adquirido e/ou 

herdado, ambiente social, questões ambientais, espaços físico-geográficos. A liberdade e as 

capacidades de realizar e promover objetivos aos quais se atribuem valor é que devem estar no 

foco rumo a uma igualdade de conjunto de atributos básicos que leve o ser humano à superação 

tanto de privações como da desigualdade de oportunidades. 

Em suas pesquisas Diamond (1999) ressalta a existência na atualidade de povos que 

ainda vivem da natureza com a coleta de plantas e a caça. Nômades como há 10 mil anos, não 

experimentam qualidade de vida e capacidade de organização social ainda que mínimas, para 

padrões ditos civilizados, pelo menos em termos ocidentais, uma vez que sequer dominam a 

tecnologia de produção de alimentos com a domesticação de animais e o cultivo de plantas. 

Como todos têm que dedicar a maior parte do tempo à procura de comida, os nômades 

coletadores – caçadores tendem a desenvolver sociedades mais igualitárias, em um modelo de 

produção coletivista, numa sociedade tribal e ainda sem classes sociais, sem burocratas, sem 

chefes hereditários e com um mínimo de organização política. 
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Mas sacerdotes já atuavam com misticismo e culto a divindades, ajudando a reduzir 

temores e desavenças e também a trazer alívio para o sofrimento e o mal (Abbagnano, 2003). 

Nesse estado de natureza – onde prevaleciam apenas desigualdades naturais / físicas – 

também já surgia a moralidade como sinal inicial da desigualdade pela necessidade de vigiar e 

punir maus costumes. A evolução deste processo de desenvolvimento leva a humanidade à 

propriedade, à sociedade civil baseada em leis, à necessidade do trabalho e, à geração de valor 

e riqueza, estimuladora da ambição, concorrência, rivalidade de interesses, herança e 

dominação. Surge a desigualdade socioeconômica pela posse da terra por quem dela cuida e 

trabalha e pelos diferentes níveis de aptidões e talentos naturais (Rousseau, 1999). 

A necessidade de proteção e legitimação da posse da terra e da produção gerada pelo 

trabalho faz surgir instituições não mais naturais – associações e governantes, com a perda 

decorrente da liberdade e direitos naturais. Assim surge a sociedade e as leis para assegurar o 

que seria legítimo como resultado da necessidade, iniciativa e trabalho do ser humano, e se 

amplia a desigualdade entre os que têm mais, os que têm menos ou não têm. Assim surgem 

governos que, constituídos para defender sociedades, liberdades individuais e coletivas, de fato 

faz surgir uma classe dirigente de magistrados – os que tem poder, e os quatro tipos de 

desigualdades – qualidades naturais, poder, nobreza e classe e, riqueza (idem, ibidem). 

Uma vez que comumente se identificam sob o argumento de que renda tem magnitude 

homogênea enquanto as capacidades são diversas, concepção mais atual da desigualdade 

socioeconômica e pobreza inclui a privação de capacidades, em perspectiva ampliada que 

contempla a necessidade de distinção entre desigualdade de renda e desigualdade econômica – 

desemprego, doença, baixo nível de instrução e exclusão social, com reflexo direto sobre a 

efetiva capacidade individual e coletiva na sua superação (Sen, 2007).  

Ademais, a relação instrumental entre a baixa renda e a baixa capacidade é variável, 

adianta Sen (2007), e também afetada por fatores como faixa etária, gênero, saúde, geografia, 

condições epidemiológicas, insegurança e violência, gerando mais ou menos necessidades 

dependendo de quais dessas desvantagens e privações se agrupam numa dada circunstância. 

Embora a privação relativa de rendas possa resultar na privação absoluta de capacidades – numa 

região de rendas mais altas se faz necessária uma renda maior para o mesmo funcionamento 

social – a renda não é o único instrumento de geração de capacidades. 

Na verdade, um aumento de capacidades pode levar a uma maior possibilidade de se 

auferir renda. Melhor educação básica e serviços de saúde não apenas elevam qualidade de 

vida, também aumentam o potencial de sair da pobreza medida por renda aos que tem acesso a 

esses meios – educação e saúde – para superar essas desvantagens e privações (idem). 
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Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a proclamada, igualdade e 

universalidade de direitos humanos, contempla além de sua universalidade e inalienabilidade, 

a interdependência e indivisibilidade, a igualdade e a não discriminação, e destaca direitos, 

obrigações, responsabilidades e compromissos dos estados para promoção, proteção e plena 

garantia do exercício desses direitos e liberdades. Para os indivíduos, destaca a elegibilidade 

aos direitos e o dever de respeitar integralmente os direitos dos outros (OHCHR, 2015a)20. 

Tamanha e necessária abrangência quanto aos direitos por certo muito contribuiu para 

ampliar a expectativa utópica de plena superação da desigualdade socioeconômica, impossível 

de se obter sem uma também utópica plena igualdade e universalidade de responsabilidades. 

Mas na relação moral e jurídica o direito antecede o dever, sem implicar de nenhum 

modo, sua eliminação – não se afirma um direito sem se afirmar o dever de respeito no outro. 

No entanto, na fundamental obrigação política, a ênfase para o cidadão sempre foi muito mais 

para seus deveres para com o soberano do que para seus direitos como súdito (Bobbio, 2004). 

Direito a um estado de bem-estar social gera dependência, tão ao gosto de governantes, 

políticos e burocratas, sempre em nome do poder concedente à sociedade submissa. Direitos 

socioeconômicos não podem estar dissociados de deveres correspondentes – dever cumprido, 

direito merecido. Deveres – como responsabilidade – e não submissão e servidão é que devem 

sustentar a coesão, colaboração e prosperidade social. Mas neste contexto, e talvez por isso 

mesmo, só agora esteja sendo proposta uma Carta dos Deveres Humanos (Saramago, 2015). 

 

A desigualdade inata tem na divisão do trabalho, cooperação e solidariedade humanas 

o motu proprio à sua superação. A contribuição individual é premiada na proporção do valor a 

ela atribuído e leva em conta as desvantagens das limitações pessoais naturais (Mises, 1995).  

A desigualdade humana está implícita até numa das utopias mais enganadoras jamais 

escritas sobre desenvolvimento individual, riqueza coletiva, capacidades e necessidades 

individuais: ...com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos, crescerem 

também as forças produtivas e jorrarem em caudais os mananciais da riqueza coletiva... De 

cada qual, segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades (Marx, 1982)21. 

                                                 
20 Office of High Commissioner of Human Rights. 

O texto na íntegra da Declaração Universal dos Direitos Humanos em OHCHR (2015b). 
21 Crítica ao Programa de Gotha (1875): Na fase superior da sociedade comunista, quando houver desaparecido a 

subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, o contraste entre o trabalho intelectual 

e o trabalho manual; quando o trabalho não for somente um meio de vida, mas a primeira necessidade vital; quando, 

com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos, crescerem também as forças produtivas e 

jorrarem em caudais os mananciais da riqueza coletiva, só então será possível ultrapassar-se totalmente o estreito 

horizonte do direito burguês e a sociedade poderá inscrever em suas bandeiras: De cada qual, segundo sua 

capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades (Marx, 1982). 
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Somente quem presume a abundância de bens de capital, e não sua escassez, propõe o 

– cada um segundo suas necessidades – como solução para todos os males e felicidade geral. 

Mas ainda que entenda que é preciso preservar o capital existente para que a produtividade do 

trabalho não diminua no tempo, quem propõe algo assim, não compreende a necessidade de 

que novos investimentos e muito esforço são necessários utilizando o cálculo econômico da 

economia de mercado para manter intactos o capital e a capacidade produtiva (Mises, 1995).   

Capacidade de quem? Necessidade de quem? Prioridade para quem 

trabalha e produz mais e melhor ou para quem mostra ter mais necessidades? 

Qual o estímulo à produtividade geradora de desenvolvimento e prosperidade se 

o resultado real é distribuído a quem não necessariamente tenha produzido o 

suficiente para merecê-lo?  

O produto do trabalho é da coletividade e sua distribuição decidida em 

assembleias. Basta ter mais necessidades para receber mais. O resultado é a 

ineficiência geradora de ainda mais escassez e pobreza.  

O processo produtivo se distorce e impõe aos mais produtivos, o ônus 

sem bônus do valor e da riqueza gerados – a distribuição não se dá pela 

produtividade, mas pela necessidade.  

Precisa explicar a transformação que se impõe a um modelo produtivo 

que pune em vez de premiar quem produz mais e melhor? (Rand, 2010)22. 

 

A capacidade de ser mais produtivo pelo conhecimento é insuperável, uma das poucas 

coisas que pode ser distribuída sem tomar ou diminuir nada de ninguém e que melhor serve aos 

interesses daqueles com mais desvantagens e privações (Sen, 2007). A educação, como base e 

ferramenta insubstituível para uma sociedade mais justa, deve ter por objeto formar um ser 

social em dois campos: 1º o moral, e como elementos, o espírito de disciplina – submissão a 

normas comuns; a vinculação a grupos – viver juntos; e a autonomia da vontade – liberdade e 

iniciativa; 2º o intelectual, para especialização profissional. Para tanto, e como função social 

essencial, o estado deve influenciá-la, mas sem monopolizá-la (Durkheim, 2007, 2008, 2010). 

Mas para uma sociedade mais justa, Lênin (1918)23 (como vimos) propôs uma doutrina 

marxista como sucessora legítima de tudo quanto a humanidade criara de melhor no século 19: 

a filosofia clássica alemã com a concepção materialista da história; a economia política clássica 

inglesa com o regime econômico capitalista de produção; e o socialismo francês com a luta de 

classes revolucionária. Em conjunto, isto constituiria o materialismo e o socialismo cientifico 

contemporâneos, e a base, como teoria e programa, do movimento revolucionário. 

                                                 
22 Profissional desempregado e desiludido dialoga com uma frustrada dirigente executiva da empresa. O romance 

A revolta de Atlas (Atlas shrugged) retrata cenário desolador de intervencionismo estatal que se sobrepõe a 

qualquer iniciativa privada na economia, onde pensadores, inovadores e criativos são explorados por parasitas que 

desconhecem o valor do trabalho e da produtividade para a prosperidade individual e da sociedade. 
23 Artigo "As Três Fontes e as Três Partes Constitutivas do Marxismo" publicação original no nº 3 (1913) do 

"Prosvéchtchénié" (A Instrução) consagrado ao 30º aniversário da morte de Karl Marx. 
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Já são muitas as evidências dos efeitos nada promissores e não sustentáveis, com o 

consequente fracasso, desmoronamento e desmoralização de modelos socioeconômicos onde o 

coletivo e um inatingível igualitarismo socioeconômico se pretendeu coercitivamente fazer 

valer, sob o manto de sedutora justiça social, bandeira tão ao gosto de governantes, políticos e 

burocratas de uma autoproclamada esquerda do espectro político ideológico. Sob tão nobre 

propósito, produziu-se o maior número de cadáveres de que se tem notícia na história24. 

A inviabilidade e impossibilidade socioeconômica levou a experiência socialista ao 

fracasso. Mises (desde 1920) e Hayek (desde 1935) já demostravam conceitual e teoricamente 

que sem propriedade privada e sem mercados e preços, o cálculo econômico seria impossível. 

A dispersão das informações pelos múltiplos agentes impõe a necessidade de um mecanismo 

de formação de preços, sem o qual não é possível superar a complexidade da divisão de trabalho 

que se segue à produtividade e otimiza a alocação de recursos na comparação entre suas várias 

alternativas. O estado socialista destruiu a ética inerente ao trabalho, privou as pessoas da 

oportunidade e iniciativa de empreender, e difundiu amplamente a mentalidade assistencialista 

(Mises, 2012), (Hayek, 1935, 1988, 1994), (Maltsev, 1990) e (Barbieri, 2013). 

Em 1921, Böhm-Bawerk (2014) mostra ser incorreta a ideia e teoria de que renda de 

alugueis, juros e lucros, envolve exploração que justifica o intervencionismo em nome da 

justiça social, pelo pressuposto equivocado de que a única fonte de valor é o trabalho humano 

e não seu valor de uso, e por ignorar o fator tempo do dinheiro – ter hoje versus ter no futuro.   

O modelo de livre mercado produz e distribui riquezas como nenhum outro, por ser o 

que melhor se concilia com as liberdades individuais, sem se sobrepor às responsabilidades, 

iniciativas e capacidades de indivíduos livres para escolher seus caminhos. A realização 

produtiva como objetivo e atividade mais nobre no livre mercado leva não apenas à 

prosperidade como também estimula a cooperação – essência do processo de mercado para 

atender e superar necessidades individuais e coletivas (Mises, 1995).  

Mas não se podem ignorar as várias contingências que impedem, limitam ou estimulam 

capacidades necessárias ao exercício dessas liberdades individuais na busca por oportunidades 

de realização de renda e obtenção de bens primários – heterogeneidade pessoal, ambiente físico, 

clima social – saúde, educação e comportamento (Sen, 2014). 

                                                 
24Em 10/1917 o golpe de estado bolchevique na URSS - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - seria o 

início de nova era para a humanidade, a sociedade mais justa e um ser humano mais consciente e solidário. 

Em 02/1956 Nikita Khrushchev, sucessor de Josef Stalin, revela aos delegados do Partido Comunista os crimes 

de genocídio do regime nos grandes expurgos (anos 1930), com a morte de grande número de inocentes. 

Em 11/1989 a queda do Muro de Berlim revela saldo estarrecedor de massacres em larga escala, fome e miséria 

provocadas, dizimando milhões de seres humanos, traídos pela revolução que traria redenção e esperança. 

Ver Wilson (1986), Courtois (1999), Brown (2011), Priestland (2012), Service (2015) e Tismăneanu (2015). 
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Contemporaneamente a desigualdade se expressa como social pelas muitas diferenças 

objetivas existentes, sobretudo nos campos econômico e jurídico, entre membros de uma 

coletividade ou entre grupos de referência com os quais possam se estabelecer comparações 

relativas causadoras de ações e reações destinadas a eliminar essas diferenças (Gallino, 2005). 

Na verdade, e mais especificamente, o conceito da desigualdade socioeconômica se 

expressa pelas diferenças nas oportunidades, habilidades, compromissos e responsabilidades 

entre indivíduos, famílias, populações regionais, e entre mercados e estados-nação, na geração, 

acumulação e distribuição de renda decorrente do capital e do trabalho (Atkinson, 2015). 

Mas a divisão mundial da renda costuma ser ainda mais desigual que a da produção, 

uma vez que países com produção por habitante mais alta também tendem a deter uma parte do 

capital de outros países e, portanto, receber um fluxo positivo de renda de capital proveniente 

dos países para os quais a produção por habitante é mais baixa (Piketty, 2014).  

DIVISÃO MUNDIAL DA PRODUÇÃO 

Dados de 2012 

Valores em € (euros) 
População 

(milhões) 

PIB Renda 

€ bilhões  Per capita Mensal Diária 

MUNDO 7.050 71.200 10.100 760 25 
 

UNIÃO EUROPEIA 540 14.700 27.300 2.040 68 

RÚSSIA/UCRÂNIA 200 3.100 15.400 1.150 38 
 

EUA/CANADÁ 350 14.300 40.700 3.050 102 

AMÉRICA LATINA 600 6.300 10.400 780 26 
 

NORTE DA ÁFRICA 170 1.000 5.700 430 14 

ÁFRICA SUBSAARIANA 900 1.800 2.000 150 5 
 

CHINA 1.350 10.400 7.700 580 19 

ÍNDIA 1.260 4.000 3.200 240 8 

JAPÃO 130 3.800 30.000 2.250 75 

OUTROS 1.550 11.800 7.600 570 19 

A coluna da renda diária (renda mensal / 30) não consta na fonte.  

Fonte: Table 1.1 – Distribution of world GDP, 2012 (Piketty, 2014). 

 

Decompor a desigualdade de renda entre a renda de trabalho, as rendas da propriedade 

de capital e a renda da combinação dessas duas, pelas diferenças expressivas de rendimento 

bruto de capital e trabalho, como sugere Piketty (2014), e que se propaga e se amplifica por 

rendimentos líquidos pela maior tributação do trabalho por diferentes regimes de tributação, 

sem falar na tributação regressiva do consumo, também ilustra extremos da desigualdade 

socioeconômica, mesmo em economias desenvolvidas. Um imposto progressivo sobre rendas 

(capital e trabalho) para consumo e não para investimentos em atividade produtiva, atenuaria a 

distorção e estimularia a geração de trabalho, produção e emprego. 
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O coeficiente de Gini mede a desigualdade de renda (de 0 – todos têm a mesma renda, 

a 1 – apenas um tem toda a renda) e cresceu mais de 10% – de 0,286 para 0,316 (2010) e jamais 

esteve tão elevado para a média entre os países membros da OECD, economias e sociedades 

desenvolvidas, com os mais altos IDHs do planeta e dados estão disponíveis. 

Aumento da desigualdade de renda pelo coeficiente de Gini 

ANOS 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2010 

GINI 0,286 0,293 0,297 0,307 0,314 0,315 0,316 

BASE 100,0 102,3 103,6 107,1 109,6 109,9 110,2 

Fonte: OECD May 13, 2013 Report (OECD, 2013). 

 

A renda média em toda a OECD dos 10% mais ricos da população aumentou de 7 para 

9 vezes a dos 10% mais pobres nos 25 anos de 1985 a 2010.  Mesmo países tradicionalmente 

mais igualitários, como Alemanha, Dinamarca e Suécia, tiveram a lacuna entre ricos e pobres 

aumentada de 5 para 6 vezes desde a década de 1980. Alguns países conseguiram até reverter 

esta tendência mais recentemente - Chile e México, embora os rendimentos dos mais ricos 

sejam ainda mais de 25 vezes os dos mais pobres. No Brasil, que não faz parte deste índice, 

embora tenha feito progressos esta relação ainda era 50 vezes (OECD, 2008, 2011 e 2013). 

Mais de 2/3 da população mundial – quatro bilhões de seres humanos – vive com menos 

de $2 por dia (Prahalad, 2005).  Em 2005, quatro milhões de crianças morreram por não ter 

acesso à água, e 10 milhões morrem por ano de causas absurdas [desidratação, fome, diarreia, 

AIDS, malária, cólera] (Dowbor, 2008).  

Não menos absurdo, 20% das pessoas mais ricas detinham 70% da renda (1960), em 

2000 atingiam 85%. No mesmo período, a fração de renda dos 20% mais pobres caiu de 2,3% 

para 1,1% (ONU, 2009). Um total de 94% da renda mundial vai para 40% da população, e 

assim 60% da população viva com apenas 6% dessa renda e mais de um bilhão de seres 

humanos vivam com menos de US$ 1 dólar por dia (Yunus, 2008). 

Cerca de 21% da população mundial dos países capitalistas avançados controla 78% da 

produção mundial de bens e serviços e consomem 75% da energia produzida. Nos últimos 50 

anos o planeta perdeu 1/3 da cobertura florestal e 1/5 da humanidade não tem acesso à água 

potável. A industrialização não trouxe desenvolvimento para 2/3 da humanidade - basta ver o 

crescimento e o nível da riqueza dos países desenvolvidos e os demais (Santos, 2005). 

No Brasil, a PNAD/IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios / Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística divulgada também pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2010) mostra que a renda do 1% mais rico, pouco maior que a dos 50% mais 

pobres até 2002, já reverteu esta tendência, embora apenas para um pouco menor a partir daí. 
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O estado também contribui para a desigualdade no Brasil. Em Gasto Público, Tributos 

e Desigualdade de Renda no Brasil – texto para discussão IPEA (1844b), ao segmentar os 

fatores do coeficiente de Gini, aparece a contribuição das transferências monetárias diretas do 

estado para salários do funcionalismo público, previdência pública em geral e assistência social, 

provenientes dos tributos diretos. O estudo mostra que as transferências de / para o estado 

contribuem para cerca de 1/3 da desigualdade na renda familiar disponível no Brasil. Apenas 

as vantagens dos servidores públicos com salários e aposentadorias contribuem com cerca de 

1/10 desta desigualdade (IPEA, 2013).  Ver também (Hermes, 2015). 

O funcionalismo público representa 11,6% da força de trabalho empregada no país, mas 

responde por 19% da renda e contribui em 24% para a desigualdade de renda no país. Os 935 

mil funcionários públicos aposentados e pensionistas são apenas 4% dos beneficiários da 

previdência no país, mas responsáveis por 20% dos gastos previdenciários, só no setor público 

federal, com um déficit anual de R$62 bilhões. Os demais 96%, 28 milhões de aposentados do 

INSS, respondem por um déficit de R$35 bilhões (IPEA, 2013). 

 

Na contemporaneidade existem sucessos e sinais de esperança de melhor bem-estar e 

qualidade de vida, com a mortalidade infantil caindo, o aumento da expectativa de vida humana, 

da proporção de adultos do mundo que pode ler e escrever, assim como aumenta a proporção 

de crianças iniciando a escola. Além disso, a produção alimentar mundial aumenta mais 

rapidamente do que o crescimento da população (Brundtland, 1987). 

Mas os mesmos processos que produziram estes ganhos também deram origem a 

tendências como, em números absolutos, haver mais pessoas com fome, que não sabem ler ou 

escrever, que não tem água potável, casas seguras e confortáveis nem tampouco energia para 

preparo de alimentos e aquecimento. O fosso entre países ricos e pobres aumenta – não diminui 

- e há poucas perspectivas, tendo em conta as tendências e arranjos institucionais presentes, que 

este processo será revertido. A desigualdade socioeconômica varia entre sociedades, períodos 

históricos, estruturas e sistemas econômicos, guerras e habilidades dos indivíduos para criar 

valor e riqueza. Mas a humanidade jamais conseguiu acabar com o horror da guerra e da fome. 

Na verdade, a fome representa o maior fracasso sistêmico da sociedade humana (idem). 

Desde há muito sobram talento, inovação, tecnologia, recursos, sem falar em poder, 

política, burocracia, interesses públicos e privados, embora por vezes nada transparentes. 

Parece até não haver vontade, engajamento e responsabilidade, apenas pouco caso e 

indiferença, embora a somatória de riscos sociopolíticos, socioambientais e socioeconômicos 

por todos os quadrantes do planeta jamais tenham sido tão visíveis e sentidos. 
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Ao analisar e tentar responder por que algumas sociedades floresceram mais do que 

outras, Diamond (1999) identifica na produção de alimentos – os primórdios da revolução 

agrícola, com as tecnologias da irrigação, cultivo de plantas e domesticação de animais, a 

formação dos primeiros agrupamentos humanos e a origem da desigualdade socioeconômica.  

Os estoques de alimentos liberam os seres humanos da penúria diária de assegurar sua 

alimentação. No entanto, a complexidade advinda da necessidade de planejamento, do uso de 

recursos e principalmente com a estocagem de alimentos, gera a necessidade da organização 

dos agrupamentos humanos em vilas e cidades e também de sua proteção e segurança (idem). 

A partir da existência de rebanhos e da estocagem de alimentos e em torno dessa riqueza, 

surgem tanto artesãos e escribas como surge uma elite política para controle, taxação, dedicação 

integral às atividades política, de segurança e administrativa e livres da obrigação de produzir 

e assegurar sua própria alimentação. Assim se inicia o desenvolvimento de sociedades 

assentadas, estabelecidas, politicamente centralizadas, socialmente estratificadas, 

economicamente complexas e tecnicamente inovadoras (Diamond, 1999), provocando a 

necessidade de governança – gestão pela regulação, controle, burocracia, proteção, segurança. 

A partir daqui também se alteram praticamente todas as relações dos seres humanos 

com o meio-ambiente, pois se inicia a inversão da relação de predomínio supremo da natureza 

sobre o ser humano, com o processo de intervenção, conquista, uso e riscos de exaustão dos 

recursos naturais do planeta, alimentados pelo lento, contínuo, longo, inexorável, interminável 

e insubstituível processo de evolução da inovação, produtividade, ciência e tecnologia. 

Artesãos especialistas em metais passam a produzir espadas e outras armas e junto com 

a produção e o estoque de alimentos, as sociedades adquirem uma base a partir da qual podem 

montar polícias e exércitos, fazer guerras e criar civilizações, impérios e dinastias.   

Dessa forma, pela acumulação de riqueza e poder pelos mais aptos e tecnologicamente 

mais produtivos e avançados e, junto com os efeitos ambientais decorrentes, se ampliam e se 

consolidam o poder político, o poder econômico e a desigualdade socioeconômica.  

Assim, juntam-se a política, o poder militar, a administração pública e a produção, ao 

misticismo e à religião, que também e junto com sua vocação natural pelo poder, alimentam no 

ser humano uma vida assombrada por espíritos e demônios, subjugando-o pela culpa, medo, 

intimidação e coação e, por preceitos do bem e do mal, com apelos a aceitar a proteção de ente 

metafísico superior, indispensável a sua salvação e redenção. 

Para Nietzsche (2009) a também aceitar uma moral da compaixão, do exagero da 

piedade, um não valor que, entende, só merecer o desprezo. 
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Príncipes, reis e imperadores, nobres e militares, ditadores e tiranos, governantes e 

burocratas, se juntam a sacerdotes e religiosos tanto para a deificação do estado, como para o 

exercício do poder político e de regulação social no mundo pelo poder econômico, permeada 

não apenas por crenças geradoras de ideologias, discípulos e seguidores, como também por 

receios ao desconhecido, pelo desequilíbrio ambiental e a desigualdade socioeconômica. 

 

No mundo contemporâneo surgem evidências de que os danos da atividade econômica 

já ultrapassam os limites da existência e sobrevivência sustentável do planeta e da espécie 

humana, que por sua vez jamais experimentou existência tanto sem extremos de poder e 

servidão, de riqueza e pobreza, como também sem os extremos da fome e miséria. 

Inevitável é a controvérsia sobre a moralidade e a utilidade da desigualdade e os seus 

efeitos na sociedade humana uma vez que (Mises, 1995) nenhum sistema de divisão social do 

trabalho pode prescindir de um método que torne os indivíduos responsáveis por sua 

contribuição de livre escolha ao esforço conjunto de produção, responsabilidade estabelecida 

pela estrutura de preços, com a consequente desigualdade de renda e riqueza, características 

essenciais de uma economia de mercado, cuja alegada ineficiência distributiva também nunca 

se resolveu pelo intervencionismo estatal, modelo pródigo na transformação da livre escolha 

individual para geração de bem estar, em seres humanos autárquicos, cumpridores de ordens e 

obrigações, sem qualquer relação com as reais necessidades do mercado consumidor.  

A plena consciência da inata desigualdade entre seres humanos é de que é ela que dá 

origem à cooperação social e à civilização. E o que torna possível a evolução da sociedade é 

precisamente o fato de que, a cooperação pacífica sob o signo da divisão do trabalho atende 

melhor aos interesses egoístas de todos no longo prazo.  A superioridade da sociedade de livre 

mercado consiste no fato de que o seu funcionamento confirma esse princípio (Mises, 1995). 

Entretanto, ainda que a iniciativa egoísta do ser humano e sua desigualdade inata – não 

a provocada, possa ser aceita como promotora de investimentos, ainda Mises (1995), os 

extremos de desigualdade socioeconômica precisam ser vistos como problema sociopolítico 

que se amplia e que se torna grande, se não o maior gerador de malefícios para a sociedade. 

Wilkinson e Pickett (2010)25 argumentam que também nas sociedades mais ricas, os 

mais pobres vivem menos e sofrem mais de quase todos os problemas sociais, e que apenas um 

único fator comum vincula todas as sociedades mais saudáveis e mais felizes: maior grau de 

igualdade entre seus membros. 

                                                 
25 Referência citada no artigo Desigualdade e bem-estar do André Lara Resende no jornal Valor Econômico em 

28/01/2011, posteriormente reproduzido em seu livro Os limites do possível (Resende, 2013). 
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Além disso, sociedades mais desiguais com limites tão extremos de riqueza e pobreza 

geram efeitos negativos ao bem estar também do limite superior da banda, não por qualquer 

tipo de privações de necessidades essenciais, mas (Resende, 2013) maior criminalidade, mais 

medo e insegurança que se refletem, por exemplo, em uso cada vez mais ostensivo de cercas e 

muros para residências e condomínios fechados, câmeras de vigilância internas e externas, 

carros blindados e, sobretudo segurança privada, pela impossibilidade da onipresença policial, 

aliada à incapacidade de serviços de segurança à sociedade serem providos por estados e 

governos, muito embora seja esta uma de suas atribuições e responsabilidades constitucionais. 

Esta ampla desigualdade socioeconômica é um fenômeno social deplorável e por certo 

destrutivo para a sociedade e seus constituintes individuais, mundo afora. Para até mesmo 

superá-la, em geral tem prevalecido a ação de estados e governos com assistencialismo via 

redistribuição e transferência de renda. Mas a experiência mostra que esta ação na melhor das 

hipóteses apenas atenua situações extremas. Na maioria das vezes não as supera, pois preserva 

a desigualdade pela manutenção das populações atendidas na pobreza e servidão. 

O desafio do nosso tempo parece ser  (Resende, 2013) compatibilizar as necessidades 

mínimas de consumo da população mundial com os limites físico-ambientais do planeta e 

padrões de consumo menos extravagantes, sem comprometer o dinamismo das economias de 

mercado e as liberdades individuais, uma vez que experiências associadas a totalitarismos de 

esquerda e direita fracassaram ao longo do século 20, não mais sendo, na verdade jamais foram 

alternativa sociopolítica, socioeconômica e socioambiental, viável e sustentável. 

Uma visão bem otimista estipula que os progressos em inteligência artificial, robótica, 

computação infinita, nanomateriais, biologia sintética e tecnologias já em desenvolvimento, 

darão à humanidade nas próximas duas décadas, mais ganhos que nos últimos dois séculos, e 

suprindo com abundância necessidades socioambientais e socioeconômicas do ser humano no 

planeta – água, alimento, energia, saúde, educação, liberdade... (Diamandis e Kotler, 2012). 

Outra visão alerta que a história apresenta colapsos de civilizações inteiras decorrentes 

de diferentes fatores, todos muito presentes em nosso cotidiano – dano ambiental, mudança 

climática, vizinhança hostil, parceiros de amistosos a inimigos e, o mais relevante, a qualidade 

das respostas das sociedades às questões ambientais (Diamond, 2005 e 2014); apagão digital 

e/ou energético, de água potável, alimentos... Casti (2012), ou ainda extinção (Kolbert, 2015).  

A 21ª Conferência do Clima (Paris/FR, 12/2015), fórum global com 195 países, ONGs 

e empresas, aprovou plano para limitar o aquecimento e evitar danos irreversíveis em escala 

planetária, a ser revisto a cada cinco anos, com combinação virtuosa de progresso tecnológico, 

financiamento e adequação no manejo das atuais questões socioambientais (COP21, 2015). 
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2.1 – Nações, empresas e empregos 

A renda das 500 maiores empresas do planeta (Global 500) ainda excede o PIB das 152 

nações emergentes e em desenvolvimento (inclui as mais pobres do planeta; com mais 37 

desenvolvidas têm-se 189 nações). Mas a relação (coluna A) entre a renda das Global 500 e o 

PIB das 152 nações de mais de 100% maior (1994) diminuiu para apenas 3% maior (2014). 

O peso da economia dos 152 países na economia mundial (coluna B) foi de 18% (1994) 

a 39,1% (2014), liderado pelas economias da Ásia – China, Japão e Coreia do Sul. Já o peso do 

PIB das 37 desenvolvidas diminuiu de 81,9% para 60,9% no período (coluna C). 

 

A redução (105% para 3%) na relação da renda das GLOBAL 500 com a economia das 

152 nações combinada com seu maior peso na economia mundial (18,1% para 39,1%) indica 

que este crescimento tem se dado por empresas menores, fora do círculo principal conhecido. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ADVANCED ECONOMIES: Australia, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong SAR, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, San Marino, Singapore, Slovak 

Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan Province of China, UK and USA (IMF, 2015b). 

EMERGING MARKET AND DEVELOPING ECONOMIES: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, 

Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, The Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, 

Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina 

Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, 

Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Djibouti, 

Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, 

The Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, 

India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Kyrgyz Republic, Lao 

P.D.R., Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, FYR Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, 

Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, 

Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New 

Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Samoa, São Tomé and Príncipe, 

Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, 

St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Tajikistan, 

Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, 

Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia 

and Zimbabwe (IMF, 2015b). 

ANOS 
RENDA e PIB em US$ Bilhões nominais A B C 

GLOBAL500 152 

 

37  189 % % % 

1994 10.245,3 4.987,0 22.558,4 27.545,4 105 18,1 81,9 

2000 14.065,0 6.695,8 26.486,1 33.181,9 110 20,2 79,8 

2004 16.798,1 9.320,1 34.103,7 43.423,8 80 21,5 78,5 

2006 20.900,3 13.255,5 37.716,4 50.971,9 58 26,0 74,0 

2008 25.175,5 19.539,1 43.459,8 62.998,9 29 31,0 69,0 

2010 26.043,0 22.393,1 42.813,1 65.206,2 16 34,3 65,7 

2012 30.304,9 27.723,1 45.752,1 73.475,3 9 37,7 62,3 

2014 31.212,1 30.258,3 47.043,7 77.301,9 3 39,1 60,9 
 

Fontes: FORTUNE GLOBAL 500 (1995 a 2015). 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. (IMF, 2015). 
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A China26 e seu capitalismo estatal, de modelo explorador que beneficia uma elite do 

partido único no poder, é fato geopolítico que transcende em importância desde os anos 1990 e 

se consolida em 2000 / 2010 – dos $582,7 bilhões (PIB 1994) aos $10,4 trilhões (2014), a 

participação da economia chinesa na economia mundial (coluna A) vai de 2,1% para 13,4%. 

Já a participação do Brasil27 na economia mundial (coluna B), com seu PIB de $558,4 

bilhões (1994) para $2.3 trilhões em 2014, saiu de 2% para 3% no período. A economia 

brasileira, da mesma ordem de grandeza da economia chinesa – 95,8% em 1994 (coluna C), 

reduziu continuamente ao longo do período para pouco mais de 22,7% em 2014, decorrente da 

enorme diferença no ritmo de seu crescimento se comparado ao da economia chinesa. 

ANOS 
PIB – US$ bilhões nominais A B C 

 MUNDO  CHINA  BRASIL  % %  % 

1994 27.545,4 582,7 558,4 2,1 2,0 95,8 

2000 33.181,9  1.192,8 657,2 3,6 2,0 55,1 

2004 43.423,8 1.944,7 669,6 4,5 1,5 34,4 

2006 50.971,9 2.793,2 1.107,8 5,5 2,2 39,7 

2008 62.998,9 4.547,7 1.694,6 7,2 2,7 37,3 

2010 65.206,2 5.949,6 2.209,3 9,1 3,4 37,1 

2012 73.475,3 8.386,7 2.412,0 11,4 3,3 28,8 

2014 77.301,9 10.380,4 2.353,0 13,4 3,0 22,7 
 

Fonte: INTERNATIONAL MONETARY FUND. (IMF, 2015). 

 

Decorrente também da ascensão da China ao mercado capitalista global, a evolução da 

presença da empresa chinesa entre as Global 500 – de 3 (1994), a 12 (2000), a 61 (2010) e a 98 

(2014). Entre a 10 maiores, já são 3 desde 2010, e na 2ª, 4ª e 7ª posições em 2014.  

Do Brasil, a maior no ranking é a Petrobras – 28ª posição. Itaú Unibanco Holding 112ª, 

Banco do Brasil 126ª, Bradesco 185ª, JBS 202ª, Vale 312ª e Ultrapar 414ª são as outras sete 

brasileiras entre as 500 maiores de 2014 (Fortune Global 500, 1995 a 2015). 

QUANTIDADE DE EMPRESAS 

FORTUNE 1994 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

GLOBAL 500 
CHINA 3 12 16 21 37 61 89 98 

BRASIL - - 3 4 6 7 8 7 

TOP 10 CHINA - - - - 1 3 3 3 

Ranking Petrobras 169 160 125 65 34 34 25 28 
 

Fonte: FORTUNE GLOBAL 500 LARGEST CORPORATIONS (1995 a 2015). 

                                                 
26 Mais sobre a China: Kissinger (2011); Napoleoni (2014); Roberts (2012); Silverstein (2013) e Zhang (2014). 
27 Mais sobre o Brasil: Castro (2014); Miranda (2014); Garschagen (2015); Giambiagi e Schwartsman (2014) e 

Giambiagi (2015); Lazzarini (2011); Bacha (2012); Bresser-Pereira (2015); Thomas (2005) e Rodrigues (2006). 
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Enquanto isso, os valores das principais métricas de avaliação econômico-financeira – 

renda, lucro líquido, ativos e patrimônio líquido – das empresas Global 500 impressionam não 

apenas pelo seu montante, como também pelo crescimento sustentado ao longo desse período 

mais recente considerado – 1994 a 2014 – e não há porque imaginar que tenha sido diferente 

ao longo do tempo em períodos anteriores (Fortune Global 500, 1995 a 2015). 

ANOS 
RENDA R / Σ 

CPI28 
RENDA R / Σ EMPREGOS 29 

NOMINAL AJUSTADA Σ ẍ M 

1994 10.245 296,9 1,464 14.499 434,7 34,5 69.0 46.1 

2000 14.065 298,0 1,294 18.200 385,6 47,2 94.4 60.5 

2004 16.798 350,7 1,201 20.174 421,6 47,9 95.9 58.2 

2006 20.900 398,1 1,151 24.056 458,2 52,5 105,0 62,5 

2008 25.175 445,6 1,098 27.642 489,3 56,5 113,0 73,3 

2010 26.043 429,0 1,066 27.762 457,3 60,7 121.4 80.0 

2012 30.303 466,9 1,021 30.939 476,7 64,9 129,7 87,0 

2014 31.212 480,0 1,000 31.212 480,0 65,0 130.0 89,0 

CRESCIMENTO % ACUMULADO 

- 204,6 61,7 - 115,3 10,4 88,4 93,1 

Renda em $ bilhões e R / Σ em $ milhares 

Fonte: FORTUNE GLOBAL 500 (1995 a 2015). 

 

Mas a geração de empregos diretos nunca seguiu a mesma dinâmica de crescimento 

nominal da renda de 204,6% – os empregos aumentam 88,4%. A produtividade nominal, 

portanto, cresce 61,7%. Ao considerar a renda ajustada, o crescimento de 115,3% leva a renda 

por empregado ajustada para um crescimento de apenas 10,4% no período. 

Já os lucros consolidados de $1,7 trilhões (2014), tiveram queda dos $2,0 trilhões de 

2013, e haviam sido $1,5 trilhões em 2012 e 2010 (Fortune Global 500, 2011 a 2015). 

ANOS 
LUCRO L / Σ 

CPI 
LUCRO L / Σ EMPREGOS  

NOMINAL AJUSTADO Σ ẍ M 

1994 282 8,2 1,464 413 12,0 34,5 69.0 46.1 

2000 667 14,2 1,294 863 18,3 47,2 94.4 60.5 

2004 929 19,4 1,201 1.116 23,3 47,9 95.9 58.2 

2010 1.523 25,1 1,066 1.624 26,8 60,7 121.4 80.0 

2012 1.541 23,7 1, 021 1.573 24,2 64,9 129,7 87,0 

2014 1.700 26,2 1,000 1.700 26,2 65,0 130.0 89,0 

CRESCIMENTO % ACUMULADO 

- 502,8 218,9 - 311,6 118,3 88,4 93,1 

Lucro em $ bilhões e L / Σ em $ milhares 

Fonte: FORTUNE GLOBAL 500 (1995 a 2015). 

                                                 
28 End of period consumer prices index (CPI), advanced economies (IMF, 2015). 
29 Σ – total (em milhões); ẍ – média e M – mediana (em milhares). 
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Queda ainda reflexo da crise financeira e socioeconômica global iniciada em 2008, e 

em 2015 ainda não superada, de uma recessão mundial que arrefece o crescimento chinês 

focado na importação de bens primários e exportação de manufaturados, reduzindo os preços 

de commodities em geral, principalmente petróleo e gás (Fortune Global 500, 2011 a 2015). 

Mas o crescimento nominal dos lucros de 502,8%, considerando o crescimento dos 

empregos, gera uma produtividade nominal de 218,9%. Ao considerar o lucro ajustado, o 

crescimento de 311,6% leva o lucro por empregado ajustado para um crescimento de 118,3%, 

inteiramente apropriado pela remuneração e viabilidade econômico-financeira do capital. 

 

Vale observar que as empregadoras Top Global 50, geram quase 40% dos empregos 

diretos das GLOBAL 500, e as empresas chinesas de 1,1% (1994) já estão com 15,5% (2014), 

passando por 12,2% (2000), 14,1%, (2010), 13,3% (2012). 

Esta evolução se deu a partir de 2 empresas com pouco menos de 400 mil empregos 

diretos – 3% em pouco mais de 13 milhões (1994); 8 empresas com 5,8 milhões – 30,2 % em 

19,2 milhões (2000); 15 empresas com 8,6 milhões – 37,3% em 23 milhões (2010), 15 empresas 

com 8,6 milhões – 36,2% em 23,9 milhões (2012); 17 empresas com 10,1 milhões – 41,9% em 

24,1 milhões (Fortune Global 500, 1995 a 2015). 

EMPREGOS DIRETOS 

Em milhares 1994 2000 2010 2012 2014 
 

 TOP GLOBAL 50 13,0 19,2 23,0 23,9 24,1 

 GLOBAL 500 34,5 47,2 60,7 64,9 65,0 

TOP 50 / GLOBAL 500 37,8 40,6 37,9 36,8 37,1 
 

EMPRESAS CHINESAS 

TOP GLOBAL 50 2 8 15 15 17 

EMPREGOS DIRETOS 0,4 5,8 8,6 8,6 10,1 

% TOP GLOBAL 50 3,0 30,2 37,3 36,2 41,9 

% GLOBAL 500 1,1 12,2 14,1 13,3 15,5 
 

Fontes: FORTUNE GLOBAL 500 (1995 a 2015) 

 

Neste ponto cabe ressaltar que a presença expressiva da economia e empresas chinesas 

no mercado global melhora o índice de crescimento dos empregos gerados, uma vez que este 

crescimento no período mais recente (anos 2000 em diante) esconde uma provável redução – 

ou na melhor das hipóteses um menor crescimento – no número de empregos das demais 

empresas entre as GLOBAL 500, não estivessem aí incluídas as predominantemente estatais 

empresas chinesas, geradoras de maior quantidade de empregos que empresas privadas. 
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Mas a primeira e a mais importante entre as contribuições que a empresa e, por certo, a 

grande corporação global pode oferecer à sociedade é a geração e oferta tanto de emprego direto 

como de trabalho e renda para a população economicamente ativa no planeta.  

No entanto, mesmo considerando um período de crescimento econômico sustentado 

desde meados dos anos 1990, a comparação da evolução da oferta de empregos diretos das 500 

maiores empresas do mundo com crescimento da população de 15 a 64 anos, tomada como a 

faixa etária da população alvo para o trabalho remunerado, surpreende. 

Entre 1994 e 2014, o número de empregados diretos nas 500 maiores empresas do 

mundo cresceu 30,5 milhões – de 34,5 para 65,0 milhões, um crescimento de 88,4%.  

Já a população mundial entre 15 e 64 anos embora tenha crescido percentualmente bem 

menos, apenas 37,4%, isso representa cerca de um bilhão e trezentos milhões de seres humanos 

– de 3,5 bilhões para 4,8 bilhões no mesmo período. 

Embora os empregos diretos cresçam pouco mais que o dobro da população alvo para a 

oferta de trabalho, emprego e renda, as Global 500 (G500) empregavam em 1995 apenas 

0,997% - pouco menos de 1% e, em 2014, passam para 1,36%.  

ANOS 1994 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
 

EMPREGOS G50030 34,5 47,2 47,9 52,5 56,5 60,7 64,9 65,0 
 

PEA31 MUNDIAL 3.474 3.860 4.144 4.284 4.422 4.559 4.667 4.774 
 

E/P % (1) 0,99 1,22 1,15 1,22 1,28 1,33 1,39 1,36 
 

Fontes: FORTUNE GLOBAL 500 (1995 a 2011) e 

 WORLD POPULATION PROSPECTS STUDY- The 2015 Revision. ONU (2015). 

 

E esta pequena evolução na relação percentual entre emprego e população ao longo dos 

anos 2000 e 2010, inclui a já referida influência e presença da grande empresa chinesa e seu 

grande número de empregos. Pode-se seguramente apontar a tecnologia, a produtividade, a 

terceirização e a informalidade, como as causas principais de participação tão pequena.  

Mas a grande empresa global em geral opera com amplas cadeias de valor, utilizando 

de forma articulada e explorando competências e recursos locais, uma miríade de parceiros, 

fornecedores, mão de obra terceirizada, autônomos, trabalho informal... 

A OECD – Organization for Economic Cooperation and Development elaborou em 

2009, estudo com o objetivo de tentar avaliar, entender, dimensionar e segmentar os mercados 

formal e informal do mercado global de trabalho (OECD, 2009). 

                                                 
30 Empregos diretos em milhões. 
31 População Economicamente Ativa de 15 a 64 anos em milhões. (1). Relação % entre empregos e população. 
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O estudo constatou que em 2009, a população economicamente ativa mundial em torno 

de 4,46 bilhões (ONU, 2015), participa de um mercado de trabalho mundial de 4,2 bilhões de 

pessoas, onde, o emprego formal é estimado em 1,2 bilhões de pessoas e, os empregos informais 

– produção e comércio de produtos e serviços regulares e legais, mas sem contrato e/ou registro 

e sem seguridade social – chegam a 1,8 bilhões (OECD, 2009).  

Isto significa que entre 1,2 bilhões e 1,4 bilhões de seres humanos em idade ativa não 

fazem parte de nenhum mercado de trabalho. Na verdade, são parte daqueles do $1 ou $2 

dólares por dia das estatísticas do Yunus (2006, 2008 e 2010) e do Prahalad (2010). 

Assim, a participação em 2009 do número de empregos diretos das empresas GLOBAL 

500 na população economicamente ativa em torno 1,30%, no mercado de trabalho mundial em 

torno de 1,38% e no mercado formal de trabalho em torno de 4,82%, é muito pequena (e a 

ordem de grandeza deve se manter, estudo não foi atualizado), mesmo com a China, cuja 

inserção no mercado global fez crescer o número dos empregos diretos. 

POPULAÇÃO E TRABALHO (2009) Bilhões 

PEA MUNDIAL 4,46 

MERCADO DE TRABALHO MUNDIAL 4,2 

MERCADO FORMAL DE TRABALHO  1,2 
 

MERCADO INFORMAL DE TRABALHO  1,8 

FORA DE MERCADO DE TRABALHO 1,2 
 

GLOBAL 500 – EMPREGOS DIRETOS em milhões (2009)  57,8  

Sobre a PEA MUNDIAL 1,30% 

Sobre MERCADO DE TRABALHO MUNDIAL 1,38% 

Sobre MERCADO FORMAL DE TRABALHO 4,82% 
 

Fontes: IS INFORMAL NORMAL? OECD (2009)  

FORTUNE GLOBAL 500 (2010) 

 WORLD POPULATION PROSPECTS STUDY- The 2015 Revision. ONU (2015) 

 

Mesmo com o crescimento sustentado de economias e empresas, em muitos países em 

desenvolvimento, o mercado informal de trabalho é crescente, amplo e generalizado com a 

terceirização e a prestação de serviços autônomos, não gera receita fiscal nem proteção social 

para trabalhadores e suas famílias, mas, não raro é o mais dinâmico segmento da economia e 

também o único gerador de trabalho e renda em larga escala. 

Até 2020, este mercado deve aumentar em um terço, mantidas as atuais projeções de 

crescimento populacional e das economias.  Mas esse aumento pode ser ainda maior, se mais 

empregos formais forem perdidos em meio à atual crise socioeconômica e, mais migrantes 

voltarem a seus países de origem, na maioria, para empregos informais (OECD, 2009). 
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2.2 – Trabalho, riqueza e pobreza 

Trabalho pode ser definido como uma atividade cujo fim é utilizar coisas naturais ou 

ainda modificar o ambiente para atender necessidades humanas – gerando dependência do 

homem em relação à natureza, elaboração ou utilização dos elementos naturais e, mais ou 

menos esforço, sofrimento e fadiga como custo humano decorrente (Abbagnano, 2003).  

O trabalho é atividade simbólica por excelência, demanda ações humanas organizadas 

e lógicas, é organizador de conjunto da vida social e produz valores e sistemas com elementos 

e certa coerência, técnicas, comportamentos, cognições, representações, criações, táticas, 

estratégias, comunicação, administração, para gerar produtos ou serviços (RDH Brasil, 2010).  

Weber concebe o trabalho como expressão de uma ética positiva em sintonia com o 

nascente mundo da mercadoria e do encanto dos negócios. Marx, ao contrário, destaca como 

uma atividade vital se converte, sob os imperativos do capital, em um não valor gerador de um 

outro valor – o valor de troca (Antunes, 2011). 

O trabalho, atividade vital que assegura a satisfação das necessidades de produção e 

reprodução de agrupamentos humanos, tanto pode ser marcado por relações de poder, 

dominação e exploração, como também por coesão, consentimento e prazer pela criação com 

vistas à superação dos limites impostos pela natureza. Nenhuma outra dimensão da vida humana 

passou por tão contínuas e profundas transformações, na sua organização, estatutos legais e 

base tecnológica (Cattani & Holzmann, 2011). 

De maldição à condição divina; de forçado a espontâneo; de punição à recompensa; de 

vida ativa à vida contemplativa; de direito natural a dever moral; de opção à necessidade; do 

fazer ao aprender; do manual ao intelectual; do material ao imaterial; do controle ao poder; de 

frustração à suprema realização do ser humano, até mesmo como parte da síntese, junto com 

estudo e lazer, do ócio criativo conceituado pelo De Masi (2000); todas essas são algumas das 

múltiplas categorias sociais do trabalho constituídas ao longo da história humana. 

Criação ou servidão, positivo ou negativo, a partir do século 18, com a mercadoria e a 

moeda, surge o negócio. O trabalho então passa a ocupar papel decisivo na organização da 

sociedade (Antunes, 2011). Na verdade, sempre ocupou.  

De subsistência à acumulação e daí para troca e venda de seu produto, que pode ser 

indispensável, necessário, complementar e até mesmo, e muito frequentemente supérfluo, nada 

disso importa mais do que o fato de o trabalho, (Mises, 1995) ser o agente transformador do 

humano animal no ser humano social, seja ele um artesão ou até mesmo parte integrante de 

complexa engrenagem produtiva. 
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Os fundamentos que fizeram existir a cooperação, a sociedade e a civilização passam 

pelo fato do trabalho efetuado, valendo-se da divisão do trabalho, ser mais produtivo do que o 

trabalho solitário. Sociedade é cooperação e é a combinação dos esforços individuais que 

promovem esta transformação. A sociedade só existe através das ações do ser humano e, a 

divisão do trabalho, com a colaboração como sua contrapartida, constitui o fenômeno social 

básico que evidencia a precedência do ser humano sobre a sociedade (Mises, 1995). 

O dever de trabalhar para sobreviver precisa ser vivido e realizado como manifestação 

de liberdade, de superação de limites da natureza, jamais como alienação e submissão. 

Necessário é que o homem trabalhe naquilo que gosta mais, que goste muito do que faz e que 

busque o equilíbrio saudável entre sua vida pessoal, familiar, profissional e comunitária. 

Essa estreita conexão entre o trabalho e a existência humana o enobrece e o aspecto 

penoso em muitas atividades está muito mais associado às condições sociais em que é realizado 

do que ao trabalho em si, uma vez ser natural que a atividade seja agradável ou que se busque 

forma agradável de fazê-la, processo que se torna gratificante pelo êxito ainda que parcial ao se 

encontrar uma saída (Abbagnano, 2003). 

Porém, não se pode perder de vista que tanto ao longo do tempo na história como ainda 

hoje persistem trabalhos monótonos, sob pressão intensa e insuportável, insalubres, perigosos 

e até estúpidos, brutais e em péssimas condições ambientais e ainda, sob ordens de chefes 

medíocres, estúpidos e despóticos, sem condições ainda que mínimas, de superação dessas 

condições tão adversas para e pelo ser humano trabalhador (Gallino, 2005). 

Nesse processo de superação, o trabalho em geral pode se beneficiar da tecnologia, 

organização social, mercado, organização sindical, sistema político (Gallino, 2005), como 

fatores de transformação e de qualidade na sociedade em geral e na empresa de qualquer porte 

em particular, ainda que os ganhos operacionais e econômico-financeiros para esta continuem 

a se sobrepor em larga escala ao bem-estar comum na sociedade contemporânea. 

Trabalho sempre pode ser o tempo gasto em tarefas, cada vez mais abstratas, parciais e 

imateriais, em troca de sistema de remuneração e não mais de um salário (Betbeze, 2009). No 

entanto, entre outras tantas e múltiplas razões para a desigualdade socioeconômica no planeta, 

a remuneração pelo trabalho tem sido apontada como sua maior causa (Sen, 2001, 2010). 

O avanço e a ampliação do processo de precarização estrutural do trabalho em escala 

global – informal, temporário, infantil, imigrante, escravo e semiescravo (Antunes, 2011), na 

verdade sempre existiram, e nenhum modelo sócio-político-econômico experimentado pelo ser 

humano resolveu. Não é problema da modernidade nem contemporâneo, mas da história. 
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Entre um modelo liberal clássico – ampla oposição ao intervencionismo estatal, um 

socialismo libertário – controle popular direto de todas as instituições, um socialismo de estado 

e um capitalismo de estado – que diferem apenas no nível de intervenção, apropriação e 

comando conjunto dos poderes político e econômico pela elite dirigente (Chomsky, 2007), a 

sociedade civil se debate e se confunde sobre qual seria o melhor, o mais ou o menos bem 

sucedido. O fato real é que as desigualdades socioeconômicas seguem entre geografias e entre 

seres humanos e não parece haver solução simples à vista para redução ampla e/ou superação. 

Mas o processo de mudança na fonte da geração de negócios evolui e avança. A renda 

das empresas Global 500 em 2014, segmentadas pela origem do capital, está 35,2% na Ásia 

(China 19,8%, Japão 9,2%...), 31,4% na Europa e em 3º lugar, 29,8% na América do Norte 

(EUA 27,8%). À margem, o 1,5% do Brasil nos 2,1% da América do Sul (Fortune, 2015). 

O segredo para o desenvolvimento está nas instituições, em especial 

políticas, desenvolvidas no seio de cada nação ao longo do tempo – inclusivas e 

facultar a todos, ou à grande maioria, a partilha de riscos e benefícios da aventura 

do progresso. Ou extrativistas, a serviço de uma elite. 

No Brasil, os grupos que em torno do estado predam a maioria da 

população, não querem arriscar-se num processo franco de competição e 

renovação técnica, capaz de riscá-los do mapa. Valem-se da influência sobre a 

determinação e a aplicação de regras para proteger-se...  

Regras e condições de competir foram postas de pernas para o ar nos 

setores do petróleo, da eletricidade, dos automóveis, dos portos, das ferrovias, 

das estradas, dos aeroportos, do etanol e dos frigoríficos, [comunicações]... 

O governo erigiu ciclópicos orçamentos paralelos em empresas e bancos 

estatais e manipulou um sem-número de normas de acesso a mercados e de 

tributação. Pôs-se a controlar preços fundamentais e omitiu a derrocada da 

situação fiscal o quanto pôde. Sem falar na corrupção... 

Tudo com o entusiasmo e participação de empresários, corporações do 

setor público e do privado, oligarquias regionais, lideranças políticas de quase 

todos os partidos, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, 

intelectuais e jornalistas. 

Esse levante simultâneo de segmentos de elite em busca de proteção e 

privilégio foi como a ativação de um vírus encapsulado, à espera de uma 

oportunidade para alastrar-se. Ele não regredirá facilmente. Erradicá-lo agora é 

fundamental para recolocar [de fato colocar] o país na rota da prosperidade32. 

 

Ou, o Brasil seguir à margem do desenvolvimento inclusivo local e global, sem tirar o 

melhor proveito, da abundância socioambiental dos recursos naturais, do bônus demográfico – 

população infantil mais a de idosos, ainda menor que aquela em idade ativa (15 a 64 anos), de 

marcante cultura empreendedora em geral, e ainda sem cuidar com a prioridade indispensável, 

da instrução, educação e formação da juventude a partir da base da pirâmide socioeconômica. 

                                                 
32 O Brasil na encruzilhada. Encontro com desenvolvimento ainda não está marcado. 

Extraído de artigo de VINICIUS MOTA em 04/10/15 no jornal Folha de São Paulo. 
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Mas os estudos e dados da OECD (2009) com a enorme disparidade entre a população 

economicamente ativa e os mercados de trabalho, demostram que o resgate socioeconômico da 

população da base da pirâmide socioeconômica do planeta nunca se dará pela criação de 

empregos diretos na grande empresa global nem nas suas cadeias de valor.  

Sobram as burocracias de estados e governos em suas várias instâncias e poderes, que 

obviamente também tem seus limites, uma vez que são sustentados por recursos expropriados 

da sociedade civil que trabalha e produz riqueza, e que mais e mais ganha consciência de que 

paga demais para não receber em troca serviços públicos de qualidade, assim como também, 

para ver que os custos e custeio da burocracia e a corrupção generalizada consomem parte 

substancial dos recursos arrecadados, sobrando pouco para as chamadas políticas públicas 

assistencialistas, emergenciais e programas sociais variados onde se façam necessários. 

E quanto às migrações citadas no estudo OECD (2009) na verdade, hoje se dá também 

o inverso, com enorme onda de emigração para o continente europeu, de gente que foge de 

países e regiões da África e Oriente Médio, da fome e miséria, disputas de poder por motivos 

ideológicos, políticos e até religiosos, quase sempre em meio a guerras e até extermínios. 

 

Para desempenhar um papel relevante no atendimento de expectativas da sociedade, a 

empresa de modo geral e em particular a grande empresa, em adição a sua missão de prover 

produtos e serviços e de remunerar acionistas, gera empregos diretos e promove ações sociais 

de caráter geral e também ações sociais integradas à sua estratégia de negócios. 

A oferta de emprego direto nas 500 maiores empresas do mundo em torno de pouco 

mais de 1% da população economicamente ativa mundial gera participação ínfima para as 

necessidades de trabalho e renda da sociedade, além de ser imensamente desproporcional e 

incompatível com a sua capacidade de geração de riqueza e valor.  

Embora cada emprego direto na grande empresa possa gerar empregos indiretos entre 

os muitos fornecedores e parceiros da cadeia produtiva e de valor, por outro lado, se as 500 

maiores do planeta com seu imenso poder econômico e financeiro absorvem apenas algo em 

torno de pouco mais de 1% da população alvo, pode-se argumentar que não há muito que 

esperar das empresas menores em termos de oferta de emprego direto em larga escala, uma vez 

que a imensa maioria da população que trabalha estimada em cerca de 1,8 bilhão de pessoas 

pela OECD (2009), ainda estará inteiramente à margem desse mercado formal. Além do mais, 

a fragilidade das relações de trabalho aumenta com o menor escopo e envergadura da empresa, 

o que torna o emprego gerado nesses segmentos de menor porte ainda mais instável. 
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Isso sem falar que o valor do trabalho diminui continuamente com a transição da 

economia baseada em material, energia e mão-de-obra para uma economia baseada em 

informação, comunicação e propriedade intelectual e com a empresa global exercendo controle 

sem paralelo sobre recursos globais, mão-de-obra e mercados, gerador de uma fase de declínio 

continuo e inevitável do nível de emprego (Rifkin, 2004). 

A sociedade do conhecimento por certo cria toda uma nova geração de ocupações e 

empregos, porém em escala muito menor do que antes e muito menor do que a necessária para 

geração de trabalho e renda na sociedade.  

O capital não precisa mais e precisará cada vez menos do trabalho de todos, sentencia 

Gorz (2005): ao flexibilizar, precarizar, individualizar, selecionar e aumentar produtividade e 

lucros, e reduzir a remuneração, sustentam a centralidade do trabalho-emprego e alimentam a 

necessidade do que a empresa só vai conceder a alguns, e que a competição de todos contra 

todos no mercado de emprego diminua as pretensões e aumente a submissão daqueles 

privilegiados aos que a empresa permitirá que a sirvam. 

Como além do nível muito pequeno, o emprego é instável, pois nas crises há sempre 

demissões em massa, pode-se concluir que a redução da pobreza não passa pela oferta de 

emprego direto, uma vez que a essência da gestão de qualquer empresa, não é nível de emprego, 

mas produtividade – produzir mais com menos, que continua sendo e nunca deverá deixar de 

ser, junto com retorno operacional e financeiro, condição para a operação e sobrevivência 

sustentável das empresas e de qualquer empreendimento. Lógica perversa uma vez que a vasta 

maioria das empresas, se não todas elas, se proclama socialmente responsável. 

Mas se não é pelo emprego direto, permanece o desafio de saber por onde e de que 

forma poderia se dar a contribuição da empresa na geração de trabalho, valor e renda. 

 

Quanto a ações sociais, pesquisas sérias e isentas evidenciam dissonâncias entre o que 

as empresas dizem fazer e o que de fato fazem, entre o que definições da RSE / RSC como a 

do Instituto Ethos (2015) ou da RBC / CER da OECD (2015b) sugerem, relativas à integração 

das ações sociais empresariais à estratégia de negócios, e entre as visões socioambientais e 

socioeconômicas da empresa e as visões e expectativas do consumidor. 

Ações sociais empresariais estão definidas pelo IPEA (2006, 2009) como “qualquer 

atividade que as empresas realizam, em caráter voluntário, para o atendimento das 

comunidades, nas áreas de assistência social, alimentação, saúde e educação, entre outras. Essas 

atividades incluem desde pequenas doações eventuais a pessoas ou instituições até grandes 

projetos mais estruturados”. 
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De modo geral não se questiona junto às empresas de forma direta e específica se a 

questão da pobreza, da fome e da miséria deveria ser foco e parte essencial e prioritária do papel 

da empresa em sua contribuição para a sociedade, e de que forma esta contribuição se daria, em 

complemento à geração e oferta de emprego, trabalho e renda. 

Mas apesar da inexistência desse foco e do fato de que o investimento social privado 

associado às questões socioeconômicas não esteja ainda em larga escala integrado à estratégia 

empresarial, a evolução do comportamento da iniciativa privada na área social aponta 

crescimento no número de empresas que realizam ações sociais em benefício de comunidades, 

embora, constatava o IPEA (2006) não venha crescendo como % do PIB. 

A entrada em grande escala de novas empresas no campo social parece ser decorrência 

de convicções pessoais e de motivações humanitárias e religiosas dos dirigentes empresariais, 

(IPEA, 2006 e 2009), associadas a demandas externas às empresas, tanto por parte de entidades 

governamentais e comunitárias que executam projetos sociais como por parte do poder público, 

assim como a campanhas públicas normalmente relacionadas a mobilizações de comunidades 

e de governos nos níveis local, regional e nacional. 

A pesquisa do IPEA (2006) constatava que 57% das empresas justificam suas ações 

sociais empresariais com motivações humanitárias e 21% com motivações de ordem religiosa.  

Esses números na pesquisa anterior do ano 2000 eram 76% e 22% respectivamente.  

Essas vertentes se expressam, uma pelo assistencialismo, a benemerência, a caridade e 

a filantropia, e a outra, de natureza religiosa, pela expiação, a penitência, a indulgência e a 

contrição. Embora nenhuma delas guarde qualquer relação direta com a natureza intrínseca da 

empresa, não se invalida o caráter moral dessas motivações, por mais que as ações sociais 

decorrentes não sejam sustentáveis, por seu caráter genérico e desconectado da sua realidade.  

A filantropia acaba sendo em larga escala, a maior impulsionadora para realização de 

ações sociais privadas. O atendimento social privado com fortes motivações humanitárias e 

religiosas tem perfil predominantemente emergencial, via provisão de alimentos e assistência 

social, assim como educação infantil e de adultos, também como decorrência da visibilidade 

midiática em escala planetária em torno do problema da fome e das calamidades, destacada 

também na agenda das prioridades sociais mundo a fora (IPEA, 2006 e 2009). 

As doações predominam, tanto para pessoas ou comunidades carentes como para 

organizações que executam projetos sociais, embora o apoio a organizações – comunitárias, 

filantrópicas ou religiosas, venha se consolidando como o principal mecanismo de atuação das 

empresas privadas. No geral são poucas as empresas – na maioria de grande porte, que tem 

atuado por meio do desenvolvimento de seus próprios projetos no Brasil (idem). 
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Entre empresários e dirigentes se mantém a tendência de que o envolvimento e a atuação 

privada voluntárias na área social, também trazem ganhos para quem promove a ação, pelo 

aumento na sua satisfação pessoal e espiritual. A preferência dos donos ou diretores das 

empresas, a quem cabe decidir sobre ações sociais, em realizá-las predominantemente por meio 

de doações a terceiros, se deve ao fato de que, na maioria das vezes, não se dedicam 

profissionalmente a essas atividades. Quanto às parcerias – realização conjunta da ação social 

em todas as etapas do atendimento, a maioria se dá com organizações sem fins lucrativos.  As 

demais ou tem as comunidades atendidas como parceiras ou se aliam a outras empresas no 

desenvolvimento de ações sociais (IPEA, 2006 e 2009). 

Não tem se mostrado grande o interesse de empresas em se associar a governos. A 

grande maioria das empresas concorda ser obrigação do estado cuidar do social. No entanto, 

parece haver uma compreensão no mundo empresarial de que o investimento social privado 

não tem como finalidade substituir o estado, mas compensar ou complementar em áreas onde 

o atendimento governamental é entendido como insuficiente. A maioria das empresas entende 

que deve dar sua contribuição à comunidade, uma vez que o estado não tem sido capaz de 

resolver problemas sociais, transcendendo então atribuições tradicionais de pagar impostos, 

gerar empregos e zelar pela qualidade de seus produtos ou serviços (idem).  

 

Por outro lado, os principais desafios socioeconômicos e socioambientais – os desafios 

da sustentabilidade, segundo a FDC (2007, 2009 e 2010) não parecem incorporados pelas 

empresas a seus objetivos e nem mesmo a cenários de seu planejamento estratégico. 

Na verdade, pode-se supor que o fator mais influente para a incorporação e integração 

de ações sociais a estratégia é a percepção da contribuição efetiva da empresa sobre o desafio. 

Se a empresa percebe a sinergia de sua competência com o tema em questão, conseguirá 

mobilizar seus recursos de forma sustentável para incluí-lo estrategicamente (idem). 

Ademais, a empresa precisa ter consciência de que o interesse e desconfiança a respeito 

das suas práticas socioambientais são crescentes, e se refletem nas percepções dos 

consumidores relativas à RSE/RSC, na evolução dessas percepções e expectativas dos 

consumidores em relação aos impactos socioambientais produzidos, nas mudanças 

comportamentais e fatores que impulsionam tais movimentos (AKATU / Ethos, 2008). 

No entanto, embora interessado, o consumidor ainda não se encontra plenamente 

engajado no exercício de seu poder como consumidor. Os formadores e líderes de opinião 

embora em sua maioria mais ativos – usando seu poder de compra e de divulgação, também 

ainda não premia nem pune as empresas de forma ampla e difundida (idem). 
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O consumidor, porém, mantém elevada expectativa em relação ao papel social das 

empresas e também de regulamentação governamental e valoriza o tema educação e 

treinamento como contribuição das grandes empresas para melhorar as comunidades (idem). 

Todas estas observações evidenciam por um lado, que a demanda por um papel social 

da empresa é um fenômeno que veio para ficar, pois os consumidores têm hoje uma alta 

expectativa quanto ao tema, e associam as empresas positivamente a um papel social. Por outro, 

a desinformação do consumidor e os sinais de seu ceticismo em relação à atuação das empresas, 

indicam desafios importantes para aquelas realmente engajadas em ações socioambientais – 

aquelas que não as fazem como ação de marketing em busca de melhoria da imagem junto ao 

consumidor pela via mais fácil do assistencialismo. 

Assim, permanece como fundamental que a empresa envolva e mobilize tanto o seu 

consumidor como os demais stakeholders, na discussão sobre a sustentabilidade e a 

responsabilidade social e ambiental empresarial, usando os agentes da sociedade civil, para 

aproximar-se do seu consumidor e sensibilizá-lo para o consumo consciente, aprofundando 

assim o necessário diálogo rumo a um mundo mais sustentável (AKATU / Ethos, 2008). 

Entretanto, uma interação mais equilibrada e harmoniosa no modelo de exploração dos 

recursos socioambientais, somente é possível com um canal apropriado de comunicação e 

influência entre as áreas responsáveis tanto pela sustentabilidade corporativa como pela 

formulação da estratégia (FDC, 2007, 2009 e 2010), (AKATU / Ethos, 2008). 

Vale ressaltar também a articulação institucional ou a sua falta, entre empresas, setor 

público e sociedade civil, como facilitador ou obstáculo nesse processo de incorporação e 

integração de ações sociais a ações estratégicas da empresa (FDC, 2007, 2009 e 2010). 

A necessidade dessas articulações interna e externa ilustra muito bem, a complexidade 

de fatores a serem superados na busca dessa transformação do investimento social da empresa 

de um caráter periférico, superficial e assistencialista em ação estruturadora e transformadora 

da sociedade integrada a sua estratégia de negócios. 

 

Mas a humanidade chegou até aqui por si mesma e o relatório Estado do Mundo 2013 

– A sustentabilidade ainda é possível?  (AKATU / WWI, 2013) resume o quadro:  

Entre a Eco 92 e a Rio+20, apenas duas décadas, acrescentamos mais 1,6 

bilhão de novos habitantes/consumidores e mais $50 trilhões em PIB, ao planeta. 

Como civilização, continuamos a crescer a um ritmo acelerado de 80 milhões de 

novos habitantes por ano, pressionando os sistemas naturais que sustentam a 

“eco-nomia”. A cada dia, 219 mil novos habitantes sentam-se à mesa do almoço 

global, e 1/3 desses seres humanos não terão o que comer.  
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A velocidade do crescimento impacta a todos. Em 1804, atingimos o 

primeiro bilhão de seres humanos. Em 1930, atingimos o segundo bilhão e, de 

lá para cá, aceleramos a um ritmo desenfreado, acrescentando ao planeta mais 5 

bilhões de novos habitantes/consumidores em apenas oito décadas.  

Em 1900, cerca de 150 milhões de pessoas moravam em cidades. Em 

2000, eram 2,8 bilhões. Desde 2008, mais da metade da população da Terra vive 

amontoada em cidades, fazendo dos humanos uma “espécie urbana”– cada vez 

mais imobilizada.  

No Brasil já somos 84% urbanos e seremos 90% em 2020 (IBGE). A 

velocidade dos carros nos grandes centros urbanos hoje é a das carruagens 

puxadas literalmente a “dois cavalos” de força no início do Século 20. 

 

 A natureza é injusta e desigual em seus favores e esta iniquidade não é facilmente 

remediada. O grande desafio e ameaça contemporâneos à humanidade é o abismo em riqueza e 

saúde a separar ricos e pobres, seguida da degradação ambiental, na verdade interligadas pelo 

fato de que riqueza gera consumo, e também lixo, produção e destruição (Landes, 2003).  

No entanto, complementa Landes (2003), a maior prosperidade sempre decorreu de 

sociedades abertas, vitais, concentradas no trabalho e saber, geradoras de produtividade, 

inovação tecnológica, esforço e foco na mudança. Ciência e tecnologia são a chave para a saúde 

e melhores condições de vida e trabalho. 

Entre vários outros questionamentos sobre riqueza e pobreza, Bernstein (2014) indaga 

por que os atenienses se mantiveram relativamente pobres, se dispunham do que usualmente se 

consideram as condições necessárias para o crescimento econômico – democracia, direito de 

propriedade, mercados livres e uma classe média livre. 

Em suas pesquisas Bernstein (2014) identificou, a partir da Holanda (século 16) e de 

forma definitiva nos países de língua inglesa (século 19), a combinação simultânea de quatro 

fatores determinantes para a prosperidade de nações – direitos de propriedade, racionalismo 

científico, mercados de capitais efetivos, transportes e comunicações. Mas não basta.  

Sem instituições político-econômicas inclusivas – estímulos à propriedade, tecnologia 

e competências – permeadas por plena separação de poderes para uma governança sustentável 

e legítima da sociedade, Acemoglu e Robinson (2012) e Bernstein (2014) sustentam que não 

há como criar ciclos espirais virtuosos de acesso à renda, saúde, educação, serviços públicos e 

oportunidades econômicas e sociais, além de clima de estímulo à genialidade, criatividade e 

ambição humanas geradoras de inovações, que possam levar a superação das limitações físico-

geográficas, culturais e/ou étnicas. Ao contrário da espiral viciosa de instituições político-

econômicas extrativistas – poder nas mãos de poucos gerando recursos em benefício próprio 

para conquista e manutenção de poder político – causa primal da geração e perpetuação da 

riqueza concentradora na elite do poder e da pobreza para todo o resto da sociedade. 
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3 – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

Imagine que não existe paraíso, nem inferno...   

Apenas o infinito e as pessoas vivendo o hoje. 

Imagine que não existam países nem nada pelo que matar ou morrer 

E nem tampouco religião...  Apenas gente em paz. 

Imagine que não há propriedade e nem ganância nem fome.  

Apenas fraternidade humana.  

Imagine então as pessoas compartilhando o mundo. 
 

Tradução livre de versos da canção Imagine. John Lennon (1971). 

O imperativo contemporâneo do desenvolvimento sustentável em suas dimensões 

econômica, ambiental, social e humana deve residir no aperfeiçoar, estimular e otimizar o 

potencial do ser humano, atender na plenitude suas necessidades essenciais e preservar a 

biodiversidade e os ecossistemas naturais, para manutenção ad infinitum desses ideais. 

O desenvolvimento socioeconômico pode ser conceituado como parte de um processo 

de ampliação das escolhas das pessoas para que tenham capacidades e oportunidades de ser o 

que desejam ser, e contempla de início, entre outros elementos, o aumento da produtividade, da 

acumulação, do capital, da renda real per capita, sua estrutura operacional, a distribuição de 

seus custos e benefícios entre os agentes desse processo (Gallino, 2005). 

Os versos de Imagine (1971) junto com a já mencionada fala shakespeareana de A 

tempestade (1611), descrevem paraísos terrenos existentes só em sonhos, fantasias, utopias, 

idealizados perfeitos, como o ser humano bem intencionado, ético, moral e racional, gostaria 

que fossem. Ou como nos anos 1940 escrevia Mises (1995) – valores eternos e absolutos, 

códigos morais, razões finais e verdades manifestas aplicáveis a toda humanidade, proferidas 

por iluminados, virtuosos, visionários, infalíveis, referindo-se entre outros, à Friedrich Hegel 

(1770-1831), Augusto Comte (1798-1857), Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-

1895). Ou ainda, como em 1513 escrevia Maquiavel (2010), pela idealização de repúblicas e 

principados que nunca foram vistos nem conhecidos como existentes, e para quem também não 

havia dúvidas, sobre as irreconciliáveis diferenças entre o que deveria ser a vida num mundo 

de alegorias – paradisíaca, ideal, utópica e o como de fato se consegue viver no mundo real. 

Não existentes, mas pelo menos por concepção (Kant, 1999) oferecem um critério à 

razão, que precisa do ideal da perfeição como medida para avaliar e estimar seu grau e sua falta. 

Mas a realidade parte da própria natureza da natureza e da natureza do ser humano que 

a habita. O real lida com tudo o que de fato precisa ser feito para a sempre dura e difícil luta 

pela sobrevivência num mundo de escassez, desigual, injusto, difícil, frequentemente cruel e 

que exige esforço, dedicação, sacrifícios, mas sobretudo, responsabilidade, compromisso e 

confiança, para que nele se possa nascer livre, viver com dignidade e morrer em paz. 
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Na verdade, a realidade socioeconômica, assim como também a realidade política, tem 

se mostrado injusta e até perversa para a grande maioria dos seres humanos ao longo da história, 

assim como a questão ambiental tem cada vez mais intensamente suscitado alertas, debates e 

controvérsias sobre os riscos de colapsos naturais iminentes em escala planetária. 

A desigualdade socioeconômica entre uma minoria que tem o mais amplo acesso a 

valores geradores de boa qualidade de vida e a grande maioria de seres humanos que muito 

pouco ou nada tem, sempre existiu ao longo do tempo, mas jamais foi tão amplamente visível.  

De um lado, a riqueza que cresce continuamente como decorrência de extraordinária 

produtividade, capacidade de inovação, geração e acumulação de valor e riqueza da iniciativa 

e ação humanas através de indivíduos, da empresa em geral e da grande empresa global.   

Do outro, a pobreza, fome e miséria, pelo fracasso da iniciativa e ação humanas em seus 

modelos de governança, gestão e regulação do poder sociopolítico e socioeconômico na geração 

e distribuição de riqueza e bem-estar, já experimentados por diferentes civilizações. 

Como decorrência da magnitude e abrangência desses problemas, faz muito sentido 

assumir e esperar que estado, governos, mercado, empresas e demais instituições e agentes da 

sociedade civil atuassem no planejamento e execução de programas necessariamente 

integrados, complementares e interdependentes, focados nas já citadas dimensões do 

desenvolvimento sustentável – econômica, ambiental, social e humana. 

Uma outra economia – elaborada em torno de valores como cooperação, solidariedade 

e sobretudo compromissos com a vida, a natureza e a justiça social – tem sido apresentada e 

debatida como alternativa material e humana superior à economia capitalista, através de 

modelos de economia solidária, economia do trabalho, novo cooperativismo, empresas 

autogestionárias, entre outros. Tudo isso [na suposição] de que são formas socialmente mais 

avançadas, remetendo a processos que ultrapassam a mediocridade e limitações das relações de 

produção capitalistas – concorrência, exploração, acumulação compulsória, exclusão. (Cattani, 

2009; Santos e Hespanha, 2009). 

Ninguém se opõe a esses valores, nem à crítica às deficiências e mediocridades do modo 

capitalista de produção. Mas pouco se discute o excesso de intervencionismo, burocracia e 

ineficiências dos modelos sócio-político-econômicos ditos de bem estar social e progressistas, 

sustentados pelo confisco via impostos de riqueza gerada na sociedade e por endividamento 

público crescente, que drenam recursos menos para obrigações constitucionais – infraestrutura, 

segurança, saúde, educação, programas assistenciais – e mais para custear estados e governos, 

pagar benesses, aposentadorias e pensões integrais de políticos e burocratas, e juros da dívida 

pública, fonte maior do rentismo tão criticado como se decorrente de injustiças do capitalismo. 
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Não há livre mercado em nenhuma economia no planeta, apenas graus variados de 

intervencionismo e regulação burocráticos, concessões a monopólios, oligopólios, reservas de 

mercado, com interesses que mais se contrapõem do que contribuem para a sociedade, mas que 

muito favorecem a elite de governantes, políticos, burocratas e amigos do poder da vez. 

 

O papel da instituição empresarial na sociedade pode ser percebido por qualquer um em 

qualquer parte do planeta por todos os lados e em todas as horas, pelo simples fato de que 

estamos continuamente envolvidos por ações e resultados da sua ininterrupta atividade, onde 

há sempre alguém projetando, organizando, produzindo, prestando serviços, transportando, 

comunicando, trocando, comprando e vendendo algum bem ou serviço (Beinhocker, 2006), que 

de alguma maneira é no mínimo percebido por pelo menos um dos nossos sentidos. 

A partir e ao longo da segunda metade do século 20, junto a objetivos e metas das 

dimensões econômica e ambiental, empresas têm definido e enfatizado objetivos e metas de 

uma dimensão social e, em sua maioria têm dado ampla divulgação midiática dessas iniciativas, 

através do chamado marketing social e também do seu marketing institucional. 

A grande empresa, pela capacidade de mobilizar recursos, inovar, gerar tecnologias, 

antecipar evoluções, oferecer ampla variedade de soluções econômicas e tecnológicas e pelo 

seu imenso e natural poder de geração e acumulação de valor e riqueza (Prahalad, 2005), deveria 

assumir papel mais relevante como instituição central e principal unidade de ação e força motriz 

do desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea (Roddick, 2002 e 2005). 

E em assim sendo, muito razoável seria esperar dela um papel socioeconômico mais 

destacado notadamente na geração de trabalho, emprego e renda na sociedade, além da sua 

missão básica de gestão operacional-econômico-financeira, focada no atendimento das 

necessidades de seu cliente consumidor e na remuneração de seu acionista investidor. 

Entre as contribuições regulares da empresa à sociedade estão a geração de empregos 

formais diretos e a sua propagação pelas suas cadeias de valor, as ações sociais decorrentes de 

investimentos sociais privados de caráter assistencialista e filantrópico e mais recentemente, as 

ações sociais citadas como estratégicas por estarem integradas à sua estratégia de negócios. 

Na verdade, a empresa em geral tem se envolvido voluntariamente ou por demanda da 

sociedade civil e de governos, em ações que visam atenuar problemas sociais e ambientais 

diversos, através de iniciativas rotuladas como RSE / RSC / CER e hoje consolidadas como 

Indicadores para Negócios Sustentáveis e Responsáveis (Ethos, 2013) e nos RBC Guidelines 

(OECD, 2015b) que vão além do papel básico de cidadania corporativa geradora de empregos 

e provedora de produtos e serviços de qualidade, além de remuneradora de investimentos. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

90 

A responsabilidade social (Ethos, 2013) é forma de gestão que deve estar presente em 

qualquer debate sobre sustentabilidade [desenvolvimento sustentável]. Isso porque, junto com 

responsabilidade social, precisam ser consideradas interdependentes e não excludentes, como 

conceitos, decorrente de visão originada buscando integrar os princípios e comportamentos da 

responsabilidade social com objetivos para a sustentabilidade [desenvolvimento sustentável]. 

Empresas já atuam em projetos sociais próprios e também têm se juntado a uma miríade 

de ações sociais humanitárias mundo afora, como decorrência não só, da escala global de sua 

atuação, da evolução e inovações das tecnologias de informação e comunicação, da ampla 

visibilidade das desigualdades sociais por quase todos os recantos do planeta e como também, 

de mudança no modelo político do estado do bem-estar social com o recuo e fracasso do estado 

na sua função social. Assim esperam ser vistas como instituição com algum papel social 

relevante, capazes de atuar além dessa dimensão econômica focada na acumulação. 

Cabe discutir então como e de que forma ampliar esta contribuição à sociedade, a partir 

do pressuposto de que a empresa deve exercer um papel social relevante, complementar e 

insubstituível na construção de uma sociedade mais justa, com ações e iniciativas que 

transcendam de forma sustentável não apenas a sua missão básica original. 

Importante que também transcendam as ações ditas sociais da esfera da fraternidade, 

benemerência, caridade, filantropia e do assistencialismo, que embora válidas e até mesmo 

indispensáveis como manifestações saudáveis de altruísmo, bondade e solidariedade humanas, 

na verdade mais representam uma busca de conforto moral e legitimação social de indivíduos 

e empresas assim como também à promoção e relações públicas de egos e marcas. 

 

O conceito do desenvolvimento socioeconômico que procura ver o bem-estar de uma 

sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que pode ser gerada, não tem foco direto no ser 

humano, suas oportunidades e capacidades. A renda – medida de crescimento econômico é 

importante apenas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim (IDH, 2014).  

Assim o desenvolvimento socioeconômico transfere o foco para o ser humano e parte 

do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir 

além do viés puramente econômico gerador de renda e considerar valores sociais, culturais e 

também políticas que influenciam a qualidade da vida humana. Esse conceito é a base do IDH 

e do RDH, publicados anualmente pelo PNUD33 e importantes ferramentas para aumento do 

grau de conscientização sobre o desenvolvimento humano mundial (IDH, 2014 e RDH, 2014). 

                                                 
33 IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. RDH – Relatório de Desenvolvimento Humano. 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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No entanto, um bilhão de habitantes no planeta no ano 1800, três bilhões em 1960, sete 

bilhões em 2015, nove bilhões previstos para 2050 e talvez dez bilhões antes do final deste 

século 21, implicam necessidade crescente de água, comida, terra arável, transporte e energia 

(Emmott, 2013), diretamente ligada, junto com educação, saúde e, oportunidades de trabalho, 

emprego e renda, à possibilidade de melhoria dos IDHs, contemporaneamente e desde sempre, 

tão desiguais entre geografias e grupos humanos mundo afora. 

Publicados em 1996, 2005 e 2010, os RDH Brasil têm mostrado relativamente à 

pobreza, educação e saúde, desde as desigualdades regionais internas, a posição relativa do 

Brasil no plano mundial, os desafios estratégicos resultantes do atual modelo de crescimento, o 

combate à pobreza, a expansão do emprego e a gestão ambiental, até mesmo questões de 

natureza institucional, focalizando a necessidade de reconstrução do estado e o crescente papel 

desempenhado pela sociedade civil organizada. Também já foram abordados o racismo, 

pobreza e violência, com foco nas desigualdades raciais em renda, educação, saúde, emprego, 

habitação e violência, e a história e desafios do movimento negro no país. 

Por fim, valores e desenvolvimento humano foi o foco de estudo mais amplo que incluiu 

consulta pública sobre o que precisa mudar para a vida melhorar de verdade; o que são valores, 

suas medidas e a relação entre valores e educação e valores e violência; e o capítulo políticas 

de valor apresenta proposta analítica para formulação de índices de desenvolvimento humano 

para o Brasil (RDHs Brasil, 1996, 2005 e 2010). 

Amplo conjunto de mais de 200 indicadores de desenvolvimento humano do país, 

estados e municípios do Brasil dos últimos 20 anos – população, educação, habitação, saúde, 

trabalho, renda e vulnerabilidade, com dados extraídos dos censos demográficos de 1991, 2000 

e 2010 encontram-se disponíveis, e ilustram melhoras que não podem se ignoradas por qualquer 

viés político / ideológico. Mas este conjunto de indicadores também ilustra o quanto ainda 

precisa ser feito em todos os segmentos para que os extremos de desigualdade e qualidade de 

vida possam ser significativamente reduzidos (ATLAS – DH, 2013). 

Na verdade, de 1960 a 2010 o Brasil rural de uma realidade empobrecida distribuída 

quase homogeneamente em seu território, tornou-se um Brasil urbano, com acesso quase 

universal ao ensino fundamental e expectativa de vida onze anos maior, negando voz corrente 

de que vivencia inaceitável estabilidade na desigualdade, quando ao contrário, experimenta 

inequívoca queda nos aspectos mais inadmissíveis das assimetrias, sem por óbvio negar que as 

desigualdades em suas múltiplas dimensões – patrimônio e renda, gênero, raça – seguem ainda 

como elementos centrais da realidade. Democracia e políticas públicas decorrentes de 

orientação e decisão política explicam a evolução e indicam o caminho (Arretche, 2015). 
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Apresentado dessa forma, esta síntese do desenvolvimento socioeconômico ignora o 

papel, a importância e contribuições do mercado e da iniciativa privada em produtividade, 

inovação, tecnologia e desenvolvimento. Tampouco ressalta a necessidade da ampla atuação 

conjunta, integrada, complementar e interdependente de estado e mercado, com governos, 

empresas e atores da sociedade civil, no planejamento e execução de ações e iniciativas para 

geração de trabalho, emprego e renda a partir da base da pirâmide socioeconômica, a fonte 

efetiva real na criação contínua e responsável de riqueza e prosperidade sustentável, a partir da 

qual se obtém os meios para busca e conquista de melhorias da qualidade de vida. 

A empresa e notadamente a grande empresa global que tenham inseridas essas ações e 

iniciativas em sua estratégia de negócios, que claramente se sobrepõem pela maior efetividade 

às múltiplas e genéricas ações e investimentos sociais privados assistencialistas, caritativos, 

benemerentes e/ou filantrópicos, por mais que em circunstâncias emergenciais, sejam de fato 

necessárias e até mesmo indispensáveis por serem em geral as mais rapidamente disponíveis. 

Muito esperada e usada em catástrofes e desastres, embora combiná-la e/ou substituí-la 

pelo microcrédito seja ainda melhor, a caridade nem sempre é a resposta. Pela dependência 

naturalmente gerada, desestimula iniciativas e responsabilidades dos indivíduos, que passam a 

despender energia em busca de donativos em vez de despender o mesmo esforço para realizar 

algo para si por conta própria. Além da dependência, doações não encorajam a autonomia e a 

autoconfiança e podem levar à passividade que gera degradação moral34. Também estimulam a 

corrupção de agentes públicos e privados encarregados de sua distribuição. Além disso, criam 

relação unilateral de poder, levando os beneficiários à vulnerabilidade, à exploração e à 

manipulação. O paternalismo mesmo bem intencionado é um beco sem saída (Yunus, 2008). 

 

Os recursos para que um desenvolvimento socioeconômico sustentável e consequente 

superação da desigualdade e pobreza se viabilizem têm origem no trabalho empreendedor; no 

emprego direto; nas doações voluntárias – caridade, filantropia; e nos impostos coerciva e 

compulsoriamente tomados dos geradores de renda, valor e riqueza – indivíduos e empresas. 

Um viés altruísta e humanitário, um viés político dito social e não raro também uma 

forte influência das religiões, levam sociedades a pensar na transferência e repartição de renda 

pela seguridade social, como primeira e indispensável ação para prover tanto situações como 

idade, doença e desemprego, como também para atenuar aquelas decorrentes de necessidades 

extremas – catástrofes naturais e, vulnerabilidades e assimetrias socioeconômicas. 

                                                 
34 Ver Darlymple (2014) já citado na nota 5, sobre a degradação moral e comportamento passivo de beneficiários 

de programas sociais assistencialistas do estado de bem-estar social britânico. 
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A seguridade social consiste em um conjunto de políticas sociais de estado no amparo 

e assistência a indivíduos e suas famílias, e se apresenta como Assistência – proteção social, 

sem contribuição dos beneficiários; Previdência – proteção social e subsistência, mediante 

contribuição não voluntária, mas insuficiente para cobrir os benefícios concedidos; e Saúde – 

redução de risco de doenças e acesso a serviços básicos de saúde e saneamento, também sem 

ônus / contribuição direta dos usuários beneficiários do sistema. 

Na Assistência Social brasileira (MDS/AS, 2015) há os programas de transferência e 

repartição de renda – Lei Orgânica do Amparo Social (LOAS), Bolsa Família e Renda Básica 

da Cidadania, que se mostram como o que de mais promissor e bem sucedido já pôde ser feito, 

com o objetivo (Atlas, DH 2013) de melhoria efetiva das condições de vida das pessoas alvo. 

Junto com aumentos reais do salário mínimo e acima do crescimento da produtividade 

respondem pelo resgate da pobreza extrema de parcela expressiva da população de baixa ou de 

nenhuma renda, cujos benefícios se refletem nos IDHs locais. 

Tudo isso parte do pressuposto de que a seguridade social deve ser instrumento de 

distribuição e repartição de renda, atribuição e principal ação do estado de bem-estar social a 

partir da solidariedade humana como um princípio fundamental da sociedade. 

Tudo isso também se contrapõe ao modelo do cada um por si, não do individualismo 

egoísta despreocupado e intolerante com os outros, mas do individualismo egoísta consciente e 

responsável35, disseminado além do indivíduo e apropriadamente moral, no sentido de que 

começa no indivíduo, passa pelo seu inato senso de justiça, na incessante busca por sustento 

(sobrevivência), realização (força propulsora e iniciativa), e autoexpressão (crescimento 

pessoal e qualidade de vida), mas que tem que valer para si e para os outros (Handy, 1999), que 

também são fundamentos da proposta de uma sociedade da confiança (Peyrefitte, 1999), e 

quintessência (Mises, 1995) de uma sociedade humana em economia de trocas voluntárias, onde 

as ações humanas que dão origem à cooperação social visam cooperação e ajuda mútua, com 

divisão de trabalho e combinação de esforços e fazem do ser humano um animal social. 

A seguir, uma síntese de algumas propostas para superação da pobreza e desigualdade 

socioeconômica, do assistencialismo de programas de transferência e repartição de renda, ao 

coletivismo da economia da comunhão, à economia solidária e ao foco no desenvolvimento 

local. Do capitalismo consciente à economia de redes e, à síntese de vantagens e contradições 

dos modelos de oposição e cooptação de estados e mercados. As propostas de um capitalismo 

de inclusão e do negócio social completam o quadro. 

                                                 
35 Em Handy (1999) egoísmo consciente e responsável é egoísmo adequado. A moralidade em Kant é citada, mas 

sem referências. Ver conceitos e postulados da moral kantiana em Caygill (2000) e Huissman (2004). 
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3.1 – Transferência e repartição de renda 

Muito remota a origem das preocupações, manifestações e iniciativas da solidariedade, 

de sábios, pensadores, intelectuais, acadêmicos, religiosos, soberanos, governantes, políticos e 

burocratas, com a pobreza, a justiça social, a desigualdade socioeconômica, que se manteve ao 

longo da história com seu tema comum da atenção e caridade para com os desvalidos. 

Suplicy (2013) cita Confúcio (551-479 a. C.), Aristóteles (385-322 a.C.)36, textos e 

autores do Antigo e Novo Testamentos, e o Alcorão. Junto com Vanderborght e Parijs (2006), 

que informam ter sido a assistência aos desvalidos até o século 16, obra da caridade privada por 

vezes coordenada por congregações religiosas, cita Thomas More (1478-1535)37 e Johannes 

Vives (1492-1535). Este já dizia que a assistência privada alimentada por esmolas livres e 

espontâneas deveria estar associada à contrapartida legítima de prestação em trabalho onde – a 

nenhum pobre que, por sua idade e saúde pudesse trabalhar, deveria se permitir que 

permanecesse ocioso – provisão já existente na versão original das Poor Laws (1388), lei 

inglesa de assistência aos desvalidos, várias vezes reeditada desde então, até 1834, quando a 

Inglaterra implanta controles para assegurar nível mínimo de assistência, mas passa também a 

estigmatizar indigentes que não se adequassem ao trabalho. 

O sistema generalizado de seguridade compulsória, proposta do marquês de Condorcet 

(179538), passa a ser implantado (1883) com a Revolução Industrial, por Otto von Bismarck 

(chanceler alemão) para trabalhadores europeus, como sistema de assistência social não mais 

restrito a indigentes, mas um sistema de proteção social ligado ao trabalho assalariado, com 

contribuições compulsórias sobre a remuneração, para prover alguma proteção contra 

desemprego, doença, invalidez, velhice e falecimento. Agora não mais atividade marginal, mas 

tarefa essencial da autoridade pública, tem início o estado social, com a seguridade social 

relegando a assistência social à margem, porém, sem ignorar sua necessidade (Suplicy, 2013). 

Desde os anos 1970, programas assistenciais de transferência de renda brasileiros têm 

foco em pobres idosos e portadores de deficiências, se diferenciam de mecanismos tradicionais 

de auxílio aos pobres, com doações de bens e alimentos básicos, a partir de modelo baseado na 

filantropia e paternalismo. Nos anos 1990, com as demandas surgidas por conquistas sociais da 

Constituição Federal (CF 1988), os governos da federação iniciam programas com foco em 

famílias com crianças, consolidadas em 2003 com o Programa Bolsa Família (Rocha, 2013). 

                                                 
36 Em Política – justiça distributiva tratar desigualmente aos desiguais para torná-los iguais; e a justiça política 

tratar igualmente a todos, depois que a justiça distributiva os igualizou... (Aristóteles, 1999, 2007). 
37 Em Utopia – paraíso terreno, sociedade organizada, justa e feliz; bem público, nada é privado, (More, 1999). 
38 Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743-1794), filósofo, matemático, economista, humanista e político francês. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

95 

O Sistema Único da Assistência Social (SUAS) é o sistema público organizador dos 

serviços socioassistenciais no Brasil, cujo modelo de gestão participativa e descentralizada, 

articula esforços e recursos das três esferas de governo – federal, estadual e municipal, para a 

execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (MDS-SUAS, 2015). 

O BPC/LOAS – Benefício de Prestação Continuada (MDS-BPC/LOAS, 2015) faz 

parte do SUAS; é pago pelo Governo Federal; o reconhecimento do direito feito pelo INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social; concedido sem carência – sem exigência de pagamento ao 

INSS – a quem, não receba nenhum benefício previdenciário, nem de outro regime de 

previdência, tenha renda mensal do grupo familiar per capita inferior a 25% do salário mínimo, 

comprove não ter renda suficiente para manter a si mesmo e à sua família, e por sua vez não 

tenha renda suficiente para mantê-lo, é brasileiro nato/naturalizado ou indígena e tem endereço 

de residência fixa no país. O pagamento do Benefício Assistencial mensal vitalício de um 

salário mínimo se propõe a dar acesso a condições mínimas de uma vida digna a:  

Pessoas a partir de 65 anos. 

Pessoas com deficiência. O Serviço Social e Perícia Médica do INSS avaliarão se a 

deficiência incapacita para a vida independente e para o trabalho e se comprove ser portador de 

deficiência de longo prazo que o impeça de trabalhar e manter a si mesmo e à sua família.  

O impedimento de longo prazo diz respeito a um problema de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, impossibilitem que a 

pessoa participe de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as 

demais pessoas que não possuam tal impedimento.  

 

Para cálculo da renda familiar considera-se o total de pessoas na mesma casa: 

requerente, cônjuge, companheiro/companheira, filho/filha não emancipado de qualquer 

condição, pais, e irmãos não emancipados, menores de 21 anos e inválidos. O enteado e menor 

tutelado equiparam-se a filho, mediante a comprovação de dependência econômica e desde que 

não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. 

O benefício assistencial pode ser pago a mais de um membro da família desde que 

comprovadas as condições exigidas. O valor do benefício concedido anteriormente será 

incluído no cálculo da renda familiar. 

O benefício deixará de ser pago quando houver superação das condições que deram 

origem a concessão do benefício ou pelo falecimento do beneficiário. O benefício assistencial 

é intransferível e, portanto, não gera pensão aos dependentes. 
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O Programa Bolsa Família (MDS/PBF, 2015) e (CEF, 2015) de transferência de 

renda, integra o Plano Brasil Sem Miséria (MDS/BSM, 2015), focado em famílias pobres – 

renda per capita mensal (06/2015) de R$77 a R$154, e extremamente pobres – se inferior a 

R$77, tem benefícios a partir de R$77 mensais – Básico, Variável, Variável para Jovem e 

Superação da Extrema Pobreza. As famílias em situação de extrema pobreza podem acumular 

os benefícios Básico, Variável e Variável para Jovem até R$306 mensais, também acumular 

um benefício para Superação da Extrema Pobreza. Em 2014 o PBF pagou R$27,2 bilhões a 

mais de 14 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de pessoas. As famílias se obrigam a alguns 

condicionantes, sob risco de perda do benefício caso não cumpram, sem justa causa: 

1ª saúde – com vacinação, crescimento e desenvolvimento dos menores de 7 

anos; mulheres entre 14 e 44 anos com acompanhamento médico e se gestantes ou 

lactantes devem realizar o pré-natal e o acompanhamento de sua saúde e do bebê. 

2ª educação – todos entre 6 e 15 anos matriculados e manter frequência escolar 

mensal mínima de 85%. Para os estudantes entre 16 e 17 anos, no mínimo, 75%. 

3ª assistência social – crianças e adolescentes com até 15 anos em risco ou 

retiradas do trabalho infantil, participar dos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos e frequência mínima de 85% da carga horária mensal. 

Relatórios mais recentes (MDS/BSM, 2014) e (MDS/PBF, 2015) reportam melhoras 

relevantes no geral, sem, no entanto indicar superação expressiva no problema apontado no IDF 

(2012) – Índice de Desenvolvimento das Famílias, então métrica de uso interno do MDS, que 

media o acesso aos meios e a satisfação efetiva das necessidades dos beneficiários em 60 

vulnerabilidades e seis dimensões: vulnerabilidade da família, acesso ao conhecimento, ao 

trabalho, disponibilidade de renda, desenvolvimento infantil e condições habitacionais39.  

 DIMENSÕES IDF 

1 Vulnerabilidade da família 0,74 

2 Acesso ao conhecimento 0,38 

3 Acesso ao trabalho 0,29 

4 Disponibilidade de recursos (renda) 0,63 

5 Desenvolvimento infantil 0,85 

6 Condições habitacionais 0,78 

Fonte: MDS – Ministério de Desenvolvimento Social (2012) 

O índice de acesso de 0 (sem) a 1 (com) teve metodologia desenvolvida pelo IPEA 

(2003) e revela progressos: 0,85 para acesso ao desenvolvimento infantil; 0,63 para acesso a 

recursos (renda); 0,74 para vulnerabilidade da família e 0,78 para condições habitacionais. 

Mas 0,38 para o acesso ao conhecimento e 0,29 para acesso ao trabalho indicam pouco 

progresso e também que a dependência aos pagamentos mensais do PBF se mantinha elevada. 

                                                 
39 Questionário (íntegra adiante) detalhado, abrangente e revela cuidados metodológicos para obter indicadores 

que orientem os agentes do BSM e PBF na gestão dos programas e no cumprimento das condicionalidades. 
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Educação e trabalho gerador de renda, saídas sustentáveis de qualquer programa de 

transferência de renda, ainda não tinham suas vulnerabilidades específicas superadas. Muitas 

famílias deixaram a miséria absoluta, mas sem alternativas, seguem sem saída, condenadas à 

pobreza, sustentada por funcionalidade conservadora de um programa que por certo, atenua e 

melhora o hoje, mas deixa tudo quase igual, perpetuando a dependência.  

O Relatório de Gestão 2014 (MDS/PBF, 2015) alerta que o acompanhamento das 

condicionalidades de educação e saúde estipuladas em lei para observância das famílias é um 

processo complexo, pois envolve diferentes setores da administração pública federal e exige o 

trabalho de extensa rede de operadores das áreas de educação, saúde e assistência social do 

poder público municipal. Além disso, informa que o mais importante é associar o processo de 

acompanhamento das condicionalidades à obrigação do poder público, em todos os níveis 

federativos, na oferta de serviços básicos de saúde, educação e assistência social, ou seja, uma 

das prováveis causas da menor evolução em educação se deva às deficiências do estado em 

provê-la, prejudicando o acesso a trabalhos mais qualificados.  

O relatório também informa que os estudos sobre os efeitos do PBF em seu público-

alvo identificaram importantes avanços em termos de rendimento escolar (taxa de aprovação) 

e indicadores de saúde (queda na taxa de mortalidade infantil), quando comparados a grupos de 

não beneficiários, o que reforçaria a necessidade de sua manutenção e expansão40. 

No Brasil a prioridade é a implantação e expansão de um estado de bem-estar social, 

com o crescimento econômico financiando a ampliação contínua de benefícios assistenciais, o 

PBF como solução e não como etapa provisória em processo real de mobilidade social: 

Ninguém com sentimento humanista ignora o valor da transferência de 

renda para abrigar famílias pobres, excluídas dos benefícios do progresso. Mas 

falta humanismo aos que a veem como solução para dificuldades que 

beneficiários enfrentam, aos que comemoram o aumento no seu número, sua 

integração ao modelo e não mais como desabrigados por ele.  

O PBF visto como o limite possível da utopia e solução e, sem escola de 

qualidade, apenas abriga necessitados. Enquanto uma única família precisar, 

deve receber, mas só e enquanto o modelo social continuar a gerar desalojados 

que precisam de abrigo provisório.41  

 

O foco deveria mudar da concessão do benefício assistencial para a concessão de ajuda 

para criação / desenvolvimento do trabalho empreendedor gerador de renda (Yunus 2006, 2008 

e 2010) com o microcrédito a pequenos grupos e risco de crédito compartilhado, melhor modelo 

para superação sustentável da pobreza sem a dependência de transferências de renda. 

                                                 
40 Artigo da Ministra Teresa Campello (Valor Econômico, 13/05/2015) resume esses resultados. Íntegra abaixo. 
41 Editado do artigo do senador Cristovam Buarque (O Globo, 09/08/2014). Ver na íntegra logo em seguida. 
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Bolsa Família  

Desenvolvimento com equilíbrio e inclusão social  

Jornal VALOR ECONÔMICO 13/05/2015 

TEREZA CAMPELLO, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

HELMUT  SCHWARZER, secretário nacional de Renda de Cidadania (do MDS) 

Em 11 anos, o PBF se consolidou como um dos pilares da estratégia de 

combate à pobreza e à exclusão social no Brasil. O programa atende hoje cerca 

de 14 milhões de famílias, sempre com foco nos mais pobres, característica que 

lhe rendeu reconhecimento internacional. 

Nesse período, mais de 3,1 milhões de famílias deixaram o programa 

voluntariamente, por terem superado o limite de renda prevista no programa ou 

por terem deixado de atualizar suas informações no Cadastro Único dentro do 

prazo previsto, sugerindo que não precisavam mais do complemento de renda 

(beneficiários devem atualizar seus dados no Cadastro Único a cada dois anos). 

Mês passado, ao final de mais um ciclo de revisão cadastral, quase 450 mil 

famílias tiveram o benefício cancelado. 

Mais de 96% dos 15,7 milhões de estudantes monitorados cumprem 

frequência mínima de 85% nas escolas. Outras 3 milhões de famílias foram 

desligadas do Bolsa Família desde o início do programa em decorrência de 

rotinas de monitoramento e controle realizadas anualmente. 

Sem fixarmos prazo para a superação da pobreza, consideramos 

desejável que as famílias beneficiárias consigam fazer uma saída sustentada do 

programa - e os números mostram que isso vem acontecendo com milhares de 

famílias nos últimos anos. 

Criado em 2003, o PBF paga R$170 em média por mês às famílias mais 

pobres e, em contrapartida, exige que enviem suas crianças e jovens à escola, 

bem como cumpram agenda periódica de acompanhamento em saúde. 

O programa monitora bimestralmente a frequência escolar de 15,7 

milhões de estudantes, entre os quais 96,3% efetivamente cumprem uma 

presença mínima de 85% (de 6 a 15 anos de idade) ou 75% (de 16 a 17 anos de 

idade). Dos 5 milhões de crianças de até 6 anos com o calendário de vacinação 

acompanhado, 99% estão em dia. Entre as gestantes beneficiárias, aumentou o 

percentual daquelas que começam o acompanhamento pré-natal já nos primeiros 

90 dias da gestação. 

Os impactos do Bolsa Família estão amplamente documentados. Entre 

eles destaca-se a contribuição à queda da pobreza extrema no Brasil, com a 

retirada de 36 milhões de pessoas da miséria, das quais 22 milhões entre 2011 e 

2014. Outro resultado relevante é o aumento da seguridade alimentar e 

nutricional, com queda pela metade no déficit de estatura das crianças 

beneficiárias, entre 2008 e 2012, bem como uma grande expansão no acesso à 

educação, resultando em maiores taxas escolares de frequência e aprovação no 

ensino fundamental e médio dos jovens beneficiários. 

Os resultados, como se vê, vão muito além da garantia de renda às 

famílias e alcançam várias dimensões da pobreza, como o acesso à educação, 

saúde e serviços. Estudo baseado em metodologia do Banco Mundial atestou 

que em dez anos, desde a criação do Bolsa Família, o percentual de brasileiros 

vivendo privações múltiplas caiu de 8% para 1,1% da população. Essa queda foi 

mais relevante justamente onde a pobreza era maior: no Nordeste, entre negros 

e nas famílias com filhos menores. 
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Tão importantes quanto os efeitos imediatos no acesso à renda, serviços 

e bens são os impactos de longo prazo na formação dos jovens na escola, uma 

contribuição estratégica para o desenvolvimento. Níveis mais elevados de 

escolaridade são necessários para que os jovens tenham oportunidades de 

inclusão social via trabalho decente na etapa adulta, numa trajetória diferente da 

que seus pais tiveram. Ao mesmo tempo, a maior escolaridade é fundamental 

para aumentar a produtividade da economia brasileira. 

Essa produtividade também melhora com os esforços do Plano Brasil 

Sem Miséria para ampliar a inclusão econômica das famílias. Mais de 1,7 milhão 

de vagas de qualificação profissional do Pronatec foram ocupadas por pessoas 

de baixa renda desde 2011. E quase meio milhão de beneficiários se tornaram 

microempreendedores individuais no mesmo período. 

Neste contexto, surpreende ouvir manifestações de que o PBF tiraria 

pessoas do mercado de trabalho e criaria dependência, manifestações essas 

associadas à defesa de um tempo limite de permanência no programa. O suposto 

"efeito preguiça" não tem amparo nos fatos, já que a taxa de atividade dos 

adultos das famílias beneficiárias - de 75% - é equivalente à das famílias não 

beneficiárias. O PBF não substitui a renda do trabalho, a complementa. 

Outros argumentos, como o que o PBF incentivaria as famílias a terem 

mais filhos, são cabalmente contrapostos pelos fatos. Conforme o IBGE, entre 

2003 e 2013, o número de filhos por mulher caiu mais acentuadamente entre os 

20% mais pobres, na faixa de renda atendida pelo programa, 50% mais do que 

na média da população. 

Resumo: o PBF presta contribuições essenciais à sociedade brasileira: 

alívio massivo da pobreza extrema, apoio ao acesso universal à escola e a 

serviços de saúde, mais paz e coesão social, fortalecimento da demanda interna 

e geração de emprego e renda com impacto sobre o crescimento econômico, 

sobretudo dos setores de consumo popular. Nenhum país pode prescindir de um 

sistema de proteção social eficiente para o seu desenvolvimento. 

O PBF articula virtuosamente renda e serviços para um a cada quatro 

brasileiros, os 25% mais pobres, e custa apenas 0,5% do PIB, em gastos que 

retornam para estimular a economia. Não é peça passageira de um paradigma 

"que se esgotou", mas elemento chave para um modelo de desenvolvimento 

includente e equilibrado no Brasil no longo prazo. 

Desalojados da utopia  
CRISTOVAM BUARQUE Jornal O GLOBO 09/08/14 

É antigo o apoio aos desalojados por causa de desastres naturais, raro o 

apoio aos desalojados pelos modelos econômicos e sociais. Ninguém com 

sentimento humanista deixa de reconhecer o papel positivo da transferência de 

renda para abrigar famílias pobres, que ficaram desalojadas ou excluídas dos 

benefícios do progresso. Sem essa ajuda estariam na mesma situação das vítimas 

das tragédias naturais. Mas falta humanismo aos que veem os abrigos como a 

solução para as dificuldades que as vítimas de tragédias atravessam ou aos que 

comemoram o aumento no número dos que vivem em abrigos, fugindo dos 

horrores da pobreza. 

Essa visão predomina entre os que defendem as transferências de renda 

como solução para o problema da pobreza, sem a percepção de que os 

necessitados do PBF são desalojados e desabrigados pelo modelo econômico, 

que a transferência de renda busca mitigar sem eliminar a exclusão. Por isso, 

desabrigados são beneficiados, e não necessitados. 
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Na sua forma atual, sem escola de qualidade, o programa Bolsa Família 

está sendo um abrigo para proteger necessitados. Comemorar o aumento no 

número de pessoas necessitadas é igual a ver como solução definitiva o abrigo 

provisório para desabrigados por catástrofes. 

A necessidade do PBF decorre da interdição histórica de um pedaço de 

terra para as famílias rurais, desalojadas pelo modelo voltado para o mercado 

externo; ou devido à constante migração de pobres para as cidades em busca de 

emprego que não existe ou de baixos salários que não atendem às necessidades 

básicas. Deve-se também ao desvio de recursos para criar infraestrutura 

econômica e pagar juros da dívida que ela exigiu, no lugar de investimentos em 

serviços públicos, sobretudo, educação de qualidade para todos. 

Até recentemente, essas falhas do modelo econômico eram percebidas 

por aqueles que lutavam por um mundo sem desalojados sociais. O fracasso dos 

regimes socialistas desfez as propostas e as bandeiras de luta por uma economia 

comprometida com o social. No Brasil, a convergência desse fracasso com a 

ascensão da esquerda ao poder acomodou de tal forma os políticos que todos 

passaram a justificar as medidas mitigadoras como se fossem o limite possível 

da utopia. A Bolsa Família passou a ser vista como solução, e não abrigo 

provisório. E seus beneficiados vistos como integrados ao modelo e não mais 

como desabrigados por ele. 

A aceitação do modelo, que desaloja excluídos, desalojou as esquerdas, 

tirou-lhes o vigor transformador, acomodou-as na aceitação dos abrigos como 

se fossem o céu social. Até aqui nenhum candidato a presidente disse: 

Enquanto uma família precisar, receberá a Bolsa Família, mas não 

descansarei enquanto o modelo social continuar provocando desalojado que 

precisa de abrigo provisório. 

QUESTIONÁRIO 

IDF – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS 

Dimensão 1 – Vulnerabilidade da família 

1. Tem crianças em casa? 

2. Tem adolescente ou criança em casa? 

3. Tem adolescente, criança ou jovem em casa? 

4. Tem deficiente em casa? 

5. Tem idoso em casa? 

6. Tem cônjuge em casa? 

7. Mais da metade em idade economicamente ativa? 

8. Tem alguém com pelo menos 15 anos? 

9. Tem alguém com pelo menos 18 anos? 

10. Tem alguém com pelo menos 21 anos? 

11. O responsável nasceu na cidade? 

12. Tem criança com até 14 anos que nasceu em outro município? 

13. A família é indígena ou quilombola? 

Dimensão 2 – Acesso ao conhecimento 

14. Tem adultos analfabetos? 

15. Adultos analfabetos funcionais? 

16. Pelo menos uma pessoa > 15 anos alfabetizada? 

17. Pelo menos uma pessoa > 15 anos que frequente ou  

que tenha frequentado a escola? 

18. Pelo menos uma pessoa > 15 anos, alfabetizada,  

que frequente ou tenha frequentado a escola? 
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19. Tem pelo menos um adulto com ensino fundamental completo? 

20. Tem pelo menos um adulto com ensino secundário completo? 

21. Tem pelo menos um adulto com alguma educação superior? 

Dimensão 3 – Acesso ao trabalho 

22. Tem alguém em idade ativa? 

23. Mais da metade dos que tem idade ativa estavam empregados? 

24. Tem alguém com emprego formal? 

25. Tem alguém ocupado em atividade não agrícola? 

26. Tem alguém ocupado com renda superior a um salário mínimo? 

27. Tem alguém ocupado com renda acima de dois salários mínimos? 

Dimensão 4 – Disponibilidade de recursos 

28. Tem alguma despesa mensal? 

29. Tem renda, além das transferências? 

30. A família possui alguma renda? 

31. Despesa familiar per capita  

é maior do que a linha da extrema pobreza? 

32. A renda familiar per capita 

é superior à linha da extrema pobreza? 

33. Despesa com alimentos, higiene e limpeza,  

é maior do que a linha da pobreza extrema? 

34. Despesa familiar per capita é maior do que a linha da pobreza? 

35. Renda familiar per capita é maior do que a linha da pobreza? 

36. A maior parte da renda familiar vem de transferências? 

Dimensão 5 – Desenvolvimento infantil 

37. Tem crianças de menos de 12 anos trabalhando? 

38. Tem menor de 14 anos trabalhando? 

39. Tem menor de 16 anos trabalhando? 

40. Tem criança de 4 a 6 anos fora da escola? 

41. Tem criança de 7 a 14 anos fora da escola? 

42. Tem criança de 7 a 17 anos fora da escola? 

43. Tem criança de até 14 anos com mais de 2 anos de atraso? 

44. Tem criança de 10 a 14 anos analfabeta? 

45. Tem adolescente de 15 a 17 anos analfabeto? 

Dimensão 6 – Condições habitacionais 

46. Tem domicílio, particular ou coletivo? 

47. Tem domicílio particular permanente ou improvisado? 

48. Tem domicílio particular permanente? 

49. Tem até 2 moradores por dormitório? 

50. Tem material de construção permanente? 

51. Tem acesso adequado à água de rede geral de distribuição? 

52. Tem acesso adequado à água? 

53. Possui banheiro ou sanitário? 

54. Tem esgotamento sanitário adequado? 

55. Tem lixo coletado de forma direta? 

56. Tem lixo coletado, de forma direta ou indireta? 

57. Tem acesso à eletricidade, com medidor? 

58. Tem acesso à eletricidade? 

59. Tem calçamento ou pavimentação total na rua? 

60. Tem calçamento ou pavimentação pelo menos parcial na rua? 
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A Renda Básica de Cidadania – RBC está muito bem definida como sendo uma renda 

mínima paga por uma comunidade política, individualmente a todos os seus membros, 

independente de situação financeira ou exigência de trabalho. Um programa que contempla 

renda mensal no valor limite da linha de pobreza, paga sem comprovação de renda nem 

cumprimento de condicionalidades e/ou contrapartidas (Vanderborght e Parijis, 2006). 

A RBC surge como necessidade essencial pelo fato de a seguridade social sempre ter 

sido vinculada ao trabalho assalariado, e pelo menos em teoria, financiada por contribuição 

compulsória descontada da remuneração por trabalho realizado / serviço prestado. 

A partir de meados do século 20, a renda mínima ganha fôlego no continente europeu, 

com a Inglaterra (1948), seguida por Alemanha (1961), Países Baixos (1963), Bélgica (1974), 

França, com o Revenu Minimum d’Insertion (1988), e também Canadá e Austrália. Nos EUA a 

partir de 1935 surgem programas assistenciais mais restritos, com grande autonomia para sua 

implantação (dinheiro vivo, creches, subsídios variados), e em 1964 surge o Food Stamps, 

bônus para compra de alimentos em lojas conveniadas. No entanto, todos esses programas têm 

em comum, condicionalidades para sua concessão – situação familiar, comprovação de renda e 

disposição para trabalhar (Vanderborght e Parijis, 2006). 

A universalidade do direito a uma renda mínima incondicional, a ser paga nas mais 

variadas formas, ao longo da vida dos beneficiários, inclusive aposentadoria e pensão, tem na 

ideia radical de que a terra é propriedade comum da espécie humana, defendida por Thomas 

Paine (1737-1809), um bom ponto de partida. Thomas Skidmore (1790-1832), François Huet 

(1814-1869) e bem mais recentemente Bruce Akerman e Anne Alsott da Yale School of Law / 

EUA (1999), com justificativas algo diferentes, mas em torno da mesma ideia, também se 

juntam a muitos outros na defesa de um direito à existência, garantido por uma lei social a qual 

deveriam se subordinar todas as demais leis. Ou como escreveu (Pickard, 1919) um 

reconhecimento definitivo do direito à vida; melhor ainda, um equivalente monetário do direito 

à terra (Vanderborght e Parijis, 2006) e (Suplicy, 2006 e 2013). 

Os defensores da ideia da renda mínima com/sem condicionalidades, minimizam ou até 

mesmo não dão qualquer credibilidade às críticas quanto ao risco de que programas desse tipo 

estimulem a ociosidade. Uma vez que em essência asseguram renda suficiente para suas 

necessidades básicas, os já citados relatos de degradação moral dos beneficiários do estado de 

bem estar social inglês (Dalrymple, 2014 e 2015) e no Brasil, os baixos índices de sucesso em 

educação e trabalho entre os índices das condicionalidades do PBF medidos pelo IDF, são 

indícios reais de que deficiências morais da natureza humana não podem ser ignoradas por 

ninguém que se proponha a lidar séria e racionalmente para superar a pobreza. 
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Além disso, programas são sustentáveis quando financiados por rendas do trabalho e 

produção próprios, geradas nas comunidades onde se localizam, em livre mercado de trocas 

voluntárias. Ao contrário, programas dependentes da riqueza e valor de quem trabalha e produz 

– indivíduos e empresas – financiados por expropriação via impostos, contribuições e taxas, 

dependem também de governantes, políticos e burocratas do poder da vez, caminho natural para 

servidão, dependência e, baixa mobilidade socioeconômica e estagnação. 

No Brasil, a Lei da Renda Básica de Cidadania (nº 10.835) sancionada em 2004, garante 

a todos os que vivem receber uma transferência de renda, e sua instituição se dará em etapas, 

prioritariamente para segmentos mais vulneráveis da sociedade. As transferências em parcelas 

mensais, serão em valor suficiente para atender às necessidades de cada um dentro do contexto 

de desenvolvimento e possibilidades do orçamento do país. O Poder Executivo definirá o valor 

a ser pago, considerando as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Leis relacionadas 

com o Plano Plurianual e as diretrizes orçamentárias deverão especificar os cancelamentos e 

transferências de despesas, bem como quaisquer outras medidas necessárias para sua 

implementação (Suplicy, 2013). 

A RBC tem a vantagem de estimular a demanda por bens e serviços de primeira 

necessidade o que, por conseguinte, aumenta o nível de emprego – que, sem dúvida, funciona 

como estímulo para o crescimento econômico. Outra vantagem é a liberdade de escolha de 

trabalho / emprego, e a de recusa ao que contrarie vocações pessoais (Suplicy, 2006 e 2013), 

que considera a RBC sem condicionalidades e/ou contrapartidas, alternativa muito justa e 

melhor por eliminar as ineficiências inerentes ao assistencialismo do PBF: 

1º Armadilha da dependência que causa desemprego em programas que 

definem o direito a benefício por nível de renda, uma vez que desestimulam os 

indivíduos a procurar atividade econômica, sabendo que o governo deixará de 

fornecer o benefício quando essa atividade aumentar a sua renda.  

Com a RBC, qualquer aumento resultante do trabalho e da iniciativa 

pessoal não afetará a garantia de benefícios iguais para todos; 

2º Estigma que desencoraja as pessoas de revelar o seu nível de renda 

baixa, a fim de poder receber um complemento; 

3º Altos custos de controle associados às condicionalidades; 

4º Incentivo para o empregado não querer ser registrado formalmente, 

ocorre quando uma pessoa recusa o registro para não perder o direito ao PBF. 

 

De fato, muito mais pelos fundamentos conceituais do RBC, e muito menos pelas acima 

apontadas ineficiências do PBF, (Silva, 2014) é preciso desarmar as resistências dos que 

acreditam na ideia de que as condicionalidades / contrapartidas do PBF são elemento garantidor 

da dimensão emancipatória dos programas de transferência e repartição de renda, embora 

romper esta barreira deva ser parte de uma estratégia gradual de implantação. 
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A RBC como conceituada por seus defensores, não deve ser inserida no contexto da 

seguridade social, onde se impõe a contrapartida de contribuição obrigatória dos beneficiários. 

Por outro lado, uma renda mínima aos despossuídos e, a concessão a todos os membros de uma 

sociedade de parcela do patrimônio gerado pelo seu conjunto produtivo, são apenas variações 

de mecanismos convencionais de renda mínima. A RBC precisa ser entendida como 

estritamente individual e, paga sem relação com a renda dos beneficiários e sem quaisquer 

condicionalidades e/ou contrapartidas (Vanderborght e Parijis, 2006) e (Suplicy, 2013). 

A RBC além de na atualidade já ser defendida e justificada como eficaz instrumento 

contra a pobreza e o desemprego e, ser a melhor alternativa, precisa também estar atrelada ao 

conceito de uma sociedade justa, de ser um imperativo de justiça. O que a RBC pretende fazer 

não é redistribuir por solidariedade a renda dos que trabalham entre os que não trabalham, mas 

dar a cada um, quaisquer que sejam suas escolhas, o que lhe cabe, sob o justo argumento de que 

a natureza nos foi dada a todos, e que todos os meios de produção têm sua origem primária em 

recursos naturais, que a princípio não são propriedade de ninguém (idem). 

Por fim, uma RBC42 paga a cada ser humano no planeta, como dividendo por ganhos 

em atividades produtivas pelo uso de ar, água e terra – minerais, créditos de carbono, energia 

(Vanderborght e Parijis, 2006), moedas/câmbio, também tem sido pensada. 

Mas em que pese as aclamadas virtudes e benefícios de programas de transferência de 

renda tipo PBF e RBC, ambos pecam por serem programas emergenciais e/ou assistenciais 

focados no pagamento de benefícios assistenciais, um acreditando em condicionalidades, o 

outro nas iniciativas espontâneas dos beneficiários. Não há foco no trabalho empreendedor 

gerador de renda, para, uma vez assegurada a renda mensal básica, o beneficiário construir e 

desenvolver a sua mobilidade socioeconomicamente sustentável e a de suas famílias. 

A subsistência precisa, o mais cedo possível no processo, ser sustentada pela renda do 

trabalho empreendedor ou assalariado (Yunus, 2008). Mas se/quando há renda, a transferência 

em programas tipo PBF é suspensa, aflora sua debilidade – de fato, não motiva beneficiários a 

dispensá-la. Na RBC a transferência não é suspensa, daí sua melhor qualidade como processo, 

como apontam seus defensores, mas ainda assim, não assegura a superação da pobreza, que 

somente poderá se dar pela ação ativa espontânea da iniciativa. Por isso Yunus (2006, 2008) 

prefere o microcrédito, e não a simples transferência de renda, para transformar beneficiários 

passivos do assistencialismo, em agentes ativos produtivos e responsáveis por esforço próprio, 

através de sua contribuição produtiva, no seu resgate socioeconômico e no de sua família. 

                                                 
42 A RBC tem hoje dimensão global, discutida e estudada mundo afora. Ver BIEN (2015) e CIT (2015) para leitura, 

consulta e acompanhamento da pesquisa internacional sobre o assunto, inclusive no Brasil. 
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A previdência social tem como característica essencial constituir uma forma coletiva e 

obrigatória de poupança para a qual confluem trabalhadores, empregadores e eventualmente o 

estado, para prover proteção aos primeiros contra os riscos da vida laborativa – a proteção 

contra o desemprego, doenças, acidentes de trabalho e a velhice (Danani, 2009). 

Também pode ser dito que o sistema previdenciário, predominantemente estatal e 

mediante contribuição compulsória de autônomos, empregados e empregadores, tem como 

função primal a proteção socioeconômica de trabalhadores, com aposentadoria e pensão por 

morte, e abrange também a cobertura de riscos decorrentes de impossibilidade temporária de 

trabalhar por demissão, acidente, doença, invalidez, velhice, além da proteção à maternidade. 

Na atualidade a previdência social deveria prover garantias e certezas aos mais amplos 

setores da população, com acesso e qualidade compatíveis com a capacidade de satisfação das 

necessidades contemporâneas, principalmente considerando a seleção adversa do mercado de 

seguros privados, o desemprego e a precarização do trabalho, que privam trabalhadores e suas 

famílias, de sistemas institucionalizados públicos e coletivos de proteção (Danani, 2009).  

A previdência social brasileira é instituição pública que tem como objetivo reconhecer 

e conceder direitos aos seus segurados – um seguro social para quem contribui. A renda paga é 

utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade de 

trabalho, seja por doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou 

mesmo quando da maternidade e da reclusão (MPS, 2015). 

Na verdade, o sistema previdenciário brasileiro, que contempla a previdência rural, a 

previdência urbana (RGPS43) e a previdência do setor público, representa ampla transferência 

e repartição de renda na economia e na sociedade, uma vez que, mesmo cobrando irracionais e 

elevados encargos e contribuições de quem dá emprego privado, não arrecada os recursos 

necessários ao pagamento do conjunto de benefícios legais previstos – por tempo e, por tempo 

e valor – principalmente dos benefícios assistenciais e previdenciários rurais e dos servidores 

públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e nos três níveis da federação – união, 

estados e municípios, que se propagam depois por generosas pensões por morte. 

Além disso, controle operacional frágil, iniciativas de moralidade duvidosa e, decisões 

judiciais favoráveis, têm gerado aposentadorias e pensões em valores mensais acima daqueles 

recebidos na vida profissional ativa por servidores públicos – políticos e burocratas – onde 

também se inclui a acumulação de benefícios em mais de um poder e/ou nível federativo. 

                                                 
43 Regime Geral da Previdência Social – determina seu caráter contributivo, a filiação obrigatória, os equilíbrios 

financeiro e atuarial e dispõe também as modalidades que garantem o livre acesso ao conjunto de benefícios 

financiados pela receita geral do estado (MPS, 2015). 
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O sistema previdenciário brasileiro (IPEA, 2013) está estratificado em três grupos.  

Na base, aposentadorias e pensões no valor de um salário mínimo, 

altamente subsidiadas e pagas a antigos trabalhadores rurais ou urbanos, que 

viveram mais ou menos à margem do mercado de trabalho formal. 

No meio, aposentados do setor privado e servidores públicos inativos 

cujos benefícios são não superiores ao teto legal do RGPS.  

No topo, funcionários públicos cujas aposentadorias e pensões excedem 

em muito o teto do RGPS – menos de 5% dos beneficiários se apropriando de   

quase 20% dos recursos distribuídos. 

 

O estado brasileiro (IPEA, 2013) contribui muito para a desigualdade de renda no país, 

por operar suas políticas salariais e sociais em três níveis diferentes:  

1º mantém uma elite de trabalhadores no setor público por meio de 

salários mais altos e previdência mais generosa que à sua contraparte privada;  

2º fornece benefícios previdenciários intermediários e seguro-

desemprego apenas aos trabalhadores formais do setor privado;  

3º dá pouco peso a medidas redistributivas, com tributos e programas de 

renda básica para as massas de baixa renda no setor informal do mercado de 

trabalho. 

 

O sistema previdenciário brasileiro baseado no modelo de partição simples, onde os 

trabalhadores ativos financiam os inativos, é não sustentável por construção, ainda que fosse 

limitado ao pagamento de benefícios a quem efetivamente contribuiu para ele, pois pressupõe 

a existência de força de trabalho ativa crescente e em número superior, pagando contribuições 

e gerando soma de recursos pelo menos igual ao valor total dos benefícios pagos aos inativos.  

Até aqui já não há qualquer racionalidade. Ao se juntar benefícios sem contrapartida 

direta na aposentadoria rural e, principalmente no setor público, com salários e vantagens 

integrais nos três níveis federativos e nos três poderes republicanos, o quadro se completa – 

irracionalidade, insustentabilidade e, irresponsabilidade e injustiça social. 

O sistema previdenciário brasileiro está muito longe de ter regras consistentes com seu 

equilíbrio, por ser muito benevolente nas aposentadorias. As sucessivas reformas assistenciais 

e previdenciárias brasileiras foram muito tímidas vis-à-vis a intensidade das regras vigentes na 

maioria dos países. Mas este estado de coisas foi herdado de políticas sociais corporativistas, 

que asseguraram uma proteção razoável aos trabalhadores nos setores mais desenvolvidos do 

mercado de trabalho, incluindo os trabalhadores do setor público, mas com exclusão da maioria 

da população. Em uma situação típica de dependência de trajetória política, tornou-se difícil 

reverter concessões feitas a grupos bem organizados. Ademais, boa parte do gasto público foi 

capturada por um grupo de interesse poderoso, um conjunto de funcionários públicos que tem 

grande capacidade para influenciar as políticas salariais do estado (IPEA, 2013). 
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Uma palavra sobre a desigualdade socioeconômica44. Este estudo (IPEA, 2013) diz ser 

muito comum associar políticas sociais à redução da desigualdade em particular pela relação 

direta entre a magnitude destas políticas e o nível de desigualdade em uma sociedade. Estudos 

e análises de países-membros da OCDE, já mostraram como o estado reduz a desigualdade – o 

emprego público ajuda nisso; a barganha centralizada e sindicatos fortes, típicos do setor 

público, também ajudam; políticas sociais de um estado de bem-estar corporativista reduzem 

mais que políticas focalizadas, devido ao “paradoxo da redistribuição” – políticas universais de 

base contributiva legitimam um volume de despesas maior que políticas focalizadas; a 

tributação direta tende a ser progressiva – maiores os tributos, menor a desigualdade. 

Mas essas conclusões (IPEA, 2013) não podem ser generalizadas para o Brasil, pois o 

trabalho no setor público – diferencial público-privado – ao contrário, contribui para aumentar 

a desigualdade, com os nossos três níveis de proteção social e sistemas de emprego:  

1º trabalho do setor público – salários e aposentadorias – [e as pensões] 

muito concentrado e regressivo.  

2º trabalho formal privado, também concentrado, mas progressivo.  

3º Assistência social, muito progressivo, mas distribui apenas fração 

mínima da renda total.  

Assim, o estado brasileiro aumenta a desigualdade. Transferências pró-

igualdade – assistência social e tributos diretos, são totalmente anuladas pelas 

transferências regressivas de salários e previdência do funcionalismo público. 

 

Assim, o gasto social é altamente concentrado, exatamente o oposto do que ocorre com 

as políticas focalizadas – excelente distribuição, porém baixo volume [como o PBF]. As 

transferências de e para o estado brasileiro contribuem para cerca de ⅓ da desigualdade na renda 

familiar disponível. Apenas as vantagens dos servidores públicos em salários e aposentadorias 

contribuem com cerca de 10% desta desigualdade.  

Uma palavra sobre a previdência rural. Criada como mecanismo para financiar a 

proteção ao trabalhador rural, tem na verdade característica híbrida entre assistência social e 

previdência social, por não haver vinculação entre contribuição e benefício desde sua origem 

jurídica nos anos 1960, no valor de ½ salário mínimo45, e evolução até hoje. A combinação de 

critérios de elegibilidade bem flexível – sem qualquer contribuição prévia, apenas comprovar 

exercício de atividade rural ainda que descontínua (60 meses em 1991 e 180 a partir de 2011), 

gerou célere e crescente adesão. Já a desvinculação entre contribuição (imposto sobre a primeira 

venda da produção rural no país) e benefícios, tem gerado déficits e necessidade de aportes do 

Tesouro Nacional, elevados e crescentes desde o início (Rocha, 2013). 

                                                 
44Ver o estudo – Gasto público, tributos e desigualdade de renda no Brasil, da já citada referência (IPEA, 2013). 
45Efetivamente implantado apenas em 1971; benefício aumentado para um salário mínimo em 1992. 
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O quadro abaixo ilustra bem o crescimento da quantidade de benefícios pagos aos 

beneficiários da aposentadoria rural no período 1995 – 2014 e em 2015 até o mês de abril: 

RGPS – BENEFÍCIOS EMITIDOS NA APOSENTADORIA RURAL 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

5,3 5,3 5,4 5,7 5,9 6,1 6,3 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

6,6 6,8 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

8,0 8,2 8,5 8,7 9,0 9,2 9,2 
 

Benefícios emitidos de dezembro 1995 a abril 2015 em milhões. 

Fonte: Tabelas Resultados 2003/2014 (dezembro); 2015 (abril). MPS RGPS – Resultados (2015). 

 

Já este outro quadro mostra para o período 2010 a 2014 e 2015 até abril, a evolução da 

arrecadação e dos benefícios pagos e, do déficit gerado pelo regime de aposentadoria rural, 

financiado por recursos do Tesouro – com receitas de outros tributos ou endividamento. Estes 

valores representam respectivamente algo em torno de 0,1%, 1,7% e 1,6% do PIB: 

RGPS – APOSENTADORIA RURAL 

RESULTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

BENEFÍCIOS EMITIDOS 8,2 8,5 8,7 9,0 9,2 9,2 
 

RGPS APOSENTADORIA RURAL – INPC 

ARRECADAÇÃO (+) 6,2 6,5 6,7 6,7 6,8 2,1 

BENEFÍCIOS (–) 72,8 74,8 82,2 87,3 90,8 30,2 

DÉFICIT (–) 66,6 68,3 75,5 80,6 84,0 28,1 
 

RGPS APOSENTADORIA RURAL – NOMINAL 

ARRECADAÇÃO (+) 4,8 5,4 5,8 6,2 6,7 2,1 

BENEFÍCIOS (–)  56,1 61,4 71,1 80,4 88,7 29,7 

DÉFICIT (–) 51,3 56,1 65,4 74,2 82,0 27,6 
 

Benefícios emitidos em milhões. Valores em R$ bilhões. 

Fonte: Tabelas Resultados 2014 (dezembro); 2015 (abril). MPS RGPS – Resultados (2015). 

 

Necessário salientar que a previdência rural, como benefício não contributivo dirigido 

à população idosa rural, gera efeitos positivos, tanto nas condições de vida desses beneficiários 

e suas famílias, com relevante dinamização da economia local pela regularidade da renda 

familiar, e consequente redução da pobreza, como na estrutura produtiva e na economia familiar 

rural, já com três ou mais gerações de famílias crescidas e mantidas no meio rural. O idoso 

beneficiário passa de dependente a provedor, aí incluídas as mulheres, as maiores beneficiárias 

dos avanços na seguridade social (IPEA, 2005).  
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Vale destacar que (IPEA, 2005) esta renda contribui para o orçamento familiar – os 

benefícios não contributivos cobrem trabalhadores rurais e, idosos e inválidos, não segurados, 

incapazes de se manter ou ser mantidos por suas famílias – assim como para atividades 

produtivas agrícolas na maioria dos domicílios com beneficiários, em pequenas propriedades, 

regime de economia familiar, e cerca de 40% do valor dos benefícios custeando a produção. 

Também vale lembrar que existe pequena proporção de trabalhadores rurais que 

contribui diretamente para a previdência social. Ainda assim, o financiamento da previdência 

rural vem majoritariamente das contribuições urbanas, do sistema unificado de solidariedade 

geral. A notar que esta contribuição dos empregadores urbanos é custo de quem gera emprego 

repassado aos preços e, portanto, pago indiretamente por todos (IPEA, 2005) e (Rocha, 2013). 

Por fim, necessário reconhecer que transferências e repartição de renda focadas nos 

pobres são mecanismo consolidado de política social geradora de efeitos muito positivos na 

qualidade de vida de seus beneficiários e famílias (Rocha, 2013), que se refletem na evolução 

positiva nos índices de desenvolvimento nas populações locais (ATLAS – DH, 2013), muito 

embora seja política pública que mantém milhões de seres humanos menos pobres, apenas como 

agentes passivos e dependentes do poder de governantes, políticos e burocratas da vez. 

 

O quadro abaixo mostra para o período 2010 a 2014 e 2015 até abril, a evolução da 

arrecadação46, dos benefícios pagos e, do déficit gerado pelo RGPS unificado, financiado por 

recursos do Tesouro – arrecadação tributária e/ou dívida pública. Estes valores representam 

respectivamente algo em torno de 6,4%, 7,5% e 1,1% do PIB. 

RGPS – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

RESULTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

BENEFÍCIOS EMITIDOS 24,4 25,2 26,0 27,0 27,8 28,0 
 

RGPS UNIFICADO URBANO E RURAL – INPC 

ARRECADAÇÃO (+) 274,8 299,2 318,2 333,3 345,4 112,1 

BENEFÍCIOS (–) 330,8 342,7 365,6 387,7 403,5 133,6 

DÉFICIT (–) 56,0 43,5 47,4 54,5 58,1 21,5 
 

RGPS UNIFICADO URBANO E RURAL – NOMINAL 

ARRECADAÇÃO (+) 212,0 245,9 275,8 307,1 337,5 110,4 

BENEFÍCIOS (–)  254,9 281,4 316,6 357,0 394,2 131,5 

DÉFICIT (–) 42,9 35,5 40,8 49,9 56,7 21,1 
 

Benefícios emitidos em milhões. Valores em R$ bilhões. 

Fonte: Tabelas Resultados 2014 (dezembro); 2015 (abril). In MPS RGPS – Resultados (2015). 

                                                 
46 Maior parte desta arrecadação vem dos encargos sociais cobrados das empresas geradoras de emprego (AEPS 

2012, 2013. In MPS – Estatísticas, 2015). AEPS – anuário estatístico da previdência social. 
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Este déficit do regime unificado inclui o superávit do regime urbano, obtido quase que 

integralmente pela cobrança de encargos sociais (27,8% – INSS, salário-educação, seguro de 

acidentes do trabalho, Sesi / Sesc, Senai / Senac, Incra e Sebrae) sobre a folha de pagamento de 

quem gera emprego, contribuições estas (MTE, 2015) pagas como parte47 do custo total do 

trabalho, e que não revertem em nenhum benefício direto e integral a quem trabalha: 

RGPS URBANO 

RESULTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

(1) SUPERÁVIT (+) 10,6 24,8 28,1 26,1 25,9 6,6 
 

(2) SUPERÁVIT (+) 8,4 20,6 24,6 24,3 25,3 6,5 
 

(1) INPC. (2) Nominal. Valores em R$ bilhões. 

Fonte: Tabelas Resultados 2014 (dezembro); 2015 (abril). MPS RGPS – Resultados (2015). 

 

Mas benefícios não contributivos se somam aos de contribuição insuficiente do regime 

previdenciário do serviço público, para ampliar ainda mais o déficit previdenciário:  

RPPS – REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

RESULTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

RPPS SERVIDOR PÚBLICO – QUANTIDADE 

INATIVOS 1786 1762 1825 1789 * * 

PENSIONISTAS 650 645 628 631 * * 

TOTAL 2436 2407 2453 2420 * * 
 

RPPS SERVIDOR PÚBLICO – VALOR NOMINAL 

ARRECADAÇÃO (+) 48,9 52,5 58,8 67,7 * * 

BENEFÍCIOS (–) 75,8 85,7 97,3 108,7 * * 

DÉFICIT (–) 26,9 33,2 38,5 41,0 * * 
 

*Ainda não publicados. Benefícios emitidos em milhares. Valores em bilhões. 

Fonte: AEPS2012 e 2013. Seção XIV. Tabelas 46.1 e 46.5. MPS RPPS – Tabelas (2015). 

 

A irracional cobrança de impostos (encargos sociais) sobre remuneração aumenta 

custos, reduz a geração de empregos e inibe desenvolvimento socioeconômico. Ademais, este 

imenso déficit fiscal consolidado, gerado pela não vinculação, para o servidor público, de 

contribuições a benefícios previdenciários, (IPEA, 2013) somados à remuneração acima do 

mercado, ainda contribui para o aumento da desigualdade de renda no Brasil. 

                                                 
47 A outra parte são obrigações trabalhistas devidas a quem trabalha – FGTS (considerado encargo social, por ser 

um fundo resgatável apenas em algumas situações específicas), repouso semanal, férias, feriados, abono de férias, 

aviso prévio, auxilio enfermidade, 13º, despesas de rescisão (MTE, 2015) – que no total elevam o custo do trabalho 

formal brasileiro a 102% do valor mensal do salário bruto pago por quem gera emprego. 

A desoneração temporária de encargos sociais sobre setores da economia de maior demanda de mão de obra, feita 

como parte de política pública de estímulo à economia, tem sido revista para tentar conciliar agora com a recessão 

(2015), o combate à inflação, a necessidade de redução do déficit fiscal e o aumento do desemprego. 
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3.2 – Uma outra economia 

Há quem defenda uma economia que considere valores sociais mais elevados – 

solidariedade, autogestão, cooperativismo, comunhão... – para viabilizar um desenvolvimento 

socioeconômico sustentável, algo que se apresente (Cattani, 2009) como alternativa material e 

humana superior à economia capitalista. Uma economia solidária, do trabalho, um novo 

cooperativismo, empresas autogestionárias, entre várias outras, com realizações inovadoras, 

associadas a novos valores e princípios que se oponham à praticas excludentes, social e 

ambientalmente predatórias. Algo novo, diferente, socialmente mais avançado, sob processos 

complexos, para superação da mediocridade e limitações de valores capitalistas como, 

concorrência, exploração, acumulação compulsória e exclusão, trazendo ao invés, princípios da 

solidariedade, sustentabilidade, inclusão, e, sobretudo, emancipação social. 

Não admira que em períodos de crise econômica – desemprego, instabilidade laboral, 

perda de poder de compra, endividamento – estas formas econômicas estranhas ao capitalismo 

se reforcem, e também ganhem visibilidade. A persistência da tradicional cooperação e 

solidariedade aparece em particular na pequena produção, em grupos sociais à margem, tanto 

na zona rural [agrícola] como também na urbana [industrial], com as redes de entreajuda e a 

persistência de padrões de vida populares (Santos e Hespanha, 2009). 

Em experiência bem sucedida, acompanhada por duas décadas, onde os governos 

regionais tiveram papel relevante, Putnam (2005) sustenta que a natureza da vida cívica e a 

lógica austera da ação coletiva, demandam um desempenho institucional que se articula a partir 

de demandas sociais, e que passa pela interação política, governo, opção política e 

implementação, uma vez que se espera dessas instituições que não apenas decidam, mas que 

também façam coisas. Que não apenas capacitem os atores sociais a resolver / superar 

divergências da forma mais eficiente possível, consideradas suas diferentes preferências, mas 

atuem junto às comunidades na articulação e superação de suas demandas e necessidades. 

No entanto, não é certo que esta dependência entre comunidades e governos estimule 

autonomia, liberdade e, sobretudo a responsabilidade de cada um e de cada grupo, em buscar 

sua autossuperação. Vale questionar até que ponto, governantes, políticos e burocratas são 

indispensáveis, ou apenas os costumeiros criadores de regras e dificuldades em conduta nem 

sempre moralmente correta, para daí tirar proveito político em benefício próprio, que autores 

como Yunus (2006, 2008, 2010) e Prahalad (2005) sempre chamam atenção. 

As alternativas desta outra economia têm pontos comuns e particularidades. Algumas 

delas serão descritas suscintamente, a partir de artigos de pesquisadores em Cattani (2009), 

além de alguns outros autores e de sites / web pages pertinentes. 
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A economia solidária, também chamada economia social, se apresenta como uma 

inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social, 

onde a propriedade das empresas é dos trabalhadores, e compreende uma diversidade de 

práticas econômicas e sociais organizadas como cooperativas, associações, clubes de troca, 

empresas autogestionárias, redes de cooperação, que realizam atividades de produção de bens, 

prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Um jeito 

diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, sem explorar os 

outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente, cooperando, fortalecendo o grupo, 

cada um pensando no bem de todos e no próprio bem (MTE, 2015 e 2015a). 

Esta nova economia consiste na produção de critérios ambientais e sociais, tais como 

organizar iniciativas sociais e empresariais em entes autogestionados, com produção, gestão, 

comércio e consumo com critérios éticos e também, depósitos da poupança em sistemas 

financeiros baseados na solidariedade. Consumir produtos ecológicos ou de comercio justo, 

usar dinheiro social ou moeda local, tecer redes de troca solidária, de desenvolvimento local, 

ou de serviços da proximidade, educativos ou culturais – completam o quadro para construção 

de uma outra globalização, centrada na busca e realização de atividades econômicas de elevado 

componente social, ambiental e solidário (Reintjes, 2008). 

A economia solidária se constitui alternativa de desenvolvimento socioeconômico 

fundamentada na cooperação, autogestão, solidariedade e com elementos de viabilidade 

econômica, permeados por critérios de eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais, 

ambientais e sociais. Os empreendimentos e empresas autogestionárias da economia solidária 

devem prever em seus atos constitutivos a existência de mecanismos democráticos de gestão e 

definição em assembleia de questões relacionadas às políticas de remuneração, disciplinar, 

saúde e previdência, formas de organização da produção e destinação solidária dos resultados. 

Além disso, princípios autogestionários como tomadas de decisões democráticas e coletivas, 

transparência administrativa, solidariedade e fraternidade, trabalho mútuo, valorização das 

pessoas e cidadania, também devem constar nos atos constitutivos, e não podem ser alterados 

ou retirados em mudanças estatutárias posteriores (MTE, 2005 e 2015a). 

No Brasil a plena liberdade para criação e gestão de associações e cooperativas – nem 

autorização prévia nem interferência estatal – é direito constitucional (CF1988, artigo 5º): 

§ XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 

caráter paramilitar. 

§ XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento. 
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Já somam algumas centenas de milhares os trabalhadores associados a cooperativas 

autogeridas em todos os estados da federação. Apesar dessa força crescente da economia 

solidária, não existe ainda uma lei que reconheça esse tipo de empreendimento, algo necessário 

para facilitar seu acesso a financiamentos, por deixar investidores melhor informados e mais 

confiantes dessa modalidade empresarial (Singer, 2004). 

Os empreendimentos autogestionários se caracterizam como aqueles constituídos 

através de projetos sociais realizados em comunidades periféricas, geralmente desempenham 

atividades de serviço ou comércio, tais como, coleta de materiais recicláveis, artesanato, 

alimentação, limpeza, jardinagem, agricultura urbana, confecção, não sendo resultado de uma 

atividade econômica anterior, como é o caso das empresas de autogestão (MTE, 2005).  

As empresas de autogestão nascem do fracasso de um negócio anterior e, portanto, 

pressupõem a existência de atividade econômica já organizada que passa a ser comandada pelos 

trabalhadores, que delas já faziam parte como empregados celetistas. Desempenham atividade 

industrial, de pequeno, médio e grande porte, em geral constituída por mais de 20 trabalhadores, 

tem necessidades específicas em termos de marco jurídico (idem, ibidem). 

 

Embora entenda que a economia solidária seja um modo de produção de propriedade 

coletiva que une todos numa única classe de trabalhadores possuidores do capital, e que uma 

solidariedade inerente deveria levar a uma retirada por igual de todos os sócios trabalhadores, 

Singer (2004) reconhece que a maioria das empresas solidárias adota certa desigualdade nas 

retiradas, acompanhando de certa forma, o escalonamento vigente nas empresas capitalistas, 

mas com diferenças muito menores, e até com limite fixado entre a maior e a menor retirada. 

No entanto, Singer (2004) também entende que ainda que toda a atividade econômica 

fosse organizada em empreendimentos solidários e, ainda que as retiradas fossem iguais para 

todos os sócios trabalhadores, a reprodução desse modelo impõe a necessidade de mecanismos 

estatais de redistribuição solidária da renda, para captar [na verdade confiscar] parte dos ganhos 

cooperados acima daquele considerado socialmente necessário, para redistribuição entre 

aqueles que ganham abaixo do mínimo considerado indispensável. 

Um paradoxo que de um lado, a constituição federal dê ampla liberdade de ação para a 

criação e gestão solidária sem intervenção estatal, de outro, governantes, políticos e burocratas 

não permitam que os sócios trabalhadores de suas unidades mais produtivas, mais inovadoras, 

melhor administradas, não possam se beneficiar na íntegra dos resultados de sua excelência 

operacional. Isto não motiva ninguém a ser mais produtivo, e a história já acumula exemplos 

suficientes do colapso dos excessos do intervencionismo estatal na economia. 
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Um processo participativo, consciente, motivador, ético e de valores elevados, não pode 

ser imposto, mas construído e ganho a partir da iniciativa e plena assunção do controle e 

responsabilidade pela superação das limitações e necessidades, por cada agente social, mais 

como alguém ativo na busca do autodesenvolvimento socioeconômico, e nunca com a servidão 

da população como um agrupamento de agentes submissos, passivos, a serviço de burocratas, 

dependente de benesses dos agentes do poder político da vez. 

Como exemplo, (Rattner, 2008) a segunda metade do século 20 assistiu ao fracasso do 

socialismo real da URSS, com suas fazendas agrícolas coletivistas e estatizadas e empresas 

industriais estatais, que falharam por excesso de burocracia e falta de motivação dos 

trabalhadores, decorrente do fato de que, em oposição radical ao sistema de competição, a 

economia solidária não pode ser um produto do autoritarismo, de administração de cima para 

baixo. Ao contrário, exige a participação de todos para desenvolvimento de base material, um 

alto grau de consciência, motivação, princípios éticos e valores de compaixão e solidariedade. 

A economia social remete àquelas atividades econômicas concernentes à sociedade de 

pessoas que busquem democracia econômica associada à utilidade social, e não exclui a busca 

do lucro, desde que sua alocação e gestão sigam preceitos não capitalistas (Defourny, 2009).  

A democracia econômica (Dowbor, 2008) consiste em inserir nos processos decisórios 

os diversos interesses, em particular, aqueles passíveis de ser prejudicados, e deve se manifestar 

pela qualidade da inserção no processo produtivo, no acesso equilibrado tanto aos resultados 

do esforço, como à informação que assegure o direito às opções.  

Dahl (1985) defendia ser possível, sem sacrifício à liberdade individual, a extensão de 

princípios democráticos à ordem econômica, onde empresas controladas e de propriedade de 

todos os seus trabalhadores, não impediria a existência de uma sociedade com liberdade, 

verdadeiramente democrática e politicamente igualitária (uma pessoa um voto). 

A crise econômica (2008) ainda não superada revela que a autorregulação do mercado 

é um mito e não supera os extremos de desigualdade. Ademais, a expansão de alternativas da 

economia social e solidária, mostra ser possível existir outras formas de produzir, consumir, 

financiar, regidas por normas democráticas, sustentáveis e solidárias, suficientemente fortes 

para sobreviver no meio hostil do mercado da sociedade capitalista (Laville e Jané, 2009). 

Esta crise revelou (Béland, 2013) abusos de um capitalismo desenfreado e a extensão 

de suas consequências – uma globalização que não cumpriu promessas de melhor distribuição 

de riqueza, reforçando, ao contrário, desigualdades e quebrando o equilíbrio entre os poderes 

cívico, político e econômico. Reações de líderes políticos, empresariais, movimentos cívicos e, 

cooperativas com seu humanismo como alternativa viável, podem ser uma saída possível. 
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Autogestão Embora também associada à democracia direta na sua dimensão político-

ideológica, aqui será tratada (Mothé, 2009) sem participação nem vínculos com o debate e 

orientação políticos, mas apenas em uma dimensão econômica relativa à produção – agrícola e 

industrial, consumo, crédito, habitação, entre outras, pelas aplicações práticas da democracia 

direta em cooperativas operárias de produção, associações mutualistas, comunidades, e aquelas 

constituídas como reação ao sistema capitalista. Na democracia da autogestão, a virtude cívica 

natural do ser humano deve ser protegida da sua não menos natural tentação ao exercício do 

poder em proveito próprio, ou do poder de quem se está representando. 

A autogestão teve origem natural no movimento operário e apoio conceitual e teórico 

dos anarquistas aos socialistas, sob a crença de que a alienação e o domínio de classe seriam 

superados apenas pelo controle do próprio trabalho, sua destinação e a regulação do modo de 

produção social. Todas as tentativas de implantação foram esmagadas até mesmo pelo poder 

central nos governos totalitários48 (Gallino, 2005). 

A autogestão pode se constituir de forma bem avançada de democracia empresarial, 

através da qual, quem trabalha participa diretamente de todas as decisões que lhes diga respeito 

e seja de seu interesse maior como, elegibilidade e revogabilidade de todos os níveis de gestão; 

investimentos; estabelecimento de relações a mais imediata e direta possível entre trabalho e 

resultados produtivos; remuneração de acordo com trabalho. Este processo em geral pode se 

dar com três instâncias de gestão: um conselho coletivo integrado por todos os envolvidos; um 

conselho gestor eleito por trabalhadores para tomar decisões operacionais – comerciais, 

financeiras, produção, organização e remuneração; e um diretor ou grupo diretor eleito. A 

depender do tamanho e complexidade tecnológica e operacional da unidade, este modelo é 

suscetível a grandes complicações e variações relacionais e organizacionais, quanto a níveis 

hierárquicos e processo de tomada de decisões (Gallino, 2005 e Mothé, 2009).  

Mas modelos avançados de autogestão não desenvolvem em sociedades capitalistas, 

pois a autonomia decisória de trabalhadores é incompatível, com a necessidade de subordinação 

e controle do trabalho, decorrentes da propriedade privada dos meios de produção. Ademais, as 

empresas autogeridas adotam comportamentos como busca pelo lucro, práticas monopolísticas, 

manipulação de mercado, evasão fiscal e também, resistência a contribuir para desenvolvimento 

de regiões atrasadas. Para os críticos, prova inequívoca de fracasso do modelo (Gallino, 2005). 

                                                 
48No entanto, a prática da autogestão com maior grau de desenvolvimento qualitativo e quantitativo ocorreu na 

Iugoslávia. A república comunista criada em 1945 (Larousse, 1998) não mais existe – conflitos étnico-religiosos 

irreconciliáveis levaram à secessão nada pacífica. A partir de 1991 o território se desmembrou nas repúblicas 

federadas autônomas da Sérvia, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia – Herzegovina, Montenegro e Kosovo. 
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Cooperativismo é um fenômeno global definido como um sistema econômico e social 

que tem a cooperação como a base sob a qual se constroem, na indústria, no comércio e nos 

serviços, atividades econômicas para benefício direto de seus associados. A cooperativa é 

organização de pessoas baseada em valores de ajuda mútua e responsabilidade, democracia, 

igualdade, equidade e solidariedade; objetivos econômicos e sociais comuns, e aspectos legais 

e doutrinários distintos de outras sociedades. Tendo como um dos conceitos de sua identidade, 

a igualdade de direitos e o resultado alcançado repartido entre seus integrantes, na proporção 

da participação de cada um, as cooperativas tiveram sua expansão em modelo autônomo, 

voltado para suprir necessidades de seus membros e conscientes do imperativo de tornar o 

cooperativismo competitivo na economia de mercado (ABL, 2008) e (OCB, 2015a)49. 

Assumida como forma ideal de organização por seus defensores e protagonistas, o 

cooperativismo é um movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico capaz de unir 

desenvolvimento econômico e bem-estar social, e tem como seus referenciais fundamentais, a 

participação democrática, a solidariedade, a independência e a autonomia, em sistema 

fundamentado na reunião de pessoas, não no capital, nas necessidades do grupo, não do lucro, 

e na busca da prosperidade conjunta, não da individual. Este conjunto de diferenças faz do 

cooperativismo a alternativa socioeconômica que leva ao sucesso equilibrado e justo dos 

participantes. Associado a valores universais, o cooperativismo tem seu desenvolvimento 

independentemente de território, língua, credo ou nacionalidade (OCB, 2015a e b). 

No entanto cooperativas de trabalho e produção têm servido de escape para iniciativas 

nem sempre legítimas, de empresas, ONGs, sindicatos e até de governos, como alternativa de 

contratação e/ou intermediação de mão de obra. Trabalhadores em busca de autonomia e 

emprego, e instituições analisando aumento de competitividade e redução de custos (salários e 

encargos), levam a cooperativa a um caráter híbrido de autogestão e mercado (Lima, 2011).   

A visão contemporânea do cooperativismo assume a cooperativa como uma simbiose 

de associação e empresa. Valoriza a autonomia, adesão voluntária e gestão democrática, e tem 

as necessidades e aspirações comuns a ser atendidas, não só na esfera econômica, mas nas de 

natureza social e cultural, e assim, confronta a lógica lucrativa da empresa capitalista que 

predomina na sociedade. Este movimento hoje mundial, iniciado para assegurar sobrevivência 

e subsistência, apenas se legitima se todos empreendem, trabalham, com a distribuição de 

resultados proporcional à contribuição de cada um (Namorado, 2009) e (OCB, 2015a e b). 

                                                 
49 ABL – Academia Brasileira de Letras (dicionário). OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras. 

Inicialmente na Agropecuária e Produção, avança para ramos como Consumo, Crédito, Educacional, Especial, 

Habitacional, Infraestrutura, Mineral, Saúde, Trabalho, Transporte e, Turismo e Lazer (OCB – Ramos, 2015c). 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

117 

Um caso particular são as cooperativas de crédito que de fato formam um mercado 

financeiro distinto daquele do mercado de capitais com lançamentos e compra / venda de ações 

e outros títulos variados em bolsas de valores, mercadorias e futuros, e do mercado de crédito 

para financiamento de portes variados, todos dentro do sistema bancário tradicional. 

Um sistema de poupança e crédito para a base da pirâmide socioeconômica demanda 

processos fundamentalmente distintos, cuja evolução levou à criação pioneira do microcrédito 

que se transformou no Grameen Bank / Bangladesh (Yunus, 2006). 

No mercado brasileiro, o crédito na base da pirâmide socioeconômica era concedido 

apenas nas redes de lojas populares – as casas Bahia estão citadas (Prahalad, 2010) como 

exemplo de capitalismo de inclusão com seu modelo bem sucedido de cdc – crédito direto ao 

consumidor inteiramente fora do mercado bancário / financeiro de crédito. 

As cooperativas de crédito se inserem neste contexto como alternativa viável onde 

oferece serviços regulares de conta corrente, cobrança bancária, internet banking, cartões de 

débito e crédito, investimento, previdência, consórcios, seguros e toda sorte de serviços usuais 

da rede bancária do sistema financeiro nacional (CC 2009, 2015). 

Caracterizadas como sociedades de pessoas, e não de capital, têm na 

união de indivíduos pela adesão voluntária e livre, na gestão democrática, na 

participação econômica dos membros e na autonomia e independência, os 

princípios basilares de sua gestão. As cooperativas são administradas por seus 

associados, que são os “donos do negócio”, tendo cada associado direito a um 

voto, independentemente do valor de seu capital social. Não há também objetivo 

de lucro e as metas devem ser de longo prazo, uma vez que o foco principal é o 

atendimento às necessidades dos proprietários da cooperativa (CC 2009).  

 

No Brasil, cerca de 1.100 cooperativas administram ativos de R$200 bilhões, oriundos 

de 7,5 milhões de associados, somadas são a 6ª maior instituição financeira do país, com seus 

principais sistemas cooperativos – SICREDI, SICOOB, UNICRED, CONFESOL, CECRED e 

as Cooperativas Independentes (CC 2015b e c). 

O cooperativismo financeiro tem valores e princípios universais do movimento, válidos 

para todos os ramos, convergência com a Constituição Federal brasileira; parcerias envolvendo 

o movimento cooperativo, Sebrae e micro / pequenas empresas / empreendedores individuais; 

e fundo garantidor do cooperativismo de crédito como importante mecanismo protetor dos 

interesses financeiros dos cooperados (CC 2009, 2015). 

Mas o microcrédito via as cooperativas ainda não tem grande participação no mercado 

brasileiro pela sua baixa adesão à livre admissão de associados, limitando-se a atender público 

específico, normalmente funcionários / profissionais de uma mesma categoria, fato que limita 

seu crescimento tanto no microcrédito como nas operações de valores maiores (CC, 2015d). 
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Uma evolução deste processo se dá com os Bancos Comunitários de Desenvolvimento 

(BCD), com serviços financeiros em rede associativa e comunitária para geração de emprego e 

renda, e base nos princípios da economia solidária na promoção do desenvolvimento de áreas 

de baixa renda através da criação de redes locais de produção e consumo50.  

Um BCD opera com o apoio das iniciativas econômicas de empresas socioprodutivas e 

prestadores de serviços, e apoia iniciativas sociocomerciais e organizações de consumidores. A 

comunidade decide criar o banco, age como o seu próprio gerente e proprietário, que atua tanto 

com linhas de crédito na moeda corrente (R$) como em moeda social circulante, que estimula 

a criação de redes de consumo e produção locais, e promove o autodesenvolvimento local; 

suporta as empresas como uma estratégia de comercialização (lojas e feiras solidárias, escritório 

central de comércio...); atua em áreas marcadas por exclusão e desigualdade social; se destina 

a um público caracterizado por vulnerabilidade social, em particular aos beneficiários dos 

programas governamentais; tem operação subsidiada justificada pela sua utilidade social, mas 

tem como objetivo tornar-se financeiramente sustentável em curto prazo. 

O Banco Palmas é o primeiro BCD brasileiro (1998), fica no Conjunto Palmeira, um 

bairro de 32.000 habitantes na periferia de Fortaleza/CE, do ponto de vista legal, funciona (e a 

maioria dos BCDs também) resguardado pelo marco legal do Instituo Palmas, uma OSCIP de 

microcrédito, e assim pode estabelecer contratos e convênios com o poder público e bancos 

oficiais, captando recursos e tecnologias para os BCDs, e atuar como suporte legal aos BCDs, 

na sua maioria associações locais sem estrutura institucional. 

A cooperação com o Banco Central, cuja relação com a rede de bancos comunitários 

tem sido muito positiva, evoluiu em 11/2009, com a assinatura de termo de parceria com a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária/Ministério do Trabalho, para criar nota técnica / 

regulamentação para moedas sociais circulantes, inclusive a moeda virtual mumbuca. 

A sua gestão é da Associação dos Moradores do Conjunto Palmeira, com maioria de 

voluntários, e tem como missão implantar projetos de trabalho e geração de renda através de 

sistemas de economia solidária, primariamente focada na superação da pobreza urbana e rural. 

O objetivo é garantir microcréditos para produção e consumo local, a taxas de juros mínimos e 

sem requisitos para inscrição, comprovante de renda, ou fiador (mas garantida por vizinhos). A 

missão é também para fornecer acesso a serviços bancários para os moradores das comunidades 

mais pobres, que normalmente não teriam acesso a eles nos bancos tradicionais, com base na 

falta de histórico de crédito ou de garantia financeira e/ou distância física. 

                                                 
50 Esta página tem como fonte vários links do site do Banco Palmas, Instituto (2015), e o verbete Banco Palmas 

do Wikipédia. No exterior, vale ver o site do Grameen Bank (Yunus, 2015). 
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A economia de comunhão se apresenta como um paradigma de negócios assentado no 

humanismo cristão, alguns autores apostando até no seu potencial como alternativa entre o 

capitalismo e socialismo, e até como variante da economia solidária, por aceitar a economia de 

mercado, rejeitando o individualismo e o consumo exacerbado (Pinto e Leitão, 2006).  

Também se apresenta como um movimento que contribui para a criação de empresas 

fraternas que tenham como missão erradicar a miséria e a injustiça social, que contribui para 

edificar um sistema econômico e uma sociedade humana de comunhão na qual, não possam 

mais haver necessitados, à imitação de preceitos expressos nos evangelhos (EC, 2015c).  

Este movimento envolve (EC, 2015a) desde empresários, trabalhadores, gestores, a 

consumidores, poupadores, cidadãos, pesquisadores, operadores econômicos, empenhados em 

vários níveis a promover uma prática e uma cultura econômica voltada para a comunhão, a 

gratuidade e a reciprocidade, propondo e vivendo um estilo de vida alternativo àquele 

dominante no sistema capitalista. O movimento tem entre seus princípios fundadores: 

Formar empresários que, livremente, partilhem lucros para apoiar objetivos de 

redução da miséria / exclusão, a difusão da cultura do dar e da comunhão, o desenvolvimento 

da empresa e a geração de empregos. Empresários que entendam e vivam a própria empresa 

como vocação e serviço ao bem comum e aos excluídos de qualquer latitude e contexto social. 

Combater as várias formas de pobreza, exclusão e miséria com inclusão comunitária 

e produtiva, convencidos, também pela experiência de mais de vinte anos, que não é possível 

curar nenhuma forma de pobreza não escolhida, sem incluir as pessoas desfavorecidas dentro 

de comunidades vivas e fraternas, e, onde possível, também nas empresas – locais de trabalho, 

pois enquanto uma pessoa que pode e deve trabalhar não consegue encontrar a oportunidade, 

ela permanece sempre uma pessoa necessitada. 

Originado nos Focolares51, movimento laico, porém de inspiração cristão-católico, 

criação (1943, Itália) de Chiara Lubich52, ao formar grupos de voluntários para socorrer e tentar 

superar, em meio aos destroços da 2ª Guerra Mundial, carências e privações de vítimas, e a 

partir daí formando pequenas comunidades com certo grau de comunhão de bens. Em 1964, 

fundou a primeira de várias cidades em modelo que se espalharia pelo mundo. Ao visitar o 

Brasil (1991), se impressiona com o contraste social e miséria em favelas, e elabora a nova 

teoria e prática da Economia de Comunhão – um mecanismo mais eficaz de produção e 

distribuição da renda para transformação daquela realidade de pobreza e desigualdade, com a 

criação de atividades industriais capazes de gerar lucro e emprego (Pinto e Leitão, 2006). 

                                                 
51 Lareira, lar, casa, família, em italiano. 
52 Chiara Lubich (1920-2008) nascida Silvia Lubich em Trento, Itália. 
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Por não ser projeto de emergência, nem de captação de recursos, o movimento mira no 

desenvolvimento e no crescimento da instituição empresa, para que possa continuar a gerar 

riqueza, bens e serviços, e postos de trabalho. Oferecer emprego, especialmente em países mais 

pobres, representa forma superior de ajuda ao desenvolvimento socioeconômico. O lucro 

partilhado e depois destinado aos objetivos propostos, condição necessária (mesmo se não 

suficiente) para fazer parte do projeto, se distribui em partes iguais entre o desenvolvimento da 

empresa, a formação cultural e a ajuda aos pobres (EC, 2015a). 

O movimento tem uma linha de gestão empresarial elaborada em sete tópicos, que 

aborda as relações entre empresários, trabalhadores e empresa, onde se inclui a partilha dos 

lucros; o relacionamento com clientes, fornecedores, financiadores, sociedade civil e sujeitos 

externos; espiritualidade e ética; qualidade de vida, felicidade e relações; harmonia no ambiente 

de trabalho; formação, instrução, sabedoria e por fim, comunicação (EC, 2015b). 

A identidade da economia da comunhão tem sua espinha dorsal representada pelas 

empresas ou organizações produtivas de várias formas jurídicas, inclusive aquelas sem fins 

lucrativos, empresas sociais, cooperativas, associações... Todas comprometidas com a geração 

de novas riquezas, a criação de novos postos de trabalho / empregos, com criatividade e 

inovação, a partilha dos lucros, e também para além do âmbito dos seus stakeholders. Os polos 

produtivos situados principalmente nas cidadelas do movimento dos Focolares, do qual são 

parte integrante, são sinais de testemunho e concretização do projeto, um componente essencial 

de sua completude numa determinada região e/ou país ((EC, 2015c e 2015d). 

As cidades, originalmente pensadas apenas como centro de estudos e debates, são 

transformadas em polos empresariais e de moradia para os envolvidos e participantes, com as 

empresas afiliadas – em 2004 já eram mais de 800 no mundo, cerca de 120 delas no Brasil – 

levadas a compartilhar o modo de vida proposto de comunhão (Pinto e Leitão, 2016). 

Em 2012 havia 861 empresas de variadas dimensões: Europa 501 (242 na Itália); 

América do Sul 257; EUA 35; Ásia 25; África 43. Nos últimos cinco anos houve adesão de 115 

empresas (32 em 2012). Várias centenas vivem a mesma cultura de fraternidade, que visa apoiar 

um novo conceito do agir econômico, não apenas utilitarista, mas orientando-se para a 

promoção integral e solidária do homem e da sociedade (EC, 2015e). 

O desenvolvimento socioeconômico se torna sustentável com projetos onde o ativismo 

social articula capital e trabalho na geração de riqueza. Na economia da comunhão isto se faz 

presente junto a uma cultura de distribuição de resultados e foco nas carências e privações dos 

necessitados, sem distribuição assistencialista que, mesmo circunstancialmente indispensável e 

essencial, em geral não é o melhor estímulo para seu resgate da pobreza e da indigência. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

121 

3.3 – Glocalidade – global, local e redes 

A globalização está normalmente associada à liberalização de comércio, à crescente 

importância do setor privado – em geral empresas multinacionais e também às necessidades e 

demandas por novas instituições para regular o processo. Muitos argumentam que não há 

preocupação social nesse processo e que a desigualdade só aumenta, levando a movimentos 

antiglobalização demandando novas abordagens para cada vez mais complexa questão do 

desenvolvimento socioeconômico (Vasquez-Barquero, 2002). 

Já a glocalização combina relação mais dinâmica e de duas vias entre os domínios global 

e local, e o viés a ser usado aqui será aquele que serve, tanto para descrever o processo de se 

lançar e adaptar produtos e serviços do mercado global para públicos locais, como para a 

incorporação de criações, gostos e valores culturais locais a estes produtos e serviços, ou seja, 

tornar particularidades e até mesmo costumes culturais locais atraentes para o mercado global. 

A glocalização representa mudança de um processo de aprendizagem mais territorial e 

vinculado à sociedade do estado-nação, para um processo mais fluido, com a mistura de 

elementos culturais de contextos diferenciados, e com formas e práticas culturais mais livres e 

separadas de clausuras geográficas e institucionais (Robertson, 1992, 2003) e (Franco, 2003). 

Até já se fala sobre um futuro glocal sustentável como a melhor saída possível para um 

mundo permeado por nações soberanas e disfuncionais demais para atender as mais urgentes 

necessidades do cidadão comum. O desafio da democracia no mundo moderno tem sido como 

juntar a participação, que é local, como o poder, que é central. O estado-nação algum dia já fez 

este trabalho, mas nos tempos mais recentes, tornou-se grande demais para ter uma participação 

mais significativa no cotidiano do cidadão comum. (Barber, 2014). 

Hoppe (2014) chega a sugerir uma radical e imensamente controversa secessão dos 

vastos territórios nacionais53 em grande e crescente número de cidades livres e independentes, 

territorialmente desconectadas, como antes da formação dos estados-nação, na idade média 

europeia do século 12 ao século 17, com sua estrutura predominantemente feudal. 

Ohmae (1999) fala das dificuldades dos estados-nação, como unidades políticas e seus 

limites físico-geográficos e questões de soberania e proteção de território, recursos, empregos, 

setores industriais (subsídios), ideologias, para lidar com interesses econômicos, cujas bases – 

investimento, indústria, informação [comunicação e mobilidade] e indivíduos, constituem um 

mundo sem fronteiras, com os avanços dessas tecnologias facilitando, ampliando ainda mais e 

tornando quase instantâneos estes fluxos de recursos, conhecimento, processos e decisões.  

                                                 
53 Embora se refira aos EUA, sua proposição pode se aplicar a qualquer região e/ou estado-nação do planeta. 
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As tecnologias da informação, comunicação e mobilidade ampliaram a viabilidade da 

operação em redes na sociedade, afetando de modo irreversível, a dinâmica social, econômica 

e cultural, em escala planetária, que leva à marginalização e à insignificância povos, regiões e 

até países, se fora desse processo de troca quase instantânea de informação, capital e cultura. 

Uma estrutura social altamente segmentada pode emergir, como consequência de extrema 

flexibilização do trabalho e individualização da mão de obra54. Mas de fato, a rede viabiliza a 

existência e sustentabilidade da cidade [região] global (Castells, 2005). 

Este desenvolvimento endógeno provê interpretação para compreensão da dinâmica das 

transformações econômicas, organizacionais, tecnológicas, políticas e institucionais, e tem 

relação com os mecanismos que formatam processos de acumulação de capital. A inovação, 

organização da produção, desenvolvimento urbano e a dinâmica institucional são processos que 

determinam acumulação de capital e explicam crescimento econômico. A interação dessas 

forças produz sinergia que condiciona crescimento e progresso a partir das cidades. Uma 

política de desenvolvimento local estimula esses processos e ajuda prover resposta local aos 

desafios da crescente concorrência e globalização (Vasquez-Barquero, 2002). 

Ohmae (1999) descreve o que chama de estados-regiões ou zonas econômicas como 

uma saída para o desenvolvimento socioeconômico e onde as limitações citadas dos estados-

nação não se impõem. Nesse contemporâneo mundo sem fronteiras, essas regiões / zonas 

embora geograficamente limitadas, costumam ter influência econômica de peso e se espalham 

pela Ásia – Japão, China, Coreia do Sul, Malásia, norte da Itália, da Alemanha, sem falar em 

Cingapura. Se faltam recursos naturais, se valem da melhor combinação possível das bases 

acima citadas – investimento, indústria, informação [comunicação e mobilidade] e indivíduos, 

para atrelar suas economias à economia global, sem os elevados custos inerentes à pompa e 

circunstância da soberania tão indispensável ao processo político do interesse nacional do 

estado-nação, a quem infelizmente estão institucional e politicamente subordinadas. Sem poder 

nem representação política, apenas geram riqueza na economia global. 

A glocalização, com suas duas vias e proposta de inclusão do local no global, embora 

represente um avanço socioeconômico (Robertson, 1992, 2003) e Franco (2003), ainda não 

altera de modo expressivo o motu proprio gerador da desigualdade socioeconômica, pois 

amplia o poder da elite global, onde evidentemente se incluem como beneficiárias diretas, quase 

todas as lideranças políticas, governamentais e burocráticas do planeta, pelo imenso e, já de há 

muito, impotente poder de ação institucional do estado-nação no mundo sem fronteiras. 

                                                 
54Autor sugere a transformação do trabalho e não o desemprego em massa como consequência desse processo de 

flexibilização e individualização da mão de obra. 
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O desenvolvimento local pode ser definido como um processo de satisfação de 

necessidades e de melhoria das condições de vida de uma comunidade local, a partir de suas 

capacidades, com a própria comunidade assumindo o protagonismo principal nesse processo e 

segundo uma perspectiva integrada dos problemas e das respostas (Amaro, 2009). 

O desenvolvimento visto como uma dinâmica cultural e política de transformação da 

vida social, demanda a construção de espaços de mobilização democrática e produtiva onde as 

empresas poderiam se articular com governos e organizações da sociedade civil em um 

conjunto integrado de atividades, começando pela mobilização produtiva e sustentável dos 

recursos e riquezas locais, não necessariamente, mas preferencialmente complementadas por 

recursos externos para alavancar e ampliar esta dinâmica (Vasquez-Barquero, 2002). 

Organismos internacionais no âmbito da ONU junto à ONGs desenvolveram 

metodologia de trabalho em torno de três ideias fundamentais – diagnostico das necessidades 

das comunidades locais deve ser feita com a sua participação; a resposta a essas necessidades 

deve partir na utilização dos recursos e capacidades locais; e os problemas e soluções devem 

ser abordados de forma integrada, conjugando as várias componentes e áreas de intervenção, 

tais como alimentação, educação, saúde, emprego, renda, cultura... (Amaro, 2009). 

Elaborada por especialistas no Brasil, mas aplicável ao desenvolvimento local em 

qualquer parte do planeta, uma Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local (PDL, 

2006), sugere que um projeto de desenvolvimento social sustentável passa pela capacidade de 

organização local, pela riqueza de seu capital social e principalmente pela participação e 

apropriação de todo o processo por seus atores sociais locais.  

Os levantamentos e estudos indicaram que os entraves ao desenvolvimento local e as 

propostas para superá-los poderiam ser agrupadas em oito eixos, embora a execução das 

iniciativas possa requerer a articulação e combinação de alguns deles: financiamento e 

comercialização, tecnologia, desenvolvimento institucional, informação, comunicação, 

educação e capacitação, trabalho, emprego e renda e sustentabilidade ambiental. 

São oitenta e nove propostas objetivas de ações e oportunidades de desenvolvimento, 

negócios, geração de trabalho e renda, mas, sobretudo, de inclusão produtiva, onde se trata de 

municiar as comunidades para que possam participar de forma ativa no seu crescimento, 

mediante iniciativas autônomas de desenvolvimento local, capazes de gerar, relativamente aos 

programas de redistribuição, o complemento estrutural de inserção econômica e social. 

Este conjunto de propostas e iniciativas é por certo excelente fonte de inspiração para 

uma agenda social da empresa que vise estimular, auxiliar, alavancar a capacidade produtiva e 

de desenvolvimento da base social junto às comunidades onde atua:  
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1) Financiamento e comercialização Visa atenuar a descapitalização da base 

da sociedade como decorrência das elevadas taxas de juros e de intermediação 

financeira praticadas no mercado, do desinteresse dos detentores de capital no 

reinvestimento local, da ação de atravessadores e intermediários na comercialização da 

produção, da retração do crédito público entre outros motivos. 

2) Tecnologia Visa alavancar pesquisa, inovação, apropriação e suporte de 

tecnologias de produtos, serviços, processos, e gestão, desenvolvimento, produção, e o 

que se convencionou chamar de tecnologias sociais em sistema articulado de apoio. 

3) Desenvolvimento Institucional Visa a racionalização e a produtividade 

sistêmica da administração pública local para superar sua verticalidade, o excesso de 

controle burocrático, a baixa sinergia com os movimentos da sociedade civil e com as 

empresas e promover sua modernização. 

4) Informação Visa prover um sistema local de informação estruturado, 

organizado e disponível, com os problemas, oportunidades e potenciais da região, 

tirando proveito do aumento nas facilidades de uso e da continua redução de custos das 

tecnologias de comunicação e informação. 

5) Comunicação Visa prover meios para conectividade generalizada, acesso 

democratizado, inclusão digital, infraestrutura para gestão local de comunicações. Visa 

prover meios para conectividade generalizada, acesso democratizado, inclusão digital, 

infraestrutura para gestão local de comunicações. 

6) Educação e Capacitação Visa desenvolver competências e qualificação em 

gestão integrada de território, de gestores em desenvolvimento local e regional. 

7) Trabalho, Emprego e Renda Visa estimular o desenvolvimento de 

atividades econômicas necessárias a sua geração e oferta contínua e sustentável. 

8) Sustentabilidade Ambiental Visa construção de consciência e ação 

ambiental em escala planetária face à forma predadora da ação humana. 

 

Esses oito eixos e seus desdobramentos representam uma visão abrangente que tem 

como denominador comum articular a inclusão produtiva da base da sociedade com um 

mercado mais amplo.  A empresa em geral tem aqui fonte de ideias para se qualificar como 

socialmente responsável e pode ser também excelente instrumento para aprimorar uma política 

de identidade, integração e boa vizinhança, tão bem identificado e apontado pelas pesquisas do 

IPEA (2006 e 2009) como fator primordial de estratégia empresarial. 

As empresas tendem a se estabelecer em espaços territoriais onde já exista uma 

dinâmica produtiva imersa em processo de desenvolvimento local. Esta convergência de 

interesses expande a competitividade tanto da empresa como da região e ressalta o alto grau de 

compatibilidade e sinergia que deriva de uma estratégia de mercado da empresa com uma de 

desenvolvimento de cidades e regiões. As empresas podem contribuir de forma articulada com 

a unidade territorial na alocação, combinação e uso racional dos recursos naturais, humanos, 

sociais, culturais e econômicos na criação e/ou ampliação de mercado para exploração do seu 

potencial produtivo gerador tanto de empreendimentos locais, trabalho, emprego, e renda assim 

como também de produção e consumo (Vasquez-Barquero, 2002). 
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Rede é em essência, um sistema de relações e/ou contatos que interliga firmas, atores e 

empreendedores, que na perspectiva de atividade econômica, facilita a troca de bens materiais, 

serviços, informações e tecnologia. Na verdade, também pode ser concebida como um conjunto 

de sistemas de múltiplas interconexões e de respostas e reações de seus entes participantes a 

benefício da inovação e da competitividade (Vasquez-Barquero, 2005).  

Ao se articular em redes solidárias de produção, consumo, comércio e serviços, a 

economia popular solidária (EPS) se propõe a criar circuitos econômicos não submetidos à 

dinâmica produtiva capitalista, sem no entanto, se isolar dela, integrando uma autogestão 

econômica a uma autogestão social. A EPS é variante tanto do cooperativismo como da 

economia solidária, mas com estes não deve ser confundida, uma vez que fundamentalmente se 

propõe a articulação não apenas econômica, mas social e política, entre empreendimentos, e 

destes com outros atores sociais, para que não se transformem em meros empreendimentos 

capitalistas (Schütz, 2008). Esta concepção se confunde com o desenvolvimento endógeno de 

Vasques-Barquero (2002), e com uma articulação em redes (Castells, 2005), mesmo quando 

ainda não plenas beneficiárias das possibilidades de conexão e integração da tecnologia. 

A sociedade em rede contemporânea não representa apenas uma dramática evolução da 

então (Toffler, 1980) arquitetura da sociedade constituída por uma tecnosfera – produzir e 

conferir riqueza; uma sociosfera – com milhares de organizações interrelacionadas a conferir 

papeis a indivíduos no sistema, e uma infosfera – a conferir a informação necessária para fazer 

o sistema funcionar. Interdependentes desde sempre, cada qual não podendo existir sem as 

demais, e como parte de uma estrutura comum a todas as nações da segunda onda55, 

independentemente de se intitularem, capitalistas ou comunistas e, independente também de 

suas diferenças culturais, climáticas, assim como também da herança étnica ou religiosa. 

A convergência das tecnologias de informação, comunicação e mobilidade, a partir da 

microeletrônica, processamento (hardware e software), telecomunicações e optoeletrônica, na 

verdade, é um novo paradigma tecnológico em torno e a partir da tecnologia da informação, 

cuja característica não mais é o uso de informação e conhecimento, mas sua aplicação na 

geração de mais conhecimento e dispositivos de processamento, comunicação [e mobilidade], 

em ciclos de realimentação cumulativa entre inovação e uso. A sociedade contemporânea tem 

na rede o mecanismo que possibilita o fluxo e a troca praticamente instantânea de dados, 

informação, conhecimento, capital, valores culturais, remodelando aceleradamente a base 

material da sociedade (Castells, 2005), algo inimaginável há algumas poucas décadas atrás. 

                                                 
55 A 1ª onda inicia a revolução agrícola (século 9 a.C.); a 2ª onda inicia a revolução industrial (séculos 17 e 18), e 

em meados do século 20, tem início a 3ª onda com a tecnologia da informação (Toffler, 1980 e 1990). 
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3.4 Confiança, consciência e inclusão 

Ao elaborar o que denomina mapa de estrutura – ação, Santos (2005) propõe estudar e 

entender os problemas e necessidades da sociedade, para desenvolver ações e soluções, a partir 

de seis espaços estruturais da organização social: 

 
ESPAÇOS 

ESTRUTURAIS 

FORMAS 

DOMINANTES 

FORMAS 

ALTERNATIVAS 

1 DOMÉSTICO Família patriarcal Comunidade doméstica cooperativa 

2 PRODUÇÃO Unidades capitalistas Unidades ecossocialistas 

3 MERCADO Consumismo individualista Satisfação e consumo solidários 

4 COMUNIDADE Fortaleza – exclusiva e fechada Amiba* – inclusiva e permeável 

5 CIDADANIA Democracia autoritária Democracia radical 

6 MUNDIAL Desenvolvimento desigual Desenvolvimento e soberania**  

*Neologismo do autor, denota abertura e flexibilidade; **Foco na hierarquia Norte-Sul. 

Fonte: capítulo 6 – Não disparem sobre o utopista (Santos, 2005). 

 

Conceitua Santos (2005) que as contradições e competições em cada espaço traduzem 

extenso campo de experimentação social onde as formas dominantes da sociedade podem 

continuar a existir, mas têm que competir com formas de sociabilidade alternativa tais como 

partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, movimentos populares, OSCs, ONGs e um 

estado-providência que, para a contradição e competição das empresas como unidades de 

produção capitalista, com cooperativas, agricultura familiar, pequenos negócios e a produção 

de utilidade social e comunitária, necessário é que se faça o fomento de um setor privado não 

lucrativo mediante a intervenção desse estado-providência para assegurar sua sobrevivência. 

Para Dowbor (2008) toda fundamentação teórica em que se baseiam a força e estrutura 

de ordenamento e regulação da economia nasceu, evoluiu e se consolidou sem que fossem 

constituídos mecanismos de colaboração e cooptação a um poder que, a partir da revolução 

industrial, se consolidou como imenso e não controlado adequadamente pela sociedade.  

A empresa capitalista, excluída do conjunto de formas organizacionais proposto por 

Santos (2005), deveria estar incluída como parte indispensável da solução e não, aparecer como 

parte indesejável do problema. Menos como contradição e competição e mais como cooptação 

e cooperação, como sugere Peyrefitte (1999), onde a solidariedade, o projeto comum, a 

abertura, o intercâmbio e a comunicação, constituem a sociedade da confiança geradora de 

inovação e prosperidade – a confiança como seu elo social mais forte e fecundo. 

O capitalismo da livre iniciativa é o maior sistema de inovação e de cooperação social, 

por proporcionar ao ser humano a chance de ganhar o próprio sustento e encontrar sentido 

existencial pela criação de valor para outros e uma existência mais satisfatória (Mises, 1995).  
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Outro fator – um propósito como núcleo, deve se juntar à confiança para constituir o 

motu proprio da busca pelo desenvolvimento e prosperidade. Algo além de lucros e valor para 

acionistas, e cujo senso maior mobiliza, engaja, une, motiva e, catalisa criatividade, inovação, 

comprometimento organizacional e compromisso ético, pois em dois séculos, com tecnologias 

libertadoras de trabalhos penosos e irracionais só para sobreviver, o capitalismo conseguiu 

transformar o cotidiano da maioria das pessoas (Mises, 1995) e (Mackey&Sisodia, 2014). 

Mas ninguém pode ficar satisfeito quando algumas centenas de milhões de pessoas têm 

acesso a todos os recursos do planeta, enquanto alguns bilhões de seres humanos enfrentam 

dificuldades para sobreviver (Yunus, 2008). Mesmo com tecnologia, capacidade gerencial e de 

investimento (Prahalad, 2010) as empresas não têm sido capazes de fazer uma contribuição 

ainda que mínima para o profundo problema da pobreza global, de modo que os mais de quatro 

bilhões de seres humanos com até $2 por dia, pudessem ser empreendedoras e consumidoras. 

Prahalad (2010) sugere que se use plenamente a capacidade de investimento, recursos, escala e 

escopo das empresas junto com o conhecimento e envolvimento de ONGs e comunidades para 

viabilizar soluções para os problemas crônicos da pobreza. No entanto, também reconhece que 

ajudar os mais pobres do mundo a melhorar suas vidas, pela venda, produção e distribuição de 

produtos e serviços de forma culturalmente adequada – respeitando costumes, tradições, 

comportamentos, de forma sustentável, representa um prodigioso desafio gerencial mesmo para 

as mais bem sucedidas empresas do planeta. 

Em suas reflexões sobre qual deveria ser o papel das empresas no auxílio aos pobres do 

mundo, Yunus (2008) embora considere que façam parte do setor mais inovador e, econômica 

e financeiramente mais eficiente de todos, admite que as empresas não têm ainda mecanismo 

direto de aplicação de seus processos e suas práticas à eliminação da pobreza. 

Yunus (2010) propõe então um modelo de negócio, que existiria para atender metas 

sociais especificas e os acionistas receberiam de volta seus investimentos após um período, 

deixando os lucros retidos na empresa, financiando sua expansão e não, pagando dividendos. 

Para geração de investimento, trabalho, emprego, renda e consumo na economia, a 

contribuição da grande empresa viria de investimentos sociais privados, feitos não como, 

caridade e filantropia, mas como negócios através de suas cadeias de valor (Prahalad, 2010 e 

Yunus, 2008) e, amplamente focados no desenvolvimento das comunidades onde atuam e onde 

mais onde possam gerar negócios. Em processo de planejamento estratégico que pretenda 

alinhar interesses da empresa e da sociedade, a segmentação proposta por Santos (2005) fornece 

elementos para reflexão e elaboração de ações / iniciativas empresariais de foco social, 

integradas a sua estratégia de negócios, produtos e serviços. 
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A glocalidade das propostas de Prahalad (2010) e Yunus (2008, 2010) constitui uma 

base sólida de um modelo integrador de um desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

O papel do setor privado na diminuição da pobreza não chamava atenção.  Quando da 

elaboração (2000) das metas para o desenvolvimento do milênio na ONU, sua contribuição foi 

ignorada. Isso começa a ser superado com os primeiros relatórios do PNUD56 revelando o 

comprometimento com a importância dessa contribuição. No entanto, a aceitação pela 

sociedade civil do papel do setor privado na redução da pobreza é até certo ponto ambígua – há 

quem aceite e há os céticos. No entanto tem crescido o número de grandes empresas do setor 

privado e organizações da sociedade civil que aprendem a trabalhar juntas, no melhor estilo 

colaborativo, onde o juntar o conhecimento de ONGs locais com o alcance global da empresa 

multinacional, tem produzido soluções originais e sustentáveis (Brugmann e Prahalad, 2007) e 

(Prahalad, 2010). 

Para Prahalad (2010), a base da pirâmide socioeconômica precisa ser vista não como 

um fardo e fonte de vítimas da sociedade e, menos ainda, como de responsabilidade exclusiva 

do estado, mas como um mercado de empreendedores criativos e consumidores conscientes de 

valor. Um mercado que se constitui de gente que tem consciência de marcas, que se conecta e 

usa redes, acolhe tecnologias avançadas rapidamente e, movimenta no agregado um volume 

considerável de dinheiro com produtos e serviços que atendem necessidades básicas, nos limites 

impostos apenas pela sua capacidade de geração de renda. 

A base da pirâmide é mercado latente e carente de produtos e serviços de qualidade 

global. A redução da pobreza – e por extensão da fome e miséria extremas, se dará pelo 

empreendimento econômico compartilhado entre empresas privadas e empreendedores locais, 

por um capitalismo de inclusão. O mercado da base da pirâmide precisa ser parte integrante 

do trabalho e também parcela expressiva dos negócios principais das empresas globais e não 

apenas ser atendido por iniciativas da esfera do assistencialismo público financiadas por 

recursos expropriados da economia privada e/ou da benemerência, caridade e filantropia de 

pessoas, empresas e instituições da sociedade civil (Prahalad, 2010). 

Imperativo é o engajamento do setor privado em relação colaborativa com a sociedade 

civil e governos em pacto social que incorpore valores como respeito aos direitos individuais, 

transparência, soluções de mercado, escalabilidade, menor divisão rural-urbano e rico-pobre 

pela informação e organização, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade ambiental 

(Prahalad, 2010), (Collier, 2008), (Karlan e Appel, 2012) e (Polack e Warwick, 2013). 

                                                 
56 Blue-ribbon commission’s human development report (ONU, 2004); 

Creating value for all: strategies for doing business with the poor, July 2008 (ONU, 2008). 
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O negócio social é concebido por Yunus (2008 e 2010) como um empreendimento para 

resolver um problema social, que visa estrutural e essencialmente não oferecer ganhos a 

acionistas e investidores, mas apenas atingir metas sociais específicas, sem comprometer, no 

entanto, uma indispensável sustentabilidade econômico-financeira à empresa. 

Um negócio social elabora a ideia de se fazer negócios através de iniciativas 

economicamente rentáveis geradoras de soluções utilizando mecanismos de mercado, com o 

propósito de resolver problemas sociais estruturais e não apenas realizar e maximizar lucros. 

Um negócio social é gerador de trabalho, emprego e renda em condições dignas e 

conscientemente trata de desafios sociais específicos em educação, saúde e nutrição. 

Um negócio social obtém rendimentos com a venda de produtos e serviços a preços que 

fazem dele um negócio economicamente autossustentável e provê o retorno do valor investido 

a seus acionistas e investidores decorrido algum tempo. 

Um negócio social não paga dividendos, pois objetiva reter os lucros na empresa para 

financiar suas operações, seu desenvolvimento e sua expansão. Mas retorna o capital original 

investido ao longo do tempo, em fluxo que não prejudique sua operação e objetivos sociais e 

nem tampouco sua execução econômico-financeira.   

Um negócio social é um empreendimento social embora nem todo empreendimento 

social seja um negócio social, uma vez que, exatamente por ser estruturado com mecanismos 

de mercado – propriedade, produção e/ou prestação de serviço, geração de receitas e lucros – 

difere do empreendedorismo social, que é um conceito mais abrangente, que visa objetivos 

sociais não necessariamente geradores de resultados operacionais e econômico-financeiros. 

Um negócio social é uma empresa com equilíbrio de receitas e despesas, sem perdas, 

gera lucros, mas não paga dividendos. Seus proprietários são investidores que reinvestem 

integralmente os lucros do empreendimento na sustentação, expansão e melhoria do negócio. 

Seus objetivos estão ligados à resolver e/ou superar um problema social. 

Há também um negócio social que é uma empresa com fins lucrativos de propriedade 

de pessoas pobres, seja por investimento direto ou por intermédio de fundos, destinada a uma 

causa social definida. Aqui os lucros afluem para pessoas pobres e servem à causa do alívio da 

pobreza, ajudando, portanto, a resolver um problema social localizado. 

O negócio social tem a ver com desvinculação total do marco referencial empresarial 

contemporâneo. Não se trata de uma adaptação da concepção da maximização de lucros, com 

a incorporação de objetivos sociais. Na verdade, a partir de um problema socioeconômico, onde 

se inclui a pobreza extrema, tentar resolvê-lo ou superá-lo com a criação de um negócio em 

torno dele, como Yunus (2006, 2008 e 2010) propõe e já pratica com sucesso. 
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Articular as dimensões econômica, ambiental, social e humana do desenvolvimento 

sustentável, representa imenso desafio para a contemporânea sociedade das organizações e do 

conhecimento. As propostas de um capitalismo de inclusão (Prahalad, 2010) e do negócio 

social (Yunus, 2010) levam empresas a desenvolver ações socioeconômicas como oportunidade 

de negócios, inovação e vantagem competitiva estimulando o empreendedorismo gerador de 

trabalho, emprego e renda, e não apenas com ações da chamada responsabilidade social ou 

corporativa de caráter assistencialista, que tratadas como custo, obrigação, entrave, benefício 

fiscal ou filantropia, na maioria das vezes, mais ficam na esfera da promoção de imagem e de 

marcas e das relações públicas, embaladas em um marketing social mais interesseiro, estético 

e suspeito, do que de fato, promotoras efetivas de ação social estruturadora e transformadora. 

A empresa precisa incorporar um processo de pensar a sociedade, pois a dinâmica da 

transformação social passa pela capacidade de organização local e apropriação do processo por 

seus atores e que o desenvolvimento global somente se dará pelo empreendedorismo gerador 

de trabalho, emprego e renda para a sociedade como um todo (Dowbor, 2008). 

Se para parcelas expressivas da sociedade um conjunto desses desafios representa a 

diferença entre viver e morrer e quando muito, viver um pouco mais e um pouco melhor, difícil 

imaginar que outra prioridade deveria haver para a empresa como a instituição mais poderosa 

jamais criada pelo ser humano na geração de valor e riqueza. 

Existem leis e regulamentos que por sua natureza limitam, restringem e até inibem 

muitas iniciativas – o conceito de negócio social, por exemplo, teria algumas dificuldades de 

natureza fiscal – tributária para operar em muitos países, inclusive no Brasil, onde o desestímulo 

à inovação e produtividade está até na sugestão de Singer (2004) para cooperativas, pela 

intervenção estatal para captar (na verdade expropriar) recursos das unidades mais produtivas 

para redistribuí-los a quem não tem e/ou não consegue gerar meios mínimos de subsistência.  

Nada disso impede que não se possa tentar mudar, em trabalho articulado com as várias 

instâncias dos poderes constituídos da sociedade, para permitir e facilitar um processo de 

planejamento que contemple um papel social mais relevante e uma interdependência e 

convergência dos interesses da empresa e da sociedade no centro estratégico da gestão da 

empresa, integrando uma dimensão socioeconômica a uma estratégia empresarial de negócios. 

A empresa será não apenas melhor geradora de produtos e serviços de qualidade, 

accessíveis, viáveis e lucrativos, mas principalmente, melhor agente criador de meios de vida e 

influência econômica e social, pela distribuição de valor e riqueza com trabalho, emprego e 

renda para todos os stakeholders da sociedade – investidores, empreendedores, trabalhadores, 

consumidores, parceiros e fornecedores – a partir da base de sua pirâmide socioeconômica. 
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4 – CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

Mensagem aos súditos 

Façam como bem entenderem. 

Levantem-se tarde ou cedo, trabalhem ou descansem,  

façam banquetes ou jejum, gastem ou poupem,  

ajam isoladamente ou em comum, entendam-se entre si ou não se entendam.   

Eu os tenho a todos por adultos e os respeito demais para intervir nessas coisas. 

É claro que elas não me são indiferentes. 

Eu prefiro vê-los ativos a preguiçosos, econômicos a pródigos,  

sóbrios a intemperados, caridosos a impiedosos, mas não tenho o direito e,  

 em todo o caso, não tenho o poder de lançá-los no mundo que me convém. 

Confio em vocês e na lei da responsabilidade, à qual Deus submeteu o homem. 

Tudo o que farei da força pública a mim confiada é aplicá-la para que cada um se 

contente com a sua liberdade, sua propriedade, e seja contido pelos limites da justiça. 

Sancho Pança explica como pretende governar.  

Extrato da sua carta resposta a Dom Quixote (Bastiat, 2010c) 57. 

A ampla liberdade dessa proposta de governança na república de Sancho; o mundo sem 

países, sem guerras, sem religião, com a natureza compartilhada em paz por todos na canção 

Imagine (John Lennon); e a república também livre, sem necessidade de educação, trabalho, 

tudo dado pela natureza de Gonçalo (A tempestade, Shakespeare), são na verdade descrições 

de paraísos e de reinos e repúblicas que jamais existiram na história (O príncipe, Maquiavel). 

Frédéric Bastiat (1801-50), grande protoaustrolibertário, com suas análises polêmicas, 

ridiculariza a estadolatria, mas chama atenção para a urgência moral e material da liberdade: 

O estado é a grande ficção através da qual todo mundo se esforça 

para viver à custa de todo mundo.  

A partir do momento em que o estado se arroga o direito de 

intervir na repartição dos bens privados, o ser humano é naturalmente 

levado a investir mais recursos no mercado político, a fim de captar para 

si parte crescente do poder de coerção do estado, e evitar vantagens de 

outros às suas custas. 

Cada um se põe a dar mais importância à realização de seus 

objetivos com a intervenção do estado a seu favor, do que pela busca e 

ação da cooperação contratual privada. 

 

Esta é a engrenagem corporativista nos estados previdenciários contemporâneos. Estes 

são os argumentos liberais contemporâneos, principalmente ao denunciar, na mão invisível do 

mercado político, um mecanismo que funciona às avessas, com indivíduos que dizem querer 

levar progresso ao interesse geral, a favorecer na realidade todo um conjunto de objetivos 

pessoais, privados e particulares (Fournier, 2010), (Lepage, 2010) e (Bastiat, 2010 e 2010b). 

                                                 
57Hipotética troca de cartas entre Dom Quixote e Sancho Pança sobre como cada um deles entende qual a melhor 

forma de governar. Ver texto na íntegra em capítulo do livro Frédéric Bastiat (Bastiat, 2010c). 

Dom Quixote e Sancho Pança, personagens centrais do livro Dom Quixote de La Mancha do espanhol Miguel de 

Cervantes y Saavedra, uma sátira épica com um cavaleiro medieval no início da idade moderna, numa Espanha já 

decadente (1ª edição em Madrid, 1605), foram apropriados por Bastiat para seu texto dos anos 1840. 
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O princípio de governo para Bastiat (2010) e Nozick (2009) é deixar os governados 

julgarem e decidirem seus assuntos por si mesmos, e nada exigir a não ser respeito à justiça.  O 

governo não prometeria nem se encarregaria de nada, responderia apenas pela segurança. 

Confiança. Responsabilidade. Liberdade. Propriedade. Justiça (Bastiat, 2010). A 

combinação desses valores evolui para a cooperação e articulação da ação humana geradora 

de soluções para a superação do estado natural de pobreza da condição humana (Mises, 1995). 

Nada mais atual e imperativo para junto com capital e trabalho, se planejar, organizar, 

comandar, controlar e executar um processo de desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

No entanto, esta combinação virtuosa de valores, que inclui autointeresse, cooperação e 

livre mercado de trocas voluntárias, jamais existiu plenamente na história. Como tampouco 

jamais existiu aquele estado e governos ética e moralmente comprometidos com o bem-estar 

da sociedade civil a quem, governantes, políticos e burocratas nem sempre se dão ao trabalho 

de representar e servir com dignidade e eficácia. No Brasil, com insuspeita resignação, 

As respostas do governo são lentas porque dependem da articulação das 

três esferas da Federação e de vários órgãos. Claro que eu gostaria que tivesse 

maior celeridade. Claro que se eu tivesse, no início, a experiência e o 

conhecimento que tenho agora, acho que eu teria conseguido fazer isso. 

A maior dificuldade do governo em fazer o Brasil andar, ainda é a falta 

de cultura da máquina pública de agir por resultado. Temos uma baixa cultura 

de comprometimento de entregas. O serviço público não está acostumado a isso, 

então quando cobramos resultados muitas vezes tem reação.  

Quando cobramos metas, organização, não temos o retorno esperado 

porque é uma questão de cultura e também da própria organização do serviço 

público, em que a estabilidade está na base e a instabilidade está no comando. 

Isso faz com que o setor público acabe ficando mais acomodado58. 

 

Criar dificuldades para vender facilidades é modo de ação da burocracia, já descrito por 

Bastiat (2010) – favorecimentos, cumplicidade, compadrio, acomodação, conluio e corrupção 

público-privada, em termos contemporâneos. A realidade sociopolítica, político-eleitoral e 

econômica da história brasileira mais recente, infelizmente pontuada de investigações policiais, 

processos criminais e decisões judiciais para agentes públicos e privados, ilustra à exaustão, o 

que Bastiat (2010 e 2010b) de modo direto chamou de investimento privado de mais recursos 

no mercado político. Ademais, em todo o horizonte científico, os campos da religião, filosofia, 

política, economia, prosperidade, moralidade, igualdade, direito, justiça, progresso, trabalho, 

cooperação, propriedade, comércio, capital, salários, impostos, população, finanças e governo, 

são questões sociais e humanas cuja resolução deve começar pela liberdade individual. 

                                                 
58Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR) em entrevista à jornalista Débora Bergamasco (Jornal Estado de S. Paulo, 

09/02/2014) sobre sua experiência (2011-2014) como Ministra-chefe da Casa Civil do Governo Dilma Rousseff. 
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Liberdade para autointeresse, livre cooperação e livre mercado de trocas voluntárias, 

com transferência de propriedade via contratos mutuamente aceitos, sem fraudes nem 

violências, que Bastiat (2010b) denominava legítima transferência de propriedade, em oposição 

ao que chamava de pilhagem legal – uso da força e de leis governamentais para tirar algo de 

um para distribuição a outros por critérios nem sempre justos e para fins quase nunca 

transparentes. Para Bastiat (2010, 2010b) a única e nobre finalidade e atribuições do estado e 

governos é defender e proteger a vida, a liberdade e a propriedade dos seres humanos sociais. 

Não admira o fascínio da poderosa ideia de que tudo na vida é privação e que um outro 

mundo melhor está à espera dos escolhidos. Nada melhor do que então se apegar aos princípios 

de que se deve acreditar no que não se pode ver nem provar, dito por quem tem sabido não 

apenas acumular poder, como também tirar imenso proveito material disso tudo.  

Aqui se juntam a religião, o estado e a burocracia para exercício de poder real, em sua 

grande maioria em busca de realização material antes para si próprios e para o qual o imperativo 

é a existência de sociedade devota, submissa, tutelada, cheia de temores e grata pela existência 

de protetores e benfeitores para esta vida terrena, assim como de divindades para o acolhimento 

num mundo da salvação para todo aquele que se fizer por merecê-la. 

Mas um estado institucionalmente equilibrado e democrático é condição essencial para 

o desenvolvimento sustentável da sociedade, se cumprir com transparência as funções de 

natureza estritamente estatal ao assegurar soberania territorial, liberdade individual, justiça e 

segurança – preservar a lei e a ordem, prover serviços públicos básicos de qualidade, elaborar 

e cumprir sem dirigismo nem intervenção, a regulação da vida econômica e social, honrar 

contratos privados, prevenir e corrigir desequilíbrios internos, disseminar políticas indutoras de 

desenvolvimento socioeconômico e promover mercados competitivos (Fukuyama, 2002). 

Sustenta Friedman (2002) que a sociedade deveria ser regulada por princípios onde os 

cidadãos pudessem, por meio de seus governantes, ter tanto a sua liberdade assegurada e 

protegida para assumir suas responsabilidades em busca de seus propósitos e objetivos, como 

também, ter assegurada que governos não venham a destruir pelo poder de que são investidos, 

justamente a liberdade para cuja proteção foram instituídos e são mantidos.  

Ao contrário, o modelo mais comum tem o estado como ente protetor e até mesmo como 

divindade e o cidadão comum como tutelado, servo e devoto, com a classe política, a burocracia 

e a religião, sabendo antes de tudo, tirar proveito em benefício próprio. O estado é o meio 

necessário através do qual a sociedade pode exercer e preservar a sua liberdade. Mas a história 

confirma que a concentração do poder é a maior ameaça à liberdade e, portanto, ao concentrar 

poder através do processo político, o estado se constitui uma ameaça à liberdade. 
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Mas um mercado livre, forte e competitivo precisa do estado e governo limitados e 

firmes, uma vez que a corporação faz parte da sociedade com uma força e uma hegemonia e 

domínio inimagináveis, tampouco originalmente previstas ou planejadas para que assim fosse. 

Em uma sociedade livre, sustenta Friedman (2002), a ordem econômica contempla uma 

liberdade econômica constituindo um fim em si mesmo, e também como um meio indispensável 

à liberdade política, por seus efeitos sobre a concentração ou a dispersão do poder. O 

capitalismo competitivo é o tipo de ordem que, ao separar o poder econômico do poder político, 

permite o controle de um sobre o outro. 

No entanto, o ser humano se comprime entre um poder político e um poder econômico, 

nunca inteiramente separados e muito menos controlados, mas ao contrário, quando não 

disputam poder, se articulam em conluio, cumplicidade e até mesmo e muito frequentemente 

em corrupção, gerando valor e riqueza cujo beneficiário não é a sociedade civil. 

Para Bakan (2004), a empresa ao se tornar ao longo do tempo a instituição econômica 

predominante no mundo, age com a aura de infalibilidade e onipotência como um dia agiram 

religiões e monarquias [e até hoje muito governo republicano, democrático, revolucionário...]. 

E ao ditar decisões, controlar setores da sociedade e se instalar dentro da esfera pública, a 

corporação atrai para si desconfiança, medo e exigências de um público cada vez maior. E por 

isso buscam suavizar sua imagem, apresentam-se como humanas, benevolentes e socialmente 

responsáveis perante a sociedade, mas principalmente, junto aos stakeholders de quem mais 

dependem – consumidores, empregados, acionistas, governos, agências reguladoras...  

Ainda segundo Bakan (2004), pelos escândalos, falcatruas e falências da história 

recente, a corporação passou a imagem de deter uma mistura de poder e irresponsabilidade. E 

que a aceitação de uma responsabilidade social corporativa visaria oferecer uma resposta à 

sociedade em face dessa realidade, mas, sobretudo, serviria como estratégia de legitimação 

desse papel como soberana na sociedade. Como instituição dominante, para Timon, C.59 (in 

Bakan, 2004), a corporação não teria mais outra opção que não aceitar uma responsabilidade 

social não apenas como forma de parecer mais confiável para a sociedade, mas também para 

mostrar que merece ficar livre de restrições e controles governamentais. 

À sociedade civil cabe definir como se beneficiar das garantias do estado sem pôr em 

risco sua liberdade, pela limitação60 e também dispersão e diferenciação do poder estatal por 

secessão, em instâncias locais, regionais (Friedman, 2002), (Hoppe, 2014) e (Barber, 2014). 

                                                 
59 Clay Timon preside a Landor Associates, empresa de branding (Bakan, 2004). 
60 Assim como a separação e independência dos poderes constituídos propostas por Montesquieu (1748) – fazer 

leis [legislativo], executar resoluções públicas [executivo] e julgar crimes, disputas e pendências [judiciário]. 
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4.1 – Um propósito para o capital  

Cabe também à sociedade civil, desafiar o domínio corporativo em sua concepção 

reduzida da natureza humana como consumidora de produtos e serviços (Bakan, 2004), uma 

vez que se por um lado produz e propicia bem-estar, desenvolvimento, progresso e lucros, por 

outro, ainda deixa vasta parte da população do planeta à margem desses valores e riqueza. 

Quanto a grande empresa e aos grandes executivos, argumenta Roddick (2002), por 

comandar negócios em escala mundial e como cidadãos globais, precisam assumir um papel, 

uma responsabilidade e, um poder de ação também em escala global, fora das fronteiras dos 

estados nacionais, como são os problemas da sociedade contemporânea, pois suas decisões 

afetam as economias e por extensão também às sociedades – não são apenas questões de 

natureza empresarial, mas problemas mundiais de pobreza, meio-ambiente e segurança. 

Na verdade, a corporação capitalista precisa de uma visão humana como propósito e 

estratégia, visando à renovação e reconhecimento de sua legitimidade social pela sociedade 

civil, na medida em que de fato seja protagonista de vanguarda na contribuição para um maior 

equilíbrio entre geração e distribuição de desenvolvimento, progresso, valor e riqueza. 

Para Dupas (2005 e 2006) a democracia econômica deveria ser exercida onde está o 

poder global, e, portanto, em instituições ainda não existentes, mas que deveriam ser criadas, 

para incorporar e integrar cidadãos, estados, empresas multinacionais, partidos políticos, e 

como forma de atenuar e reverter os indícios do fracasso socioeconômico desse modelo global 

predominante. Como agentes ativos, as corporações transnacionais definem tecnologias e 

empregabilidade, e na ONU não havia espaço para que se comprometam com objetivos para 

um desenvolvimento sustentável em suas dimensões ambiental econômica, social e humana. 

Como já vimos (Prahalad, 2010) os ODM foram elaborados (2000) ignorando-se o papel 

que a iniciativa privada poderia desempenhar. Um pacto social com o setor privado só seria 

visto mais tarde, como reportam relatórios do PNUD (ONU, 2004 e 2008). Prahalad (2010) 

lembra que organizações como o Fórum Econômico Mundial / World Economic Forum61 já se 

voltaram para grupos privados com planos e programas para saúde, redução da pobreza e meio-

ambiente – já há até uma agenda própria (WEF, 2015) para a sociedade civil. 

E também proposta da migração / atualização dos 8 ODM para 17 ODS, com ambiciosa 

abrangência para as questões socioeconômicas e ambientais, recém debatida e anunciada na 

ONU com participação ativa da iniciativa privada e entidades da sociedade civil (PNUD, 2015): 

                                                 
61Organização internacional de cooperação público-privada (Genebra, Suíça), que visa moldar as agendas global, 

regionais, nacional e da indústria, conhecida pelas reuniões anuais em Davos (Suíça), com líderes empresariais, 

políticos, intelectuais e jornalistas selecionados para discutir questões globais urgentes (FEM/WEF, 2015). 
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OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ODS1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

ODS2 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 

ODS3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos 

ODS4 Garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade 

ODS5 Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

ODS6 Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água 

ODS7 Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável 

ODS8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável 

ODS9 Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva 

ODS10 Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles 

ODS11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 

ODS12 Assegurar padrões de consumo e produção sustentável 

ODS13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima 

ODS14 Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos 

ODS15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável das florestas 

ODS16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável 

ODS17 Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parcela global 

Fonte: (PNUD, 2015). 

 

Os ODS terão metas e indicadores focados em resultados mensuráveis, com base 

científica, orientados à ação, e deverão abordar e incorporar, de forma balanceada, as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômica) e interconexões e, 

ter em conta diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento. Sua 

implementação dependerá de parceria global com a participação ativa de governos, sociedade 

civil, setor privado e da ONU. Esses objetivos constituem um conjunto integrado e indivisível 

de prioridades globais para o desenvolvimento sustentável (PNUD, 2015).  

Os ODS foram construídos sobre as bases estabelecidas pelos ODM, de modo a 

completar o trabalho destes, para que as ações do PNUD fiquem alinhadas tanto com a 

finalização do trabalho dos ODM como com os novos ODS, visando não deixar ninguém para 

trás no processo de desenvolvimento humano. Os ODS anunciados são de natureza global, 

aplicáveis universalmente e deverão dialogar com políticas e ações regionais e locais (idem).  

Vision 2050 e Action 2020 A participação do capital também já se dá pelo WBCSD – 

World Business Council for Sustainable Development. Comandada por executivos-chefes de 

empresas globais, visa estimular a comunidade empresarial a criar um futuro sustentável para 

os negócios, a sociedade e o meio ambiente, e aplica sua liderança em ideias e atuação efetiva, 

não apenas na geração de soluções viáveis e construtivas como também para conduzir e 

compartilhar ações empresariais sustentáveis para as próximas décadas (WBCSD, 2015). 
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O WBCSD se propõe a ser a principal liderança no mundo dos negócios ao apoiar 

empresas na ampliação de soluções de negócios com valor agregado e criação de condições 

onde mais empresas sustentáveis tenham sucesso e sejam reconhecidas como tal (idem). 

Embora muito distante e algo diferente da representatividade institucional sugerida por 

Dupas (2005, 2006), o WBCSD elaborou o Vision 2050, um ambicioso relatório que, mapeia 

mudanças transformadoras necessárias e aponta uma nova agenda para a empresa traçar sua 

trajetória em uma rota para que 9 bilhões de pessoas possam viver bem e nos limites dos 

recursos do planeta em meados do século; representa um consenso entre 29 empresas globais 

líderes de 14 indústrias e, é o resultado do esforço por 18 meses de executivos, especialistas e 

stakeholders e diálogos com mais de 200 empresas em 20 países, na tentativa de antever o 

mundo – planeta e sociedade – em 2050 (WBCSD, 2015  e 2015b). 

O relatório se apresenta como base para o diálogo e o debate, ao sugerir às empresas, 

quais desenvolvimentos vitais devem considerar na próxima década, para definição de um 

roteiro firme e objetivo para a sustentabilidade global: incorporar os custos das externalidades 

– carbono, água e serviços ecossistêmicos, na estrutura do mercado; duplicar a produção 

agrícola sem aumentar nem a área plantada nem o consumo de água; travar o desmatamento e 

aumentar o rendimento das florestas plantadas; reduzir para metade as emissões de carbono no 

planeta (com base nos níveis de 2005) até 2050, através de uma mudança para sistemas de 

energia de baixo carbono; e melhorar a eficiência energética do lado da procura e proporcionar 

acesso universal à mobilidade física de baixo carbono (idem). 

O estudo conclui pela necessidade de transformação fundamental na maneira como hoje 

se produz e se consome de energia a produtos agrícolas, e identifica oportunidades sem 

precedentes para a empresa que entender que já não pode mais operar como vem fazendo. As 

oportunidades de mercado criadas pela adaptação à nova realidade global para vida sustentável 

estão (em US$ de 2015) de US$3 a US$10 trilhões por ano em 2050, e variam de 

desenvolvimento e manutenção de baixo carbono, a cidades sem resíduos, melhoria e gestão da 

biocapacidade, ecossistemas, estilos de vida e meios de subsistência (WBCSD, 2015b). 

Não se trata apenas de economia, desenvolvimento e desafios da sustentabilidade para 

empresas.  Governos e sociedade civil devem criar uma visão do futuro onde crescimento 

econômico seja dissociado do consumo material e destruição do ecossistema e acoplado ao 

desenvolvimento econômico sustentável e ao bem-estar da sociedade, e onde viver bem em 

2050 signifique que “todos tenham acesso e a capacidade de ter recursos para a educação, saúde, 

mobilidade, suprimento básico de comida, água e energia, abrigo e bens de consumo, dentro 

dos limites físico-naturais sustentáveis do planeta” (WBCSD, 2015 e 2015b). 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

138 

A plataforma Action 2020, uma agenda de ação empresarial para o desenvolvimento 

sustentável até 2020 e além, ou ainda, um roteiro de como a empresa pode positivamente 

influenciar, reforçando sua própria resiliência62, inclui mudança climática, dinâmica 

demográfica e escassez de competências [mão de obra] e se desdobra em conjunto de áreas 

prioritárias e um conjunto de soluções empresariais. Desenvolvida pelo WBCSD com suas 

empresas-membro, em parceria com o SRC – Stockholm Resilience Centre e o WRI – World 

Resources Institute, alinhada com o relatório Vision 2050, e tendo como base o mais recente 

consenso científico, representa a convicção de que a empresa pode ser força muito positiva para 

superar e resolver as questões ambientais e sociais globais (WBCSD, 2015c). 

EMPRESAS-MEMBRO 

PRESIDÊNCIA COMPARTILHADA 

Accenture Henkel Siemens 

American Electric Power Infosys ExCo Syngenta 

Det Norsk Veritas (DNV) Monsanto Toshiba Corporation 

DSM PricewaterhouseCoopers Unilever 

ERM Group Royal Dutch Shell ExCo Vale 

- Solvay - 
 

MEMBROS DO NÚCLEO CENTRAL 

3M Deutsche Post Nestlé 

ABB DuPont Novozymes 

Akzo Nobel Eastman Chemicals PepsiCo 

Asahi Glass EDF Procter & Gamble (P&G) 

BASF Eskom ExCo Sabic 

BMW Honda Sompo Japan Insurance Inc. 

Chevron Komatsu Svenska Cellulosa (SCA) 

CLP Holdings L'Oreal Toyota ExCo 

Deloitte Mitsubishi Chemicals UPS 
 

Fonte: WBCSD, 2015c 

  

As áreas prioritárias envolvem as questões mais importantes sobre o capital natural 

e o capital social, e constituem desafios do planeta e da sociedade exigindo atenção urgente 

para que o futuro sustentável antevisto no Vision 2050 possa ser atingido. Para cada eixo 

prioritário, equipes de cientistas e especialistas internacionais contribuíram para definir os 

imperativos a cumprir até 2020. Um imperativo precisa ter fundamentação científica, ter base 

em resultados, ser mensurável, ser realizável por empresas e ser inspirador (WBCSD, 2015c). 

                                                 
62 Resiliência é a capacidade para lidar com mudanças e continuar a se desenvolver, sem degradar nem entrar em 

colapso, aplicável a indivíduos, florestas, cidades, empresas, economias, ao planeta. Artigo What is resilience? e 

também outros artigos sobre resiliência com links na mesma página em SRC (2015). 
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Mudança climática, excessos na liberação de nutrientes, ecossistemas, exposição a 

substancias nocivas, água, necessidades básicas e direitos, habilidades e emprego, estilos de 

vida sustentáveis e, comida, alimentação, fibras e biocombustíveis, são as áreas prioritárias 

identificadas e para as quais a sociedade como um todo precisa agir (WBCSD, 2015c). 

As soluções empresariais projetadas por empresas para empresas, são impactantes, 

mensuráveis – para saber que fazem a diferença; são escaláveis – para que tenham um impacto 

significativo sobre o mundo; são replicáveis – para aplicação por muitas empresas em vários 

setores, regiões, países; vão além do jeito usual de fazer negócios – diferente para que empresas, 

[sociedade] e governos possam trabalhar e colaborar juntos; e por fim, boas para os negócios – 

numa lógica comercial que contribua para um bem comum ampliado e para um resultado 

operacional e econômico-financeiro sustentável (WBCSD, 2015 e 2015c). 

Ao alavancar o poder empresarial para resolver problemas criando soluções de 

negócios, as empresas podem individualmente ou em colaboração com a indústria ou outros 

parceiros, fazer mudanças operacionais, comerciais ou de políticas, que contribuam para atingir 

imperativos da sociedade. Algumas soluções exigem esforços da própria empresa; outras, só 

serão possíveis com mudanças regulatórias, políticas e/ou com parcerias: 

Subsistência rural, resiliência no setor de energia, eficiência energética em edifícios, 

mobilidade sustentável, progresso genuíno - produtos e serviços nos limites físicos do planeta, 

cidades sustentáveis, água, saneamento e higiene, eficiência aquífera na agricultura, melhor 

descarte das águas de uso industrial, restaurar produtividade de terras degradadas, uso 

sustentável de terras nas redes de suprimento (infraestrutura), florestas e produtos florestais na 

absorção de carbono, captura e armazenamento de carbono, cidades sem emissão de carbono, 

eletrificação de baixo teor de carbono em locais remotos, resiliência às alterações climáticas em 

negócios globais interdependentes, investimentos em infraestrutura natural [hidrovias], redução 

compartilhado do risco da água, modelos de negócios inclusivos, operacionalizar os princípios 

da ONU sobre negócios e direitos humanos, estratégias de emprego responsáveis – harmonizar 

oferta e demanda por trabalho, plataformas de crescimento para pequenos agricultores, reduzir 

desperdício de alimentos do campo à mesa, aliança 2020 para florestas tropicais – reduzir 

desmatamento e assegurar segurança alimentar...  

Este ambicioso e crescente conjunto de soluções de negócios está sendo projetado por 

empresas e para empresas, pois os imperativos da sociedade do Vision 2050 não serão 

alcançados, sem que o setor privado da economia se envolva e atue junto com formuladores de 

políticas e outros agentes de mudança da sociedade civil, para desenvolver soluções daqueles 

imperativos como oportunidades de negócios sustentáveis (WBCSD, 2015c). 
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Já o capital natural63 se define como o estoque dos ecossistemas naturais do planeta; 

inclui ar, terra, solo, biodiversidade e recursos geológicos; e sustenta direta e indiretamente a 

economia e a sociedade pela produção de valor para as pessoas. 

A natureza está na base da existência humana. Bens e serviços fornecidos aos seres 

humanos pelo capital natural sustentavelmente gerenciado incluem: ar puro; água; comida; 

energia; espaços para se viver; matéria prima para produtos, recreação e proteção contra danos 

e perigos de sua força. O nível relativamente elevado de biodiversidade e clima estável ao longo 

dos últimos milênios permitiu aos seres humanos prosperar e construir grandes sociedades e 

criar economias de dimensões impressionantes, muito embora, desde os anos 1950, o mundo 

tenha vivenciado uma explosão de atividades econômicas que levou um conjunto de sociedades 

e economias para além da capacidade do planeta de suportá-la. 

O WBCSD, o NCC – Natural Capital Coalition, que antevê o comportamento 

corporativo mudando para conservar e reforçar o capital natural ao invés de esgotá-lo, junto a 

um grande grupo de especialistas, lideram o desenvolvimento de um NCP – Natural Capital 

Protocol, para fornecer um padrão para medida e valor dos impactos diretos e indiretos, além 

das dependências (positivas e negativas) dessa visão de conservar e reforçar o capital natural. 

Governos e empresas já reconhecem a importância fundamental do capital natural como 

base da produtividade econômica e os benefícios associados a seu valor, tais como maior 

transparência sobre segurança da cadeia de suprimentos e uma compreensão mais profunda dos 

riscos para a continuidade dos negócios e capacidade de produzir valor.  

O capital natural é muitas vezes um insumo central no modelo de negócio da empresa, 

algumas delas começam a dar conta dos impactos gerados por suas operações, produtos e 

serviços. Metodologias já existem na emergente disciplina da contabilidade do capital natural. 

O necessário agora é uma abordagem comum para avaliar e medir estas entradas e impactos. 

Para a viabilidade das empresas no longo prazo, os ecossistemas e recursos dos quais 

dependem devem ser mantidos. Mas quando se trata de meio ambiente, o que se vê é o rápido 

esgotamento desse capital natural, e a invisibilidade econômica tem sido a principal razão para 

a negligência com este capital. O atual modelo de negócio cria externalidades ambientais 

significativas que não são apreçadas – danos da mudança climática, poluição, conversão de 

terras (para agricultura, pecuária, piscicultura) e esgotamento dos recursos naturais. Como 

resultado, há crescente interesse para compreender as dependências das empresas e negócios 

quanto ao capital natural, os riscos e oportunidades associadas e o seu valor real. 

                                                 
63 Texto deste tópico nesta página e em parte da próxima tem como fonte: Capital natural (WBCSD, 2015d). 
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As regras do jogo estão mudando na medida em que governos e empresas passam a 

reconhecer a importância da valorização e gestão do capital natural. As empresas que não 

conseguirem se adaptar a este mundo de recursos cada vez mais escassos, perderão 

competitividade uma vez que o valor desses recursos se pautará por essa escassez e também por 

regulamentação mais rigorosa e pelas escolhas de um consumidor mais consciente. 

Reduzir riscos, cortar custos, melhorar reputação de marcas ao ganhar a confiança e 

lealdade de clientes que dão valor à liderança em sustentabilidade e, gerar renda ao atender a 

demanda por produtos e serviços que não prejudicam ecossistemas sensíveis; criar novas 

oportunidades com produtos e serviços de soluções inovadoras que aliviam a pressão sobre o 

meio ambiente e/ou restauram ecossistemas saudáveis; criar novos mercados, educar os 

consumidores sobre produtos sustentáveis e de alto desempenho; alavancar mercados de capital 

natural emergentes, como comércio de aguas de qualidade, proteção de pantanais / mangues e 

de espécies ameaçadas e, captura de carbono natural, representam em conjunto os imperativos 

contemporâneos para o futuro do mundo corporativo.  

O WBCSD também se propôs ao desafio de buscar uma definição abrangente para 

capital social64 da empresa, pois antevê a prazo mais longo, um mundo onde, ganhos e perdas 

e, desempenho e criação de valor sejam redefinidos como uma medição e avaliação que 

incorpore e integre dependências e impactos ambientais e sociais tanto positivos como 

negativos, e também o quanto ela [empresa] depende das pessoas e da sociedade. 

Dessa forma, o capital social englobaria o capital humano (habilidades, experiência e 

conhecimento das pessoas), capital social (valores compartilhados na sociedade, normas e 

instituições), capital de relacionamento (conexões e redes) e de bem-estar, assim como o 

conceito de impacto socioeconômico. Consolidar estes conceitos em um único termo – capital 

social – facilita a consideração dos estoques e fluxos desse capital social, junto com o capital 

natural e econômico-financeiro, para uso prático cotidiano por empresas e seus stakeholders. 

Enquanto há uma forte tendência para relatórios integrados, as empresas enfrentam 

dificuldades para identificar algo que lhes permita integrar em suas organizações, medida 

social, gestão e avaliação. Existem muitas ferramentas, e outras tantas surgem baseadas em 

suposições diferentes, com funcionalidades diferentes, atendendo a diferentes finalidades e 

competindo entre si. As empresas acabam trabalhando cada uma por si na busca do melhor 

caminho a seguir e se preocupam que, neste complexo cenário, todos se arriscam a perder de 

vista o objetivo global da sustentabilidade empresarial melhorada. 

                                                 
64 Texto a partir deste parágrafo e até o último parágrafo da próxima página tem como fonte a referência Capital 

social (WBCSD, 2015e). 
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A visão do WBCSD para a economia é que em 2050 um negócio deve ser medido pelo 

seu valor verdadeiro, refletindo custos e lucros verdadeiros nos relatórios internos e externos, 

ou seja, lucros e perdas e, desempenho e criação de valor, redefinidos para considerar os 

impactos ambientais e sociais no longo prazo. Mais importante ainda, os preços refletindo todas 

as externalidades – custos e benefícios. 

Para alcançar esta visão, o medir, valorizar e reportar desempenho corporativo precisa 

se adaptar para refletir o gerenciamento de desempenho integrado e para facilitar tomadas de 

decisões fundamentadas e sustentáveis, objetivando olhar, além dos ganhos financeiros no curto 

prazo, para um conjunto ampliado de dependências como dos capitais naturais e sociais. 

Reforçar o business case para investimentos e ações sustentáveis, demanda avançar para 

um mundo onde a gestão dos negócios é capaz de fazer investimentos e tomar decisões 

estratégicas que incluam externalidades e, mais empresas são reconhecidas e recompensadas 

como sustentáveis e, portanto, são mais bem sucedidas. 

Alinhado ao Vision 2050, o programa Redefining Value foi criado pelo WBCSD e seus 

parceiros para integrar a medição e valoração dos capitais natural e social na tomada de decisões 

e gerenciamento de desempenho corporativo, e melhorar a eficácia dos relatórios operacionais 

internos e externos para que progressivamente reflitam o verdadeiro valor, os lucros e os custos 

de uma empresa, tendo como objetivos gerais: 

Consolidar o discurso empresarial e estipular plataforma para maior alinhamento entre 

ferramentas, estruturas e normas e, entre os que definem políticas, padrões, regulações e 

modelos / plataformas para relatórios e reportes e também entre as bolsas de valores. 

Catalisar o desenvolvimento e harmonização de ferramentas de tomada de decisão e 

estruturas suportadas pela contabilidade gerencial integrada e adequada a esta finalidade, o 

código aberto e incentivar relatórios externos integrados ao longo do tempo. 

Gerenciar um espaço apropriado e seguro para que os membros aprendam, troquem, 

promovam inovações, mostrem liderança, articulem e reforcem o business case e adquiram 

capacitação para a utilização das ferramentas contábeis e de decisão geradas. 

O programa se propõe a cobrir os imperativos / áreas de prioridade do Action 2020 e é 

central para tudo aquilo relacionado à medição, avaliação e relatórios de trabalho na empresa – 

ferramentas, indicadores chave de desempenho, princípios, materialidade, normas mínimas, 

alvos... Seu fluxo de trabalho passa pela fundamentação sólida, medição e valoração dos 

elementos dos capitais natural e social, por prestigiar a emissão de relatórios como ferramenta 

para conduzir e apoiar a mudança nas empresas para o desempenho integrado e, educação, 

capacitação e troca entre empresas, para mudar a regra do jogo desde sempre jogado. 
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Representante junto ao WBCSD no Brasil, o CEBDS – Centro Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável elaborou o relatório Visão Brasil 2050 e desde 1997, 

promove a articulação entre empresas, governos e sociedade civil sobre o tema; divulga 

conceitos e práticas mais atuais; é reconhecido como principal representante do setor 

empresarial na liderança de um revolucionário processo de mudança para levar o modelo 

econômico tradicional a um novo paradigma; e tem nas câmaras temáticas, fóruns que reúnem 

representantes das empresas associadas para construção e desenvolvimento de projetos 

relacionados aos grandes temas da sustentabilidade – água, biodiversidade, clima, 

comunicação, finanças, impacto social, mobilidade e uma rede empresarial brasileira de 

avaliação do ciclo de vida. Inteiramente alinhado com as propostas e linhas de ação do WBCSD, 

define como sua visão do Brasil em 2050 – 226 milhões de pessoas vivendo bem e respeitando 

os limites naturais do planeta, pela cooperação poder público, sociedade civil e empresas; e 

como missão – conduzir a transformação prática de setores, mercados, empresas e profissionais, 

aliando negócios e sociedade para um país sustentável (CEBDS, 2015). 

O relatório Visão Brasil 2050, lançado na conferência Rio+20 em 201265, representa na 

verdade a adaptação à realidade brasileira do Vision 2050 da WBCSD, mas igualmente assume 

que a adoção dos princípios e práticas de sustentabilidade e desenvolvimento depende da 

integração entre o que se pensa e se faz sobre ambos, pois o futuro de empresas, governos e 

sociedade é o mesmo e, portanto, essas agendas não podem ser pensadas separadamente. 

Nove são as áreas temáticas que delineiam os caminhos – Valores e Comportamento; 

Desenvolvimento Humano; Economia; Biodiversidade e Florestas; Agricultura e Pecuária; 

Energia e Eletricidade; Edificações e Ambiente Construído; Mobilidade; Materiais e Resíduos. 

Como principais desafios brasileiros, mas que também se inserem na agenda global, o relatório 

aponta a necessidade de incentivar atividades de baixo carbono, instituir os pagamentos por 

serviços ambientais e estimular iniciativas sustentáveis em habitação, saneamento, mobilidade, 

resíduos sólidos e, formação profissional – muito crítica no Brasil, ainda muito carente de 

investimentos qualitativos tanto em educação básica e fundamental, como no ensino médio e 

técnico, sem falar na formação de pesquisadores de nível superior e, estratégica como 

estimuladora e geradora da indispensável inovação.  Mas o Brasil conta com grande capital 

natural; população heterogênea; economia dinâmica com matriz energética predominantemente 

limpa; e processo de redução das disparidades sociais (CEBDS, 2015b). 

                                                 
65Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável sobre conciliar o desenvolvimento socioeconômico 

com a preservação dos ecossistemas, vinte anos após a Conferência Eco 92 da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, ambas realizadas no Rio de Janeiro (WWI, 2012). 
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As empresas se posicionam entre os principais agentes indutores da sustentabilidade, 

pois geram o maior número de empregos e renda na sociedade, mas por outro lado, também 

produzem os mais significativos impactos no meio ambiente e nas comunidades. Tema não 

explícito, embora tratado de forma transversal em suas várias câmaras temáticas, como 

corrupção, governança, logística, clima, água..., a pobreza consta em vários dos aspectos 

cobertos no documento. Por exemplo, a câmara do impacto social diz que (CEBDS, 2015c): 

Os negócios são um fator significativo do impacto socioeconômico – e 

o impacto socioeconômico é um sinal importante do sucesso dos negócios, 

especialmente no longo prazo.  

Ao criar empregos, treinar trabalhadores, construir infraestrutura física, 

adquirir matérias primas, transferir tecnologias, pagar impostos e aumentar o 

acesso a produtos e serviços desde alimentos até energia e tecnologia da 

informação, as empresas afetam os bens, capacidades, oportunidades e padrão 

de vida das pessoas – algumas vezes de forma positiva, outras, negativa.  

E como essas pessoas são seus empregados, clientes, fornecedores, 

distribuidores, varejistas e vizinhos, seu crescimento e bem-estar são 

importantes para sucesso financeiro da empresa.  

Faz diferença se uma empresa tem clientes satisfeitos, cadeias de valor 

saudáveis, comunidades locais contentes e apoio dos governos e outros 

stakeholders tanto agora como no futuro.  

Em consequência, as empresas estão cada vez mais interessadas em 

medir seu impacto socioeconômico por uma série de motivos, desde a redução 

dos custos até a criação e aproveitamento das oportunidades. 

  

As empresas cada vez mais se interessam por medir seu impacto socioeconômico, para 

manter sua licença de operação, melhorar o ambiente favorável aos negócios, reforçar suas 

cadeias de valor e fomentar a inovação de produtos e serviços. Mas embora haja cada vez mais 

ferramentas sendo desenvolvidas, pode ser difícil compará-las e escolher uma mais adequada, 

pois são incrivelmente diversas, têm por base hipóteses diferentes, oferecem funcionalidades 

diversas, enfocam tipos variados de impacto e têm diferentes finalidades.  

Para ajudar as empresas a navegar pelo amplo e complexo panorama de ferramentas de 

medição do impacto socioeconômico e identificar o que melhor atende suas necessidades, o 

CEBDS com – Medindo o impacto socioeconômico. Um guia para as empresas se propõe a 

introduzir a terminologia e a teoria básica usadas nesse campo para um público empresarial; 

proporcionar uma visão geral das ferramentas existentes de medição do impacto 

socioeconômico para fins empresariais; identificar os benefícios e as limitações das diferentes 

ferramentas e as formas como se complementam; ajudar as empresas a selecionar a ferramenta 

ou combinação de ferramentas adequadas para seus propósitos; capacitar as empresas para que 

contribuam para um maior desenvolvimento das ferramentas; e acelerar os esforços empresarias 

para mensurar o impacto socioeconômico (CEBDS, 2015d). 
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O WBCSD publicou metodologia para medição do impacto socioeconômico (2008) em 

parceria com a IFC – International Finance Corporation. O Measuring Impact Framework foi 

desenvolvido em dois anos com colaboração de mais de 20 empresas associadas que 

reconheciam a medição como fator-chave para obter e manter suas licenças de operação, 

melhorar a qualidade do engajamento dos stakeholders, gerenciar o risco de forma mais eficaz 

e identificar formas de fortalecer a contribuição das empresas à sociedade. A metodologia 

conduz o usuário ao longo de um processo com quatro fases para identificar, medir, avaliar e 

gerenciar o impacto do desenvolvimento de uma empresa. Tem por base a sua atividade, vai 

além do cumprimento e é flexível e projetada para ser adaptada para atender às necessidades 

individuais da empresa. Ao longo dos últimos anos, o WBCSD tem documentado estudos de 

caso das lições aprendidas da aplicação à prática dessa metodologia pelas empresas. A 

metodologia é uma entre várias ferramentas disponíveis, que as empresas usam sozinhas ou em 

combinação com algumas outras (CEBDS, 2015d) e (WBCSD, 2015f). 

O WBCSD também desenvolveu uma série de ferramentas de avaliação de impacto 

ambiental – Global Water Tool, Corporate Ecosystem Service Review, Guide to Corporate 

Ecosystem Valuation e Greenhouse Gas Protocol. Além disso, também publicou o guia Water 

for Business para ajudar empresas a navegar a diversidade de ferramentas e iniciativas que 

existem na gestão de recursos hídricos. Um esforço semelhante está sendo realizado para as 

ferramentas para ecossistemas e biodiversidade (CEBDS, 2015d) e (WBCSD, 2015g). 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, uma OSCIP criada no Brasil 

(1998) por um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada – como um polo de 

organização de conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento de ferramentas para 

auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar seu compromisso com a 

responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável – assume como missão mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável e 

também a formar parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável (Ethos, 2015).  

As empresas são importantes agentes de promoção do desenvolvimento econômico e do 

avanço tecnológico e possuem importante influência nas transformações do planeta. Por isso 

sua participação e engajamento, assume o Ethos (2015), são cruciais para a construção de um 

mundo melhor, ao lado dos esforços do estado e da sociedade civil. As ações cooperativas – 

em âmbito local, regional, nacional ou internacional – são cada vez mais necessárias para a 

manutenção do bem-estar da humanidade. A consciência global é fundamental no processo de 

preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural, na promoção dos direitos humanos e 

na construção de uma sociedade economicamente próspera e socialmente justa. 
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Entende o Ethos (2015) que as empresas, adotando um comportamento socialmente 

responsável, são poderosos agentes de mudança para, juntamente com o estado, governos e 

sociedade civil, atingir este objetivo. Adicionar às suas competências, o comportamento ético 

e socialmente responsável, leva a iniciativa privada a conquistar o respeito das pessoas e 

comunidades afetadas por suas atividades, e ao reconhecimento por estas atitudes. A 

responsabilidade social já é fator de sucesso empresarial reconhecido, e cria perspectivas para 

a construção de um mundo economicamente mais próspero e socialmente mais justo. 

Entre estratégias e temas, o Ethos (2015b) sugere à empresa o incentivo à gestão 

socialmente responsável, com a proposição de valores, transparência e governança, atenção ao 

público interno e ao meio ambiente. Inclui também a mobilização das empresas por uma 

sociedade mais justa e sustentável pela contribuição a políticas públicas, inovação, cultura e 

valores, e contribuição e adesão a uma agenda nacional e a mobilizações globais.  

E por fim propõe a construção de uma nova economia: competitiva em seu modelo de 

negócios; inclusiva pela irrestrita atenção aos direitos humanos e às normas do trabalho 

decente; verde pelo tratamento sustentável aos resíduos sólidos, atenção e proteção à 

biodiversidade e às mudanças climáticas; e responsável com valores éticos e de integridade, 

pela prática da economia de acordo com padrões éticos elevados: combate à corrupção e à 

impunidade; dar valor à transparência; estímulo à concorrência leal; estímulo à cooperação; 

respeito às leis e às regras de negócio; respeito aos direitos das diferentes comunidades, etnias 

e grupos sociais de se aproximar, em seu próprio ritmo, do estilo de vida contemporâneo. 

O Ethos tem uma plataforma para negócios sustentáveis e responsáveis, onde explicita 

a questão ambiental como atividade orientada para geração de valor econômico-financeiro, 

ético, social e ambiental, com resultados compartilhados com todos os públicos afetados; e a 

produção e a comercialização organizadas de modo a reduzir continuamente o consumo de bens 

naturais e de serviços ecossistêmicos, conferindo competitividade e continuidade à própria 

atividade e mantendo o desenvolvimento sustentável da sociedade (Ethos, 2015c). 

Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis são uma ferramenta 

de gestão que visa apoiar empresas na incorporação da sustentabilidade e da RSE em suas 

estratégias de negócios; procura integrar princípios e comportamentos da RSE com objetivos 

para a sustentabilidade, baseando-se num conceito de negócios sustentáveis e responsáveis 

ainda em desenvolvimento; e tem como foco avaliar o quanto disso tem sido incorporado aos 

negócios, auxiliando definição de estratégias, políticas e processos, nas dimensões ambiental, 

social, governança e, visão e estratégia, desdobradas em temas inspirados na Norma ISO 26000, 

que por sua vez se desdobram em subtemas e indicadores (Ethos, 2015c e 2015d). 
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A ISO66 26000 é uma norma de diretrizes de uso voluntário, não visa nem é apropriada 

para certificação, e onde a RSE / RSC se expressam pelo desejo e propósito das organizações 

em incorporar questões socioambientais em seus processos decisórios e se responsabilizar pelos 

impactos de suas decisões e atividades na sociedade e meio ambiente. Isso implica um 

comportamento ético e transparente que, contribua para o desenvolvimento sustentável em 

conformidade com leis aplicáveis e, consistente com normas internacionais de comportamento. 

Também implica que estejam integradas em toda a organização, praticadas em suas relações e 

leve em conta os interesses de todos aqueles interessados. A norma fornece orientações para 

todo tipo de organização, independentemente de porte ou localização, sobre conceitos, termos 

e definições ligados à RSE / RSC; histórico, tendências e características; princípios e 

práticas; temas centrais e questões pertinentes; integração, implementação e promoção de 

comportamento socialmente responsável em toda a organização por suas políticas e práticas 

dentro de sua esfera de influência; identificação e engajamento dos interessados; comunicação 

de compromissos, desempenho e tudo o mais referente à RSE / RSC (ISO 26000, 2015b). 

A partir dos anos 1990, organizações de interesse público não estatal e movimentos das 

empresas e de consumidores se ampliam. De agentes passivos, consumidores passam a agentes 

de transformação social pelo poder de compra, uso e descarte de produtos, capacidade de poder 

privilegiar empresas com valores outros que não apenas o lucro na sua visão e propósito de 

negócios.  Sociedade civil e empresas passam a estabelecer parcerias na busca de soluções, 

diante da convicção da incapacidade do estado em dar soluções e a responder a todos os 

problemas e tantas demandas. Nessa conjuntura se fortalece um já então incipiente movimento 

da responsabilidade social empresarial na busca da inclusão social, promoção da cidadania, 

preservação ambiental e sustentabilidade planetária, na qual a sociedade como um todo tem 

responsabilidades compartilhadas (ISO 26000, 2015c).  

No Brasil, um Fórum Governamental de Responsabilidade Social criado (29/04/2010) 

como espaço permanente de discussão e proposição de questões e iniciativas relativas à RS, 

tem como proposta promover a articulação em toda a esfera governamental para compartilhar 

experiências, visões e somar esforços no sentido de promover, facilitar e fortalecer a 

mobilização social e governamental, apoiando e propondo ações voltadas para a consciência da 

cidadania, dos direitos humanos e a proteção do meio ambiente (ISO 26000, 2015d). 

                                                 
66 A International Organization for Standardization (Genebra, Suíça), fundada em 1946 e com associados em 160 

países, tem como objetivo criar normas que facilitem o comércio e promovam boas práticas de gestão e o avanço 

tecnológico, além de disseminar conhecimentos. À ISO 9000 – gestão da qualidade, e à ISO 14000 – gestão do 

meio ambiente, se junta a ISO 26000 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social foi publicada em 01/11/2010, 

Genebra, Suíça, e a ABNT NBR ISO 26000 em 08/12/2010, na FIESP / São Paulo (ISO 26000, 2015b). 
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4.2 – A empresa 

A partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (Estocolmo, Suécia, 

06/1972) se amplifica no mundo uma consciência mais responsável para uma nova, necessária 

e diferenciada forma do ser humano se relacionar com a natureza e gerar e distribuir riquezas, 

diante dos graves problemas em escala planetária decorrentes, tanto da degradação ambiental 

como da desigualdade socioeconômica, com sua ampliação real, maior visibilidade e tomada 

de consciência pela sociedade (ISO 26000, 2015c). 

À parte as relevantes e vitais preocupações ambientais com empresas sustentáveis e 

responsáveis, as iniciativas e guias do WBCSD, do CEBDS e do Instituto Ethos, a ISO 26000, 

o capitalismo de inclusão (Prahalad, 2010) e o negócio social (Yunus, 2010) contemplam as 

ideias de liberdade, responsabilidade e autointeresse naturais do ser humano, e, incluem e se 

alinham ao imperativo moral da redução dos extremos da desigualdade socioeconômica. 

Mas para além do comportamento do ser humano em relação ao poder e dinheiro, da 

crise do estado contemporâneo cada vez mais hipertrofiado cuidando mais de si mesmo do que 

da sociedade, e de um capitalismo egoísta e acumulador de riqueza, cabe discutir o papel da 

empresa, essência e fundamento desse capitalismo, sobre o que tem feito para redução da 

desigualdade, superação da pobreza e miséria extremas e para atender necessidades básicas do 

ser humano como empreendedor, trabalhador e consumidor e da sociedade como mercado. 

A empresa se caracteriza pela atividade econômica organizada, destinada à produção, 

circulação e/ou intermediação de bens e/ou serviços para o mercado na economia, através do 

empresário individual ou societário. E pode ser definida como um conjunto de pessoas e meios 

coordenados sob uma linha de comando para realizar os fins operacionais e econômico-

financeiros de um empreendimento, para um fim socioeconômico que se apresente relevante, 

ou (Mackey e Sisodia, 2013 e 2014) com um propósito que a dignifique e sirva de motivação 

para um significado superior. O sentido de empresa como ação (De Soto, 2010) é uma atitude 

empreendedora – que significa continuamente procurar, descobrir ou criar novos fins e meios. 

A análise do racionalismo weberiano – fundamento de seu pensamento liberal – tem a 

livre troca como ponto de partida da atividade econômica. A economia surge com produtos 

vendidos no mercado pelo seu valor de troca. Esta economia de mercado pressupõe atores iguais 

e livres. Dessa forma a sociedade capitalista cria categorias formadoras de um ethos liberal: 

como individualismo – base da estrutura do estado; como igualdade – para o trabalho e o capital 

no mercado; como liberdade – contraponto ao poder da burocracia; como contrato – disposição 

livre para a força de trabalho; como tolerância – pluralidade de valores e aplicada ao gênero e 

as ideologias; e como propriedade – empresa livre (Tragtemberg, 1977). 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

149 

Já a sociologia se propõe a estudar de que modo, condições técnicas, econômicas, 

políticas e culturais em que a empresa opera, influem sobre os vários aspectos da sua estrutura 

social, tais como a divisão do trabalho e da autoridade, a organização formal, a composição dos 

grupos de poder, as relações de propriedade e de controle, a estratificação interna, as formas de 

controle sobre a força de trabalho, os processos de decisão, a diferenciação dos papeis, as 

formas de interação (cooperação ou conflito), as relações interpessoais, os fenômenos típicos e 

as direções de evolução dessa estrutura e sua influência sobre o ambiente social [e econômico] 

externo, local ou geral. (Gallino, 2005).  

Vimos antes com Dowbor (2002), Vasquez-Barquero (2002) e Prahalad (2010) que a 

dinâmica do desenvolvimento socioeconômico passa pela capacidade de organização local, 

pelo uso e aprimoramento de seus recursos e conhecimentos naturais e, pela apropriação desse 

processo de transformação e desenvolvimento por seus atores sociais. Em assim sendo,  

Que papel cabe à empresa no combate à pobreza, à fome e miséria extrema?  

Contribuir para erradicar a fome e miséria extrema deve fazer parte da sua missão?  

Qual tem sido a sua real e efetiva contribuição? 

Qual o grau de prioridade e importância que sua elite dirigente atribui às ações 

necessárias para redução da desigualdade socioeconômica no planeta? 

Quais ações seriam mais efetivas – a filantropia, a caridade, a benemerência? 

Ou o capital empreendedor, o trabalho e o emprego geradores de renda? 

Como integrá-las à sua estratégia de negócios? 

Estado, empresas, organizações e atores da sociedade civil devem atuar integrados na 

geração e execução de ações que sejam complementares e interdependentes? 

 

O capitalismo, Dowbor (2002) argumenta, na medida em que deixa a empresa se 

organizar livremente, atinge de fato eficiência indiscutível. Mas ao mesmo tempo em que 

dinamiza a produção e gera riquezas, gera também estruturas de poder que torna inviável a sua 

distribuição equilibrada, reduzindo com isso a sua utilidade social.  O mercado e o sistema 

capitalista se por um lado permitiram a geração e acumulação de valor, riqueza, tecnologia, 

capacidade gerencial e de investimento, por outro criaram imensos desequilíbrios sociais e 

regionais pela menor eficiência na sua distribuição. 

Responder positiva / afirmativamente às questões acima decerto levaria a sociedade 

global a um capitalismo de inclusão empreendedor como definido por Prahalad (2010) e não, 

apenas pelo consumo e crédito, um capitalismo gerador e distribuidor de valor e riqueza.  

Embora considere que as empresas façam parte do setor mais inovador e econômica e 

financeiramente mais eficiente de todos, em suas reflexões sobre qual deveria ser o papel das 

empresas no auxílio aos pobres do mundo, admite Yunus (2008) que as empresas ainda não têm 

mecanismo direto de aplicação de suas práticas à eliminação da pobreza. 
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As empresas, mesmo com tecnologia, capacidade gerencial e de investimento, sustenta 

Prahalad (2010) não têm sido capazes de fazer uma contribuição ainda que mínima para o 

profundo problema da pobreza global, onde os mais de 4 bilhões de pessoas que vivem com 

menos de $2 por dia pudessem ser empreendedoras e consumidoras.  

E então questiona: por que não usar sua capacidade de investimento, recursos, escala e 

escopo para junto com o conhecimento e envolvimento de ONGs / OSCIPs e comunidades, 

viabilizar soluções para os problemas crônicos de pobreza? 

Ajudar os mais pobres do mundo a melhorar suas vidas, pela venda, produção e 

distribuição de produtos e serviços de forma culturalmente adequada – respeitando costumes, 

tradições, comportamentos, de forma sustentável, representa um prodigioso desafio gerencial, 

mesmo para as maiores e mais bem sucedidas empresas do planeta, conclui Prahalad (2010). 

Já a caridade e filantropia empresariais, tão divulgadas, enfatizadas e praticadas, 

argumentam Porter e Kramer (2002, 2006), além do fato de que quanto mais uma empresa doa 

mais expectativas cria – e não necessariamente pode ou quer atendê-las, são iniciativas 

contraproducentes por seu caráter genérico e desvinculado da sua estratégia de negócios. 

A maioria das empresas ao agir dessa forma, com as exceções que confirmam a regra, 

e por mais que esteja fazendo ação necessária, mais privilegia relações públicas e promoção de 

imagem e de marcas, embaladas em um chamado marketing social mais interesseiro, estético e 

suspeito, do que promotor efetivo de ação estruturadora e transformadora. 

Uma alternativa é o negócio social que, conforme definiu Yunus (2010), existe para 

atender a uma meta social especifica e onde os acionistas poderão receber seu investimento de 

volta após um período, mas o saldo dos lucros acumulados permanece na empresa para financiar 

sua expansão e não para pagar dividendos. A empresa faz um investimento – e não uma doação 

– e participa do projeto como acionista investidor e empreendedor, uma vez que deve se tratar 

de investimento integrado à sua estratégia de negócios. Por certo, um poderoso instrumento de 

ação socioeconômica que precisa ser mais bem divulgado e praticado. 

Com seu poder gerador de valor e riqueza, as empresas precisam assumir uma postura 

de liderança ética e moral na sociedade contemporânea, para pelo menos atenuar os extremos 

de poder econômico, riqueza e pobreza, em todos os quadrantes do planeta (Roddick, 2002).  

Esta realidade social de desesperança com a fome, a pobreza e a miséria extremas em 

escala planetária na sociedade contemporânea, traz para empresa o desafio de como estruturar 

sua estratégia de negócios de modo que a levasse a uma ação empresarial que transcendesse o 

assistencialismo, a benemerência, a caridade e a filantropia, e fosse economicamente viável, 

ambientalmente sustentável e socialmente mais justa. 
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A sociedade das organizações e do conhecimento deveria na verdade demandar uma 

organização baseada na responsabilidade. A empresa (Drucker, 1993) só pode ser considerada 

responsável se assume uma responsabilidade econômica – tendo a geração de lucro como sua 

primeira responsabilidade e a base, a partir da qual se habilita tanto para ações de uma 

responsabilidade ambiental – como pré-requisito para sua própria sustentabilidade como 

também para uma responsabilidade social – como boa empregadora, boa cidadã corporativa, 

boa vizinha, integrada às comunidades onde atua. 

Assim constituída, conteria conjunto de práticas, iniciativas e ações que levaria ao 

desenvolvimento sustentável da sociedade, à promoção do desenvolvimento sustentável das 

organizações e à opção pelo uso de tecnologias mais produtivas e geradoras de menos efeitos 

negativos, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida no planeta e sua sustentabilidade. 

 

Este trabalho propõe que a empresa em geral e a grande empresa global em particular 

assumam este papel e assim, ao lidar com uma crescente consciência da sociedade de que, como 

agentes produtivos não deveriam ficar indiferentes às demandas de uma sociedade carente de 

soluções para seus muitos, graves e urgentes problemas socioeconômicos, acionistas e 

dirigentes executivos do mundo empresarial deveriam definir suas estratégias e planos de 

negócios visando atender ao desenvolvimento sustentável de suas empresas e também da 

sociedade em todas as suas dimensões – econômica, ambiental, social e humana.  

Ao focar a dimensão socioeconômica do desenvolvimento sustentável integrada a sua 

estratégia de negócios, a empresa em geral e a grande empresa em particular, pela tecnologia 

disponível, pela capacidade de mobilizar recursos, antecipar evoluções, oferecer ampla 

variedade de soluções econômicas e tecnológicas e pelo seu formidável poder de geração e 

acumulação de valor e riqueza, assumiria o papel de instituição central da sociedade e sua 

principal e fundamental unidade de ação. 

E em assim sendo, razoável seria dela se esperar um papel humano e socioeconômico 

relevante e destacado, além e muito acima da sua missão básica, focada na gestão operacional 

e econômico-financeira de gerar trabalho, emprego e renda na sociedade, de atender as 

necessidades de seu cliente consumidor e de remunerar seu acionista investidor. 

O desenvolvimento global na sociedade das organizações e do conhecimento precisa 

contar com a contribuição da empresa, não apenas com produtos e serviços accessíveis, viáveis 

e lucrativos, mas também com a criação e desenvolvimento de meios de geração de 

empreendedorismo, trabalho, emprego e renda para a base da pirâmide econômica do planeta, 

com a consequente distribuição mais equilibrada desse valor e riqueza na sociedade. 
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De fato, a empresa como instituição, já se envolve voluntariamente e/ou por demanda 

da sociedade e de governos, em ações que visam ao menos atenuar problemas socioeconômicos 

os mais diversos, através de iniciativas ao longo do tempo rotuladas de Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) / Corporativa (RSC) / Conduta Empresarial Responsável (CER) e que 

transcendem em certa escala, seu papel originalmente concebido de boa cidadã corporativa 

provedora de produtos e serviços de qualidade e remuneradora de investimentos. 

Entre as contribuições divulgadas da empresa à sociedade e em particular da grande 

empresa global estão, a geração de empregos diretos e a sua propagação pela cadeia de valor, 

as ações decorrentes de investimentos sociais privados de caráter assistencialista e filantrópico 

e, mais recentemente, as muito faladas ações sociais, tanto aquelas de caráter genérico como 

aquelas citadas como estratégicas e integradas à sua estratégia de negócios. 

Cabe discutir como a empresa pode ampliar sua contribuição para erradicar a fome, a 

pobreza e a miséria extremas na sociedade como um todo, a partir do pressuposto de que deve 

sim exercer um papel social relevante, complementar e insubstituível na construção de uma 

sociedade mais justa, com ações que transcendam de forma sustentável não apenas a sua missão 

básica original, mas também essas ações sociais difundidas como assistencialismo, 

benemerência, caridade e filantropia, que como manifestações saudáveis de altruísmo, bondade 

e solidariedade humanas são muito válidas e indispensáveis, mas que mais ficam na esfera da 

busca de legitimação social e, promoção e relações públicas de egos e marcas. 

O papel da instituição empresarial na sociedade pode ser percebido por qualquer um em 

qualquer parte do planeta por todos os lados e em todas as horas, pelo simples fato de que 

estamos continuamente envolvidos por ações e resultados da sua ininterrupta atividade, onde 

há sempre alguém projetando, organizando, produzindo, prestando serviços, transportando, 

comunicando, trocando, comprando e vendendo algum bem ou serviço (Beinhocker, 2006), que 

de alguma maneira é no mínimo percebido por pelo menos um dos nossos sentidos. 

Um longo caminho desde as primeiras sociedades de caçadores – coletadores nômades 

de cerca de pelo menos 10.000 anos atrás. No entanto, sabemos existirem por todo o planeta 

em plena era do conhecimento, agrupamentos de seres humanos que vivem em condições muito 

próximas daquelas que imaginamos, tenham sido vividas por ancestrais tão remotos. 

Isto ressalta e expõe a extrema desigualdade socioeconômica na sociedade em tudo que 

se pode considerar valor e qualidade de vida, muito embora, uma comunidade que ainda hoje 

esteja isolada e viva de caça e coleta, possa ter a sua disposição, bens e serviços como energia 

e telecomunicações – telefonia sem fio, rádio, televisão, internet, através dos quais pode se 

relacionar com qualquer parte do planeta. 
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O empreendedorismo nasceu do homem pela sua natural habilidade para a criação de 

vínculos e valor e se transformou na mais complexa e sofisticada instituição da sociedade na 

geração de bens e valores materiais, que chamamos empresa. 

Tanto faz ser o feirante autônomo que diariamente colhe frutos, verduras e legumes para 

na manhã seguinte trazê-los para seus clientes, ou por outro lado, ser uma das unidades de 

comércio da maior empresa do mundo onde cada consumidor pode também comprar os mesmos 

produtos e uma infinidade de outros mais. Ambos trabalham para realizar valor para si próprio 

se empreendedor individual, para seus acionistas e para a sociedade. 

A geração de trabalho, emprego e renda está, portanto na essência da atividade 

empreendedora. E maior frustração não poderia haver do que constatar como já vimos, que o 

conjunto das 500 maiores empresas do mundo emprega diretamente apenas algo em torno de 

pouco mais de 1% da população mundial na faixa de 15 a 64 anos enquanto acumulam 

investimentos em ativos e faturamento em cifras que ultrapassam o PIB somado de cerca de 

153 países onde habitam 4/5 da população mundial e onde também prevalecem e se perpetuam 

os mais baixos IDHs – índices de desenvolvimento humano do planeta. 

Frustração que se amplia com a constatação de que ainda há mobilização ampla entre 

empresas para a prática do assistencialismo e da filantropia via projetos sociais pontuais, que 

mesmo quando indispensáveis, não são solução sustentável, estruturadora e transformadora da 

sociedade (Porter e Kramer, 2002 e 2006), (Brugmann e Prahalad, 2007) e (Prahalad, 2010). 

E como também ainda não se confirmam plenamente nem a integração de suas ações e 

iniciativas sociais com sua estratégia de negócios, nem a sua atuação junto à base da pirâmide 

de renda, em ações e projetos, como sugerem as definições da RSE / RSC e também não na 

proporção dos valores e riquezas que conseguem criar, transformar e mobilizar (idem). 

Embora já existam, ainda não são muitas as iniciativas empresariais de transformação 

de seu papel em algo mais relevante do ponto de vista de transformação socioeconômica, com 

a criação e desenvolvimento de projetos próprios e integrados as suas estratégias de negócios.  

Utopias, sistemas, modelos e ferramentas de análise ajudam a estudar fenômenos e suas 

implicações além de permitir o desenvolvimento de cenários alternativos para avaliação de 

políticas, estratégias e planos de ação de governos e de empresas. 

Entretanto, o problema não são apenas os modelos econômicos, políticos – liberais, 

socialistas, esquerda, direita, conservadores, progressistas, desenvolvimentistas, terceira via – 

e também institucionais, mas a natureza do ser humano, seus interesses e valores, sua 

capacidade de organização social, sua motivação para apropriação de seu desenvolvimento e as 

estruturas de poder e responsabilidade, desenvolvidas por ele mesmo. 
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A história comprova que não há efetivo desenvolvimento econômico sem empresários 

e sem empresas. Economia é tudo que diz respeito à produção, ao consumo e a troca de bens 

materiais – mercadorias e/ou serviços – não apenas na escala individual e de empresas 

(microeconomia) como também na sociedade e no planeta (macroeconomia). O mercado é onde 

se encontram oferta e procura e a economia de mercado é a que se submete livremente – pela 

mediação da moeda e condicionada pela concorrência – à lei da oferta e da procura, essência 

da livre troca geradora de valor e riqueza, define Comte-Sponville (2005). 

Numa sociedade capitalista continua Comte-Sponville (2005), quem determina preços 

é a lei da oferta e da procura e não a moral; quem cria valor é o trabalho e não a virtude e quem 

rege a economia é o mercado – onde se encontram oferta e procura – e não o dever. Assim, a 

moral, a virtude e o dever precisam aflorar na sociedade humana e não na economia, aflorar no 

homem focado nas suas necessidades, suas responsabilidades e seus direitos. 

O que faz mudar as sociedades e as épocas é o excesso de problemas que suscitam em 

relação às soluções que tornam possíveis. A aspiração utópica deve estar antes na capacidade 

para formular problemas novos para os quais não existam ainda soluções (Santos, 2005). 

Para Drucker (2007), as empresas são as pessoas, seus conhecimentos, capacidades e 

relacionamentos e que precisam aprender a fazer as perguntas que não foram feitas antes e 

definir o com que contribuir, com visão, personalidade organizacional e influência, com vistas 

à eliminação de incertezas em relação ao futuro, que não deve ser previsto, mas construído. 

Na sociedade empreendedora, pondera Peyrefitte (1999), a unanimidade não é 

necessária, nem possível nem tampouco concebível. Sequer pressupõe que todos sejam 

empresários ou mesmo que todos acreditem na empresa. Mas por certo é uma sociedade onde 

quem tem o poder de decidir, influenciar, criar, formar, ensinar, julgar, servir de modelo, em 

sua maioria adere aos comportamentos que constituem uma sociedade de desenvolvimento. 

O desenvolvimento sustentável em suas vertentes econômica, ambiental, social e 

humana, representa (Drucker, 1993 e 2007) o maior desafio da contemporânea sociedade da era 

das organizações e do conhecimento. 

E uma vez mais, este trabalho sustenta que a empresa deveria desenvolver ações 

socioeconômicas tratadas como oportunidade de negócios, inovação e vantagem competitiva e 

não como ações de responsabilidade social ou corporativa, em geral tratadas como custo, 

obrigação, entrave, benefício fiscal ou ação filantrópica, para não dizer indulgência ou mesmo 

expiação. E na maioria das vezes, mais ficam na esfera da promoção de imagem e de marcas e 

das relações públicas, embaladas em um marketing social mais interesseiro, estético e suspeito, 

do que promotor efetivo de ação social estruturadora e transformadora. 
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A empresa precisa incorporar em seu processo de pensar a sociedade que a dinâmica da 

transformação social passa pela capacidade de organização local e pela apropriação do processo 

por seus atores sociais e que o desenvolvimento socioeconômico global somente se dará pelo 

empreendedorismo com geração de trabalho, emprego e renda para a sociedade.  

No entanto, para um conjunto de empresas a falta de articulação institucional é seu 

maior obstáculo para implantação de estratégia ampla de integração de objetivos de negócios a 

desafios socioambientais (FDC, 2010). Mas se para parcelas expressivas de seres humanos 

mundo a fora, um conjunto desses desafios representa a diferença entre viver e morrer e quando 

muito viver um pouco mais e um pouco melhor, difícil imaginar que outra prioridade deveria 

haver para a empresa como a instituição mais poderosa jamais criada pelo ser humano na 

geração de valor e riqueza, pela inovação, crescimento, desenvolvimento e prosperidade. 

Existem leis e regulamentos que por sua natureza limitam, inibem e restringem muitas 

iniciativas – o conceito de negócio social, por exemplo, teria algumas dificuldades de natureza 

fiscal – tributária para operar em muitos países, inclusive no Brasil.  

Isto não impede que não se deva tentar mudar em processo articulado com as várias 

esferas / instâncias de poder da sociedade para permitir e facilitar processo de planejamento 

estratégico que contemple um papel socioeconômico e uma interdependência e convergência 

dos interesses da empresa e da sociedade no centro estratégico da gestão da empresa, integrando 

uma dimensão socioeconômica a uma estratégia empresarial de negócios.  

Dessa forma, a empresa será melhor geradora de produtos e serviços de qualidade, 

accessíveis, viáveis, lucrativos e, principalmente, será criadora de meios de vida e influência 

econômica e social, com distribuição de valor e riqueza pelo empreendedorismo, trabalho e 

renda para toda sociedade – investidores, empreendedores, trabalhadores, consumidores, 

parceiros e fornecedores, a partir da base da pirâmide socioeconômica do planeta. 

 

A responsabilidade e compromisso da grande empresa global, assim como também da 

sua cadeia de valor, podem e precisam se dar pelo confiança no empreendedorismo, geração de 

trabalho, emprego e renda, assim como também pela aceitação de seu papel como agente 

indispensável e insubstituível para o desenvolvimento socioambiental e socioeconômico.  

No entanto, nas crises socioeconômicas tende a desaparecer a confiança e a se ampliar 

receios e temores generalizados na sociedade – trabalhadores pela continuidade do emprego; 

empresários seguram investimentos e demitem com a redução / falta de demanda por bens e 

serviços; o sistema financeiro contrai, restringe e até mesmo corta o crédito, pelo maior risco 

de inadimplência e falências; governos perdem receita fiscal e reduzem programas sociais.  
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Esse modo de agir quando se amplia, não apenas bloqueia o circuito econômico como 

também reverte a espiral virtuosa que modula crescimento, desenvolvimento e prosperidade. 

Sustenta Peyrefitte (1999) – o que impulsiona os empresários é o sucesso da própria 

empresa, a satisfação concreta da necessidade de realização pessoal ou coletiva, geradora de 

lucros com os quais se atestam o seu êxito e a avaliação da rentabilidade das operações, que 

irão permitir seu financiamento autônomo e/ou o pagamento dos custos (juros) e amortização 

do endividamento (empréstimos e financiamentos) que tenham sido necessários. E mais...  

Que o lucro em dinheiro precisa ser visto como alavanca tanto para o desenvolvimento 

que converte a atividade humana em benefício individual ou social, como para a transferência 

da propriedade de gêneros e bens que satisfazem as necessidades complementares atendidas 

pelos agentes do corpo social. Apenas assim o instrumento monetário encontra a confiança para 

um funcionamento justo, nem tabu – algo perverso, nem ídolo – um fim em si mesmo. 

A empresa é a instituição central da sociedade do desenvolvimento e talvez por isso 

mesmo, como unidade de ação econômica, torna-se vítima pela posição tão privilegiada, 

primeiro como responsável por uma missão social de proteção aos seus assalariados; segundo 

como alvo tanto da burocracia externa produtora incontrolável de regulamentos, controles e 

restrições, como por outros tantos entraves gerados internamente (Peyrefitte, 1999). 

No primeiro ponto – responsabilidade pelo emprego – é preciso entender que a proteção 

tem que vir da economia como um todo e não de cada empresa. A inovação é o motor do 

desenvolvimento e sua maior fonte é a empresa. A virtude criadora da inovação elimina 

trabalhos e empregos agrícolas, industriais e nos serviços, mas ao mesmo tempo cria outros. Só 

perdem as sociedades e empresas que não se engajam na criação de novos negócios em torno 

das tecnologias que emergem continuamente. Não pode haver direitos adquiridos para nada 

nem para ninguém numa sociedade inovadora (Ferry, 2014) e (Peyrefitte, 1999). 

A alavanca do crescimento e desenvolvimento é a inovação, a invenção de novidades 

em todos os campos essenciais da produção capitalista, não apenas os produtos, mas também a 

organização do trabalho, a conquista de novos mercados, de novos métodos produtivos, novos 

meios de transportes, de comunicações, novos materiais, modos de vida que suscitam novas 

vias de produção e de consumo e, portanto, de crescimento e empregos (Ferry, 2014).  

Mas (Peyrefitte, 1999) e (Ferry, 2014) sem esquecer que a inovação pode ser de início, 

mais destruidora do que criadora – levando ao desemprego, a aumento da desigualdade, ao 

decrescimento, à desestruturação do corpo social, à flexibilidade inquietante, a reconversões 

profissionais ainda mais difíceis, a um maior valor para diplomas e qualificações de ponta... – 

numa espiral viciosa de insegurança e desconfiança por vezes de difícil superação. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

157 

No entanto, quem insiste em apenas defender vantagens adquiridas serão varridos pela 

história; por outro lado, quem fizer a opção pela adaptação às novas lógicas, poderá tirar o 

melhor proveito disso tudo e, viver melhor, mais livre e por mais tempo, mesmo sabendo que 

isso irá exigir esforços consideráveis, assim como também, gerar efeitos desesperadores para 

aqueles presos a seus feudos e situação de vida em extinção (idem). 

No segundo ponto – burocracia – a interna tende a engessar a empresa à medida que 

aumenta o volume de suas operações e seu alcance e representa um risco real à capacidade de 

inovar, reagir e agir. Já a burocracia externa é notória e incansável produtora de regulamentos, 

controles, restrições e papelada (Peyrefitte, 1999) na contramão do dinamismo dos mercados. 

No Brasil, a burocracia externa além de notória criadora da necessidade de empregos 

públicos, de mercados cartoriais quase sempre hereditários, para favorecimento aos amigos do 

poder da vez, há também significativa expropriação da riqueza gerada por complexo sistema de 

muitos e por vezes cumulativos tributos, encargos, taxas e contribuições, tão a gosto de 

políticos, governantes, burocratas, amigos e apaniguados, para usos nem sempre transparentes 

da chamada missão social do estado, obviamente não sem antes processar os pagamentos do 

também nem sempre transparente custeio de salários, aposentadorias e pensões integrais, 

benesses e privilégios, tudo quase sempre de moralidade duvidosa. Sem falar na corrupção 

público-privada, que desvia recursos preciosos da economia para fins ilícitos, ética e 

moralmente deploráveis – benefício próprio e enriquecimento de agentes privados e públicos. 

Tudo somado, assim não pode haver confiança nem tampouco estímulos saudáveis às 

alavancas do ciclo virtuoso da prosperidade – inovação, crescimento e desenvolvimento. 

Atesta Peyrefitte (1999) – o necessário para manter a prosperidade já alcançada [e levá-

la aonde ainda não existe] é mais desenvolvimento e vitalidade tecnológica, mais espírito 

empreendedor, mais criação de empresas, mais ambição quanto ao nível de bens materiais e 

culturais, mais sociedades em desenvolvimento, mais gente aderente ao ethos67 da confiança. 

Isto precisa ser incorporado nas economias pelas sociedades, como iniciativa para uma 

efetiva redução da desigualdade socioeconômica e pobreza, e superação da fome e miséria.  

E uma faceta dessa abordagem pode ser aferida pelo grau de prioridade e importância 

atribuído pela elite dirigente empresarial sobre ações e iniciativas direcionadas ao altruísmo, 

emprego, base da pirâmide socioeconômica e cultura organizacional, no centro estratégico da 

gestão corporativa, como fator de inovação, vantagem competitiva, oportunidade de negócios, 

estímulo à colaboração, ao empreendedorismo e/ou à geração de trabalho, emprego e renda. 

                                                 
67 Características morais, sociais e afetivas, conjunto de hábitos ou crenças que definem comportamento de 

pessoas, comunidades ou culturas. Refere-se também ao espírito motivador das ideias e costumes (ABL, 2008). 
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4.3 – A elite dirigente empresarial 

 A pesquisa de campo com ações / iniciativas empresariais nas categorias altruísmo, 

emprego, base da pirâmide socioeconômica e cultura organizacional, para avaliação do grau de 

prioridade e importância atribuído por uma elite dirigente de empresas, entidades patronais, 

instituições e organizações da sociedade civil e, consultores em governança, gestão e liderança, 

no mercado brasileiro, se deu por questionário enviado por e-mail.  

Restou desnecessário elaborar roteiro sucinto para entrevista presencial ou por e-mail e 

obter dados / comentários / sugestões visando ampliar conteúdo qualitativo da pesquisa, pela 

variedade e qualidade obtidas com os rankings da pesquisa documental mostrados adiante.  

Abaixo a mensagem enviada com o link para o acesso, reflexão e respostas. Os dados, 

as estatísticas e os comentários incluem as respostas recebidas até 23/11/2015: 

Pesquisa de campo para Tese de Doutorado / PUC/SP  
Você faz parte do público alvo como empresário / gestor / dirigente 

executivo no Brasil e sua resposta pessoal será uma contribuição valiosa para a 

qualidade desta minha pesquisa acadêmica, sem falar que estará contribuindo 

também para prestigiar a pesquisa acadêmica brasileira. 

Desde já agradeço a atenção - uns poucos minutos - que dedicar a esta 

reflexão sobre o tema proposto. Mozart Nino. 

 

Para estimular a colaboração, o empreendedorismo e/ou a geração de 

emprego e renda, atribua um nível de prioridade e importância no centro 

estratégico da gestão de negócios, a algumas ações / iniciativas corporativas nas 

categorias Altruísmo, Emprego, BPS - Base da Pirâmide Socioeconômica e 

Cultura Organizacional. 

Este é um convite para preencher o formulário [base da pesquisa] 

CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA. Para preenchê-lo, acesse: 

https://docs.google.com/forms/d/1M_LiHpxd4D3uD4mZO1huzMiKW

HP8HBDju-1wtqm9WX4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link. 

 

O perfil da amostra (42 respondentes em 90+ tentativas) evidencia a questão de gênero 

com 76,2% de presença masculina; uma idade até 45 anos para 61,9% dos respondentes; e uma 

elevada qualificação acadêmica com 78,6% de pós-graduados, algo provavelmente previsível 

se o universo dos pesquisados se concentra nas maiores, melhores e mais admiradas empresas. 

GÊNERO MASCULINO 76,2% FEMININO 23,8% 
 

FAIXA ETÁRIA 

< 25 25 < 35 35 < 45 45 < 55 55 < 65 ≥ 65 

- 26,2% 35,7% 2,4% 11,9% 23,8% 
 

ESCOLARIDADE 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ENSINO 

MÉDIO 

ENSINO 

SUPERIOR 

PG 

LATO SENSU 

PG 

STRICTO SENSU 

- - 21,4% 54,8% 23,8% 

https://docs.google.com/forms/d/1M_LiHpxd4D3uD4mZO1huzMiKWHP8HBDju-1wtqm9WX4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1M_LiHpxd4D3uD4mZO1huzMiKWHP8HBDju-1wtqm9WX4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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ALTRUÍSMO O conjunto de respondentes também evidencia a elevada admiração e 

preferência – 85,6% – por práticas, ações e iniciativas voluntárias, filantrópicas e de natureza 

social privada; e se somamos aqueles que atribuem importância mas não as desenvolvem por 

considerarem inviáveis / não aplicáveis este índice de aprovação chega a 95,1%. 

1 – Voluntariado: estimular programas e parcerias;  

Filantropia: fazer doações; Investimento social privado: fazer / viabilizar. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

7,1% 7,1% 71,4% 2,4% 7,1% 4,8% 

  

 EMPREGO Parece óbvio que em empresas qualificadas como maiores, melhores e mais 

admiradas, a gestão de vagas, talentos e carreiras tenha grande relevância – no caso aqui 97,6%, 

muito embora este deva ser foco de atuação gerencial em empresas de qualquer porte. 

2 – Vagas: ampliar geração, oferta e contratação;  

Talentos: atração, desenvolvimento e retenção; Carreira: garantia, estabilidade e segurança. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

33,3% 50,0% 14,3% - - 2,4% 

  

 O alinhamento com o perfil demográfico das populações nos países, regiões e locais 

onde atuam, embora com relevância menor – 61,9% e até 76,2% quando se incluem aqueles 

que não a praticam por ser não aplicável ou por ser inviável – se mostra elevado e promissor 

como prática gerencial atenta a um relevante gerador de desigualdade socioeconômica. 

3 – Diversidade: vagas por gênero, raça, faixa etária, deficientes físicos. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

4,8% - 57,1% 9,5% 4,8% 11,9% 

 

As oportunidades caem muito tanto para os beneficiados do regime de progressão de 

penas – semiaberto e aberto, como para todos aqueles que tenham cumprido integralmente suas 

penas, uma vez que talvez por elevado preconceito, apresentem uma rejeição social, aqui em 

59,5%, onde se somam os que consideram um programa dessa natureza, inviável e não 

aplicável, aos que o consideram como não importante. Outra causa pode ser a qualificação 

profissional dessas pessoas para o tipo de empresas consideradas nesta pesquisa. 

4 – Reintegração socioeconômica: vagas para egressos do sistema prisional. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

2,4% 7,1% 31% 26,2% 21,4% 11,9% 
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Os programas em geral chamados de demissão voluntária, com compensações além 

daquelas já bastante onerosas previstas na legislação trabalhista, tem elevada aceitação pela 

população alvo da pesquisa – 76,2% – até porque em sua maioria seriam seus beneficiários em 

potencial, ou até mesmo já aderiram a algum programa desse tipo ao longo de suas carreiras. 

Razoável admitir que empresas de menor porte tenham mais dificuldades econômico-

financeiras para oferecer programas desse tipo, considerando-os inviáveis e não importantes.  

5 – Desligamentos: planos de adesão com indenização financeira complementar. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

2,4% 7,1% 66,7% 14,3% 2,4 11,9% 

  

 A ampla aceitação em terceirizar tem relação direta com divisão do trabalho – separar 

as atividades fim da empresa das atividades acessórias e/ou complementares, assim como com 

os custos de contratação de mão de obra elevados, que se somam ao conjunto de benefícios de 

mercado que empresas precisam oferecer como parte de seus programas de desenvolvimento e 

retenção de seus profissionais de qualificação mais elevada. A prática é bastante controversa 

pela nada fácil definição / segmentação entre as várias atividades profissionais necessárias à 

operação da qualquer empresa, e também por ser potencialmente geradora de desigualdades no 

trato com o conjunto de profissionais em um mesmo contexto empresarial como um todo. 

6 – Terceirização de mão de obra: usar, ampliar e otimizar. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

14,3% 21,4% 45,2% 4,8% - 14,3% 

  

 BASE DA PIRÂMIDE SOCIOECONÔMICA Pode até ser inviável ou mesmo não ser 

importante em um ou outro segmento industrial, comercial ou de serviços. Mas ninguém 

considerou inviável, e ao contrário, um elevado contingente – 90,4% – considerou o mercado 

como elemento que define o que a empresa deve oferecer aos seus potenciais consumidores. 

 O mercado da base da pirâmide existe nos quatro cantos do planeta, envolve bilhões de 

seres humanos consumidores que demandam produtos e serviços para o seu viver e viver bem 

e não pode ser ignorado por empresas que possuem recursos e tecnologia, e que têm no investir, 

produzir, vender, servir seus clientes e realizar lucros sua natural e única razão de ser. 

7 – Produtos e serviços: desenvolver, adaptar, produzir e vender.  

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

19,0% 35,7% 35,7% - 4,8% 2,4% 
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Estimulante verificar que a ampla maioria dos respondentes – 73,8% apoia contratar 

diretamente e 69,5% apoia oferecer oportunidades para microempresas e/ou autônomos, onde 

a necessidade de geração de renda sempre é e será mais crítica, principalmente pela menor 

qualificação profissional, muito embora seja imensa a demanda por produtos e principalmente 

serviços, onde esta menor qualificação na verdade é requisito, uma vez que atendem muito bem 

uma demanda que quem tem qualificação superior em geral não aceita / não procura. 

8 – Perfil socioeconômico: emprego direto para a população da BPS. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

14,3% 16,7% 42,9% 7,1% 4,8% 14,3% 
 

9 – Representantes, agentes e franqueados; fornecedores e prestadores de serviços: 

Priorizar credenciamento e/ou contratação na BPS. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

4,8% 9,5% 54,8% 9,5% 7,1% 14,3% 

  

 Os profissionais da segurança ambiental, como orgulhosamente um coordenador de 

uma cooperativa de catadores se apresentou em painel para empresários, dirigentes, gestores e 

profissionais sobre este tema, têm nesta elevada aceitação – 71,4% – um mercado em expansão 

pelo volume hoje ainda incontrolável de geração de resíduos, cujo destino controlado faz parte 

da missão e objetivos desse contingente de autônomos / cooperados da BPS. 

10 – Cooperativas de catadores: priorizar parcerias para os resíduos. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

11,9% 2,4% 57,1% 2,4% 9,5% 4,8% 

  

 CULTURA ORGANIZACIONAL Esses 92,9% de aceitação da necessidade de uma 

identidade cultural da empresa com países, regiões e localidades precisa estar refletida não 

apenas nos produtos e serviços que atendam gostos e hábitos das populações locais, mas, 

sobretudo nas práticas e modelos de negócios, onde nem sempre, na verdade quase sempre, 

numa economia irreversivelmente globalizada, aquelas dos locais de origem das empresas se 

harmonizam e se integram diretamente àquelas dos locais onde desejam operar, conquistar 

parceiros, servir clientes consumidores, oferecer valor, trazer qualidade, realizar lucros e ainda, 

ser aceita como parceira de fato do seu desenvolvimento, crescimento e prosperidade. 

11 – Integração: usos, costumes e valores locais nas regiões onde atua. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

16,9% 33,3% 42,9% 7,1% - - 
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Como pergunta síntese68 desta pesquisa, os 85,8% de aceitação da inclusão de questões 

da base da pirâmide socioeconômica do planeta, das regiões e localidades onde irá atuar, no 

centro do processo de planejamento e execução estratégica da empresa, revela motivação, 

iniciativa e disposição para que junto com as complexas questões socioambientais, se inicie / 

se dê continuidade a um ampliado processo de superação dos desequilíbrios ambientais e sociais 

que afligem a sociedade e o planeta talvez ainda não de maneira irreversível. 

12 – Visão, missão e estratégia: incluir foco para o desenvolvimento socioeconômico da BPS. 

IMPERATIVO PRIORITÁRIO IMPORTANTE INVIÁVEL 
NÃO 

APLICÁVEL 

NÃO É 

IMPORTANTE 

14,3% 28,6% 42,9% 2,4% 2,4% 9,5% 

  

Uma etapa própria de validação desta aceitação não se fez necessária, como Confúcio 

(551-479 a.C.) – após ouvir suas palavras, parto para observar como agem (Os Analectos, 3º 

rolo, §5.9 capítulo 5) – indicava necessária, uma vez que as várias iniciativas e experiências de 

articulação internacional, regional e local, os rankings divulgando anualmente as maiores, as 

melhores, as mais admiradas, aquelas que realizam negócios e investimentos socialmente mais 

responsáveis, da pesquisa documental mostradas adiante, já revelam um amplo e promissor 

processo de transformação  e constituem um primeiro passo de validação, que tem que partir, 

pelo grau de confiança que consigam inspirar, da sociedade produtora e consumidora. 

A evolução, inovações e convergências das tecnologias de informação / comunicação / 

mobilidade combinadas com a crescente facilidade de uso e manuseio dos seus dispositivos, 

propiciam na contemporaneidade um nível muito mais amplo e quase sempre instantâneo / em 

tempo real de consciência, em escala global, algo inédito na história humana. 

Os ganhos e conquistas da sociedade das organizações, do conhecimento como sua 

riqueza revolucionária e da confiança como alavanca, não resultam da benevolência de quem 

quer que seja. Ao contrário, dependem de poupança e de inversões de capital, seguidas do 

desenvolvimento, transferência e uso de tecnologias relevantes, que por sua vez, não gerariam 

qualquer efeito sem cérebros, energia, trabalho duro, ideias, empreendedorismo, e a luta diária 

de seres humanos líderes e cidadãos comuns, que ao longo da história transformaram a força de 

trabalho agrícola em industrial, e agora, com tecnologia, capital e mercados, em força de 

trabalho pelo conhecimento e sabedoria (Drucker, 1993), (Peyrefitte, 1999) e (Toffler, 2007). 

                                                 
68A resposta deste item da pesquisa sintetiza, no contexto da empresa, a relevância atribuída ao que há de mais 

importante para a sobrevivência socioambiental, socioeconômica e sociopolítica do ser humano e do planeta. 

A ideia de uma pergunta síntese ou única para uma pesquisa, definidora de todo o contexto que se quer pesquisar 

foi inspirado em metodologia proposta por Reichheld (2011) para identificar a pergunta mais importante para o 

futuro de uma empresa – você recomendaria nossa empresa a seus amigos? – por se basear na confiança. 
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Na pesquisa documental os rankings anuais de empresas – maiores e melhores, mais 

valiosas, mais admiradas, melhores para trabalhar – abordam esses temas, mas não incluem 

necessariamente (algumas nunca incluíram) a quantidade de empregos diretos gerados, nem por 

empresa nem o total anual. 

Lá fora: os Fortune 500, Global 500 e Change the World; no Brasil: Estadão – 1500 

maiores; Dinheiro e Isto é Dinheiro – 1000 maiores; Forbes Brasil – as mais valiosas; Carta 

Capital – as mais admiradas; Época Negócios 360º – 250 melhores; Valor – 1000 melhores. 

Ainda publicam: Exame – as Melhores e Maiores; Exame – Sustentabilidade; América 

economia – 500 maiores América Latina. Entre as melhores empresas para trabalhar – a HSM 

Management – 100 melhores; Época Especial – 130 melhores e a Você S/A – 150 melhores. 

Nesses rankings – dados e textos extraídos de alguns deles mais adiante – existem 

critérios específicos para avaliação anual das melhores, que ilustram de modo inequívoco, e por 

atributos variados, a força e influência das empresas nas economias. Como exemplos: 

Nos EUA a renda das suas 500 maiores empresas – $12,5 trilhões em 2014 equivale 

a 71,9% do seu GDP – gross domestic product (35% em 1955 e 58,4% em1995), e seu valor 

de mercado ao final do ano de $17,4 trilhões chegou a 100% (Fortune 500, 2015). 

No Brasil os 72% do PIB se atinge com a renda das 1000 maiores empresas (R$3,98 

trilhões em R$5,52 trilhões) em 2014. Havia sido 66,4% (R$2,93 trilhões em R$4,41 trilhões) 

em 2011; 67,2% (R$3,17 trilhões em R$ 4,72 trilhões) em 201269; e 71,4% (R$ 3,46 trilhões 

em R$ 4,84 trilhões) em 2013 (Dinheiro 2013 e 2014; Isto é Dinheiro, 2015). 

E isso tudo apesar da interferência dos governos, com entraves burocráticos, carga 

tributária abusiva – no Brasil já supera 36% do PIB70 – retirando do mercado e da iniciativa 

privada recursos valiosos que serviriam para investimentos na inovação e produção geradoras 

de trabalho e renda com crescimento, desenvolvimento e prosperidade. A relação entre tributos 

pagos e lucros das 500 maiores e melhores (Exame, 2015) ilustra bem o ponto: 

$ bilhões 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RENDA 626 660 709 748 665 738 791 805 837 854 

LUCRO 49,6 51,3 57,3 39,2 46,9 61,3 51,1 26,5 32,7 21,6 

(%) 10,3 10,1 10,3 6,8 9,3 10,5 8,2 4,1 4,8 3,1 

TRIBUTOS 117 121 132 113 108 117 116 104 103 94 
 

T / L  2,4 2,4 2,3 2,9 2,3 1,9 2,3 3,9 3,1 4,4 

Fonte: Exame - Melhores e Maiores, 2015. 

                                                 
69A edição da revista Dinheiro 2014 revisou os números publicados na edição Dinheiro 2013 para o ano 2012 que 

havia sido então 75,7% com renda de R$3,33 bilhões para um PIB de R$4,40 bilhões. 
70Cresceu de 17,4% (1960), 26% (1970), 24,5% (1980), 25,2% (1991), 30,3% (2000) a 34,1% (2006), ano em que 

foi 27,3% nos EUA; 25,5% na Coreia do Sul; 34,8% na Alemanha; 36,5% no Reino Unido (Patu, 2008). 
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A linha de tributos acima inclui os impostos incidentes sobre as vendas (IPI, ICMS, ISS, 

PIS e Cofins); aqueles incidentes sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social); e a 

contribuição social sobre a folha de pagamentos, além de outros mais sobre atividades ou 

propriedades especificas (Exame, 2015). Mais alguns detalhes e alíquotas em Patu (2008). 

O volume de tributos pagos pelas 500 maiores pessoas jurídicas no Brasil (impostos, 

encargos, taxas e contribuições) supera largamente os lucros que remuneram investimentos 

empresarias – em 2,4 vezes (2005), 2,9 vezes (2008), 3,9 vezes em 2012, e 4,4 vezes em 2014 

– para alimentar o caixa estatal e com isso pagar custeio e funções / programas sociais. 

Mas o gasto da União com sua folha de pagamentos – 73,7% do total (2012) para 59,3 

milhões de pessoas [INSS 39,6% para 30,7 milhões; servidores ativos e inativos 3,1% para 2,1 

milhões; e benefícios (seguro desemprego, LOAS e bolsa família) 11% para 26,4 milhões] 

levanta a questão da extensão moral sobre a generosidade para benefícios governamentais 

lícitos – remuneração e políticas públicas – todos concedidos na forma das leis aplicáveis, mas 

já pesados demais para a sociedade que paga a conta (Castro, 2014). 

 

O ranking da Isto é Dinheiro (2015) diferencia empresas industriais e de serviços em 

geral, dos bancos, seguros e previdência, e planos de saúde, e estabelecem quesitos para avaliar 

sustentabilidade financeira; gestão de recursos humanos – número e gastos com funcionários, 

retenção e estabilidade, participação nos resultados, entre outros indicadores; gestão em 

inovação e qualidade; responsabilidade social e ambiental – relatórios publicados, apoio a 

projetos e políticas públicas sociais e ambientais, reconhecimentos e certificações recebidos, 

tempo de institucionalização; e governança corporativa. 

O ranking Empresas Mais (Estadão, 2015) criou um QI – Quadrante de Impacto onde 

as 1500 maiores empresas no Brasil são distribuídas por setor de atuação pelo Porte (dimensão) 

e Desempenho (financeiro) em Ativos, Receitas, Retorno e Crescimento, através da 

demonstração de resultados, do balanço patrimonial e indicadores econômico-financeiros em 

sofisticados cálculos matemático-estatísticos. Para cada um dos 22 segmentos econômicos foi 

escolhida a empresa com o maior QI.  

Trata-se de análise técnica de resultados focada em estratégia de negócios. As questões 

socioeconômicas e socioambientais não estão destacadas, embora possam ser subentendidas 

como parte relevante da gestão de empresas com este nível de participação e desempenho de 

mercado. No geral há referências à crise de confiança no Brasil inibindo mais investimentos 

por conta do atual momento político e do maior risco macroeconômico – câmbio, inflação, 

déficit fiscal e endividamento público. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

165 

O ranking das Melhores e Maiores (Exame, 2015) com 1000 empresas operando no 

Brasil, elabora uma pontuação por critérios e indicadores econômico-financeiros padrão de 

mercado – crescimento de vendas, liderança de mercado, liquidez corrente, rentabilidade sobre 

patrimônio e riqueza (produtividade) gerada por empregado. Questões socioambientais e 

socioeconômicas se refletem por um bônus na pontuação para as empresas que figuram no Guia 

Você S/A – as melhores empresas para trabalhar e no Guia Exame de Sustentabilidade.  

Este ranking inclui o total de empregos das 500 empresas. A comparação com a PEA – 

população economicamente ativa brasileira (15 a 64 anos) indica nível muito pequeno de 

empregabilidade, o mesmo padrão já visto com as empresas Global 500 e a PEA mundial: 

Milhões 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Emprego 1,88 1,95 2,28 2,65 2,70 2,87 2,89 2,92 2,98 2,64 

PEA/BR 125,6 127,5 129,4 131,3 133,1 134,9 136,9 138,6 140,3 142,0 

E / P (%) 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 

Fontes: Exame – Melhores e Maiores, 2015; 

ONU – monitoring global population trends, 2015. 

 

Ou seja, as 500 maiores empresas no mercado brasileiro, com negócios anuais acima de 

70% do PIB têm emprego direto para apenas algo em torno de 2% da população alvo.  

Se considerarmos as 1000 maiores empresas, os 836 mil empregos diretos gerados pelas 

500 empresas adicionais em 2014 (Exame, 2015) levam o total de empregos a 3,48 milhões, 

elevando a participação de 1,9% para apenas algo em torno de 2,5% da PEA. 

Este dado confirma também para o mercado brasileiro, que a grande empresa segue o 

padrão global de não ser uma grande geradora de empregos diretos. Ainda que também se 

aplique por aqui a lógica de que a grande empresa gera trabalho e empregos em sua cadeia 

produtiva, se pesquisa for feita, não deverá ser diferente do que vimos no estudo da OECD 

(2009) para o mercado global: a grande empresa e sua cadeia produtiva não geram trabalho e 

empregos em larga escala para a população economicamente ativa. 

 

O ranking Época Negócios 360º – as 250 melhores empresas, com parceria da FDC 

– Fundação Dom Cabral, avalia: desempenho financeiro; governança corporativa; inovação; 

responsabilidade socioambiental – evitar / reduzir riscos em processos internos e no ciclo de 

vida útil dos seus produtos, além de ações relativas a questões sociais como inclusão e ascensão 

de pessoas de renda mais baixa; visão de futuro – estratégia incorporando fatores financeiros, 

ambientais e sociais; práticas de recursos humanos – formação de quadros pela atração, 

diversidade, treinamento, retenção, saúde e segurança no trabalho. 
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Além dessas seis dimensões, este ranking também elabora uma relação das maiores por 

receita líquida, a partir de relatórios econômico-financeiros, que incluem indicadores técnicos 

desse tipo de avaliação – lucro líquido, margens, ativo total, patrimônio líquido, endividamento, 

geração de caixa, alavancagem, retorno sobre patrimônio líquido... 

Incorporar práticas socioambientais e socioeconômicas nessa abordagem 360º, por certo 

aprimora o processo de avaliação, pois prioridades, importância e foco podem mudar no tempo. 

Mas o quadro abaixo ilustra pontuação em até 100 pontos possíveis que desde 2013 a 

governança corporativa – composição e atuação dos conselhos, comunicação, aderência a 

preceitos legais, boa gestão, conduta transparente e ética nos negócios – tem sido a prática com 

maior pontuação e visibilidade na alta administração e a maior entre os líderes em 2015: 

DIMENSÕES 

 

2012 2013 2014 2015 

 

Líder 

2015 RESULTADOS FINANÇAS 49 45 49 50 

PRÁTICAS 

GOVERNANÇA 

 

47 50 57 58 

 

94 

INOVAÇÃO 46 26 39 41 79 

VISÃO DE FUTURO 57 44 34 36 69 

RECURSOS HUMANOS 47 42 47 46 66 

SOCIOAMBIENTAL 38 46 37 30 63 

Fonte: Época Negócios 360º – as 250 melhores, 2015. 

  

Embora sua pontuação tenha se mantido estável, a dimensão recursos humanos – área 

estratégica, processo interno de recrutamento de executivos, universidade corporativa – teve 

seus melhores com pontuações bem acima dos 46 da média das 250, respectivamente 66 

(Novartis), 61 (Whirlpool e Itaú) e 60 (Globalweb) e (AES Brasil). 

A melhor nesta prática – Novartis – excede em diversidade e inclusão no ambiente de 

trabalho com a mistura de etnias, religiões e atuação determinada na questão de gênero com a 

atração e formação de lideranças femininas – já são 45% do quadro de 3.000 funcionários e 

dividem meio a meio os cargos de gestão. A empresa visa à formação, desenvolvimento e 

retenção de um grupo de profissionais heterogêneo em idade, formação, credo, etnia e gênero, 

com amplo respeito às posições diversas desse conjunto de pessoas. 

A pontuação da prática dimensão socioambiental – oportunidades de renda para 

comunidades carentes, contratação de funcionários oriundos de grupos mais vulneráveis, 

desenvolvimento local, monitoramento de fornecedores quanto a práticas socioambientais – 

com exigência de estrita aderência a princípios e práticas sociais e ambientais, experimenta 

queda na média das 250 de 46 pontos (2013) para 30 pontos (2015). Mas a pontuação das cinco 

melhores nesta dimensão, 63 (Bunge), 57 (CPFL e ITAÚ), 54 (COPEL) e 50 (Fiat) 

respectivamente, também ficou bem acima dessa média. 
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A melhor desta prática – Bunge – uma das grandes empresas do agronegócio, tem na 

redução do consumo de energia, uso de fontes geradoras renováveis e sustentáveis chegando a 

94% da sua matriz energética (47% foi a média da indústria), e na redução do consumo de água 

com recirculação e estações de reuso chegando a 55,6% o uso na produção em 2014, duas 

contribuições ambientais expressivas. Além disso, sua rede de 20 mil produtores rurais – que 

se soma aos seus 20 mil funcionários – tem a adesão a compromissos ambientais, sociais e 

trabalhistas voluntária como condição de negócio, e com isso lidera a propagação de valores e 

práticas relevantes para a sociedade e para o planeta pela sua vasta cadeia de valor.  

 

O ranking Você S/A – as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, parceria 

com a FIA – Fundação Instituto de Administração, com metodologia que envolve carreira, 

negócios, liderança e gestão de clima organizacional, ressalta que a dimensão humana do 

trabalho precisa de foco em transparência, meritocracia, integridade dos líderes e, crescimento 

equilibrado e sustentável de empregados. Dessas 150 empresas, 61% delas são brasileiras e 

39% são multinacionais operando no Brasil com um total de 661 mil funcionários. 

Uma empresa é uma das melhores para trabalhar através do Índice de Felicidade no 

Trabalho (IFT), que combina um Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (IQAT) com 

notas dadas pelos funcionários (identidade com empresa, satisfação e motivação, acredita no 

seu desenvolvimento, e aprova seus líderes), com um Índice de Qualidade na Gestão de 

Pessoas (IQGP) pelo que a empresa oferece (estratégia e gestão, liderança, cidadania 

empresarial, políticas e práticas – carreira, desenvolvimento, remuneração benefícios, saúde). 

REGIÕES S SE CO NE N 

Ambiente de Trabalho 81,96 80,78 84,14 82,01 80,46 
 

Gestão de Pessoas 66,99 68,38 84,14 56,77 52,26 

Estratégia e gestão 73,19 76,08 67,45 70,84 58,77 

Liderança 70,54 71,04 71,23 62,27 56,76 

Cidadania empresarial 60,90 61,96 56,58 42,77 52,26 

Políticas e Práticas 65,16 66,41 65,15 53,99 53,20 
 

Felicidade no Trabalho 77,47 77,06 78,43 74,44 72,00 

Funcionários (em milhares) 123,5 511,1 9,8 15,0 1,5 

Empresas 35 96 8 9 2 

Observação: o IQGP da região Centro-Oeste deve estar errado. 

Fonte: Você S/A – as 150 melhores empresas para trabalhar (2015).  

 

E a melhor empresa para se trabalhar no Brasil – IFT 89,4; IQAT 89,9 e IQGP 88,1 – é 

a SAP Labs Latin America em São Leopoldo/RS, com 524 funcionários e 29 executivos. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

168 

Este ranking revela a grande concentração físico-geográfica nas regiões Sul e Sudeste 

(87% das empresas e 96% dos funcionários). Além de revelar que a atenção à cidadania 

corporativa – não detalhada na versão publicada da pesquisa – ao receber a menor das 

avaliações entre as dimensões e as regiões, parece indicar ser esta dimensão importante, mas 

que não se inclui entre as maiores prioridades tanto para quem oferece como para quem procura 

e consegue as melhores empresas para trabalhar.  

 

O ranking HSM management – 100 melhores empresas para trabalhar na América 

Latina, 2015 (edição 110), vem da parceria com a Great Place to Work (GPTW)71e relaciona 

sete características de empresas bem sucedidas que de fato oferecem aos funcionários tanto 

boas oportunidades de ascensão profissional como condições para melhor qualidade de vida: 

Horizonte para ambições – relação entre gestão de talentos diferenciada 

e resultado financeiro superior à média, amplia chances e evolução de carreiras 

a médio e longo prazos. 

Boa comunicação – capacidade, conforto e segurança como emissor e 

receptor para livre fluxo e transparência de informações essenciais.  

Olhar para fora – o ambiente externo, o futuro, um capitalismo 

consciente e o envolvimento em projetos que beneficiem as comunidades onde 

se inserem, ajudam a conferir um senso de propósito ao trabalho, orgulho e 

diversidade de experiências em geral e frequentemente também capacitadoras.  

Acesso à liderança – facilidade e frequência no acesso à liderança da 

empresa para troca de informações, diretrizes e indicadores de desempenho.  

Desenvolvimento – investimento contínuo para formação de lideranças 

inspiradoras e não de lideranças servis, com treinamento para o equilíbrio 

emocional, o reconhecimento, dar e receber feedbacks, delegação e cobrança 

educada e estimulante.   

Valorizar a prata da casa – mobilidade interna priorizando os talentos em 

formação na empresa para as vagas que surgem com a expansão e crescimento 

dos negócios. 

Chance à diversidade – meritocracia real que elimina preconceitos de 

idade, gênero, cor, posição hierárquica, na promoção em todos os níveis. 

 

Ao relacionar práticas empresariais e expectativas de funcionários com tal qualidade e 

amplitude, e que incluem preocupações socioambientais e socioeconômicas em seu “olhar para 

fora”, este ranking indica também que não apenas as grandes empresas as valorizam e 

privilegiam – Microsoft (com 2.090 funcionários) entre as multinacionais; Acesso Digital (com 

120) e Zanzini Móveis (com 361 funcionários) entre aquelas de 50 a 500; e a Elektro 

Eletricidade e Serviços (com 3.620) entre aquelas com mais de 500 funcionários, são os 

destaques nesta relação de empresas do mercado latino-americano. 

                                                 
71 GPTW – empresa global (EUA) de pesquisa, consultoria e treinamento que desenvolve e elabora culturas de alta 

confiança com metodologia própria para identificar, criar e manter ótimos ambientes de trabalho.  
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O ranking Época – 130 melhores empresas para trabalhar (2013/2014, 2014/2015) 

vem de parceria com a GPTW para o mercado brasileiro, e explora os melhores valores e 

práticas para com funcionários ao: contratar, receber e integrar; inspirar; falar; escutar; 

agradecer; desenvolver; cuidar; celebrar; e dividir de forma justa os frutos e resultados com o 

conjunto da equipe, e compartilhar também com a comunidade. 

Ao pontuar empresas – grandes; médias multinacionais; e médias nacionais – para 

avaliação do clima organizacional, a metodologia considera conjunto de categorias que leva em 

conta o nível de satisfação dos funcionários aonde aplicável, e vão da área de atuação – serviços 

e indústria, a oportunidades criadas, treinamento, contratações, qualidade de vida, currículos 

(quantidade recebida), carreira – promoções, gênero – participação feminina, jovens 

(oportunidades para até 25 anos de idade), escolaridade (grau universitário ou acima). E como 

síntese avalia o que os funcionários mais valorizam entre alinhamento de valores, 

desenvolvimento profissional, qualidade de vida, estabilidade e, remuneração e benefícios. 

●Entre as grandes a Elektro se destaca pelo recrutamento interno para ocupar 93% das 

vagas abertas; pela liberdade dada aos funcionários para falar e discutir objetivos de carreira, e 

por ter a segurança dos funcionários como principal valor já que lida com energia elétrica.   

●Entre as médias multinacionais a Google se destaca no desenvolvimento profissional, 

na internacionalização, na elevada escolaridade e ser empresa que se propõe a estar à frente de 

um mercado que se transforma rapidamente.  

●Entre as médias nacionais a Acesso Digital também se destaca pelo desenvolvimento 

profissional, pela presença feminina – 48% dos funcionários e 36% nos de chefia – e o apelo 

da alta gerência pela parceria dos funcionários para mantê-la entre as melhores para trabalhar.  

Empresas e funcionários deste ranking têm, obviamente, desenvolvimento profissional 

como o mais valorizado entre os vários atributos. No extremo oposto está a estabilidade – não 

se oferece nem se espera. Não há referência a valores socioambientais e socioeconômicos. 

  

O ranking Carta Capital – as empresas mais admiradas do Brasil (2013, 2014) – é 

elaborado a partir de pesquisas junto aos seus stakeholders para as mais admiradas e junto aos 

seus executivos para aferir os fatores-chave em setores econômicos como finanças, serviços 

empresariais, tecnologia, web world, telecomunicações, automotivo, química e petroquímica, 

construção, redes de varejo, bens de consumo, pelos quais são mais admiradas.  

Entre os fatores-chave, a inovação, a ética, a notoriedade, a qualidade dos produtos e 

serviços, e o respeito pelo consumidor se juntam aos compromissos com o desenvolvimento 

sustentável, a responsabilidade social, a gestão, os recursos humanos, a solidez financeira.  
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A maioria das dez mais admiradas em 2014 se mantém neste ranking já há alguns anos 

e embora apenas uma ou outra saída / entrada tenha acontecido, nenhuma delas pode ter como 

certo que aí estarão se as mudanças e demandas numa sociedade em transformação – ainda 

desigual, mas mais urbana, mais consciente, não forem atentamente observadas e atendidas:  

2014 As 10 mais admiradas72 Os 9 setores 

1 Apple 30,6 A Tecnologia 

2 Google ● B Tecnologia 

3 Natura 31,3 C Perfumaria e cosméticos 

4 Itaú 65,0 D Finanças 

5 Nestlé 34,6 E Bens de consumo 

6 AmBev 69,2 F Bebidas 

7 Unilever 34,0 G Higiene e limpeza 

8 Vale ● H Mineração 

9 Embraer ● I Aeronáutica 

10 Coca-Cola 44,2 J Bebidas não alcoólicas 

Fonte: Carta Capital – as empresas mais admiradas no Brasil (2014). 

 

2014 ADMIRAÇÃO 

FATORES-CHAVE 

Graus de importância médios dos setores 

A B C D E F G H I J 

Ética 14,0 ● 6,0 20,6 18,9 23,9 6,7 ● ● 14,3 

Inovação 20,0 ● 21,3 2,8 10,5 5,0 14,9 ● ● ● 

Qualidade – produtos/serviços 16,0 ● 20,7 20,6 17,9 14,4 23,6 ● ● 7,6 

Respeito pelo consumidor 11,3 ● 14,0 10,6 16,8 11,7 13,8 ● ● 11,4 

Solidez financeira 8,0 ● 4,0 16,1 5,6 2,8 6,2 ● ● 15,2 

Qualidade de gestão 8,0 ● 1,3 11,7 6,7 7,8 1,0 ● ● 4,8 

Recursos humanos 4,7 ● ● 4,4 4,6 6,7 6,2 ● ● 4,8 

Desenvolvimento sustentável 2,7 ● 10,7 7,2 9,8 7,2 8,2 ● ● 8,6 

Notoriedade 8,7 ● 12,7 3,9 7,7 7,8 10,3 ● ● 5,7 

Responsabilidade social ● ● 4,7 1,7 0,4 5,6 7,2 ● ● 10,5 

Compromisso com o país 2,0 ● 2,0 3,3 1,1 5,6 ● ● ● 3,8 

Compete globalmente 4,7 ● 2,7 6,1 ● 1,7 1,5 ● ● 13,3 

Fonte: Carta Capital – as empresas mais admiradas no Brasil (2014). 

 

A ética, a inovação, a qualidade dos produtos e serviços, além da solidez financeira são 

os fatores-chave mais valorizados pelos executivos que responderam a pesquisa ao definir a 

razão de sua admiração. Vale ressaltar que o fato de recursos humanos, desenvolvimento 

sustentável e responsabilidade social não serem razão maior de admiração não significa que as 

empresas não dediquem atenção a esses fatores socioambientais e socioeconômicos. 

                                                 
72 Este sinal ● indica que os dados das avaliações das empresas e dos graus de importância dos fatores – chave não 

foram publicados, embora devam ter sido coletados na pesquisa. 
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O ranking do Guia Exame de Sustentabilidade (2014), parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV/SP), se baseia numa pesquisa em quatro dimensões, junto a empresas 

atuantes no Brasil: uma dimensão geral – compromissos, transparência, conduta, governança e 

engajamento com seus stakeholders; uma econômica – planejamento estratégico, gestão de 

riscos e oportunidades, ativos intangíveis e desempenho operacional e econômico-financeiro; 

uma social – inclui politicas e práticas de relacionamentos com funcionários, fornecedores, 

clientes, consumidores, sociedade e governo; e por fim uma ambiental – compromissos com 

preservação do meio-ambiente, com a gestão do uso de água e com a emissão de resíduos. 

Compromissos com a sustentabilidade em 228 empresas  2011 2012 2013 2014 

DG - DIMENSÃO GERAL % 

Documento público 51,3 59,4 56,0 54,4 

Reporte ao Conselho de Administração 30,4 27,6 35,3 33,3 

Combate à corrupção 49,4 58,5 51,6 51,3 
 

DE - DIMENSÃO ECONÔMICA % 

Quantificam aspectos socioambientais 70,3 76,4 69,4 75,0 

Critérios socioambientais na gestão de riscos 78,5 86,2 82.5 82,0 
 

DS - DIMENSÃO SOCIAL % 

Erradicar qualquer forma de discriminação 89,9 95,9 91,3 89,9 

Prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes 26,0 31,7 35,3 37,7 

Seleção e monitoramento de fornecedores por critérios sociais 89,9 89,4 84,2 82,5 
 

DA - DIMENSÃO AMBIENTAL % 

Controle de emissão de gases do efeito estufa 64,6 78,0 72,8 72,4 

Política para proteção e/ou conservação da biodiversidade 56,1 60,2 54,9 56,1 

Metas de redução de emissão de gases do efeito estufa 32,3 48,0 48,9 48,7 

Prevenção aos impactos ambientais das instalações / operações 75,9 87,8 82,6 83,8 

Impactos ambientais diretos / indiretos das operações 69,6 75,6 77,7 77,6 
 

Fonte: Guia Exame de Sustentabilidade (2014). 

 

 As questões da dimensão ambiental sobressaem nas pesquisas onde a sustentabilidade 

é o tema central, muito embora questões das dimensões econômica e social sejam destacadas.  

A crise hídrica – com reflexos na produção agrícola e industrial, na geração de energia 

hidrelétrica e no consumo doméstico – é o foco das atenções para redução da pegada hídrica 

com ampliação do uso sustentável, proteção de nascentes e bacias hidrográficas, e captação, 

redução de consumo, reuso, tratamento de esgotos e de águas poluídas para reaproveitamento. 

A isso se soma a redução da pegada de carbono com o cálculo, controle e redução da 

emissão dos gases de efeito estufa, a partir de metodologias específicas recém desenvolvidas 

para este fim, em processo que já se amplia também para empresas de menor porte. 
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A pesquisa para este ranking pontua empresas em 19 setores econômicos, e com isso 

elege as melhores por setor, e entre elas, a Fibria – maior produtora mundial de celulose, como 

a melhor do ano, pela excelência em metas de produtividade – mais por área plantada um terço 

menor; redução de resíduos sólidos; recuperação de florestas; absorção de carbono (única meta 

não atingida no ano); estruturação de projetos autossustentáveis de geração de renda junto a 

comunidades no entorno de suas operações; e atingir 80% de aprovação nas comunidades, pelo 

conjunto de iniciativas abrangentes e duradouras a que se propõe executar. 

SETOR EMPRESA DG DE DS DA 

Agronegócio Bunge 78,7 89,7 89,1 85,8 

Autoindústria Volvo 68,3 68,3 83,4 86,1 

Bens de capital Tetra Pak 73,5 80,8 82,9 88,3 

Bens de consumo Unilever 76,8 78,0 91,3 86,8 

Construção civil Even 79,9 71,2 68,8 75,5 

Consultoria, Gestão e TI Promon 77,0 73,4 91,1 68,5 

Eletroeletrônicos Philips 67,5 81,0 77,5 80,6 

Energia AES 86,7 90,9 88,7 86,5 

Hotelaria Grupo Rio Quente 77,9 94,4 71,9 77,4 

Infraestrutura CCR 83,5 88,8 81,1 72,8 

Finanças Itaú Unibanco 90,5 86,9 87,2 83,2 

Material de Construção Masisa 88,4 79,4 85,7 69,1 

Mineração e Siderurgia Arcelor-Mittal 69,6 84,6 75,1 88,1 

Papel e Celulose Fibria 90,9 87,6 80,6 76,8 

Química Beraca 68,5 92,4 91,7 90,4 

Serviços de saúde Sabin 87,3 94,4 92,9 89,0 

Telecomunicações Algar Telecom 87,4 84,6 87,4 90,2 

Transporte e Logística Grupo Libra 83,3 59,0 78,3 86,9 

PME Zanzini 52,0 71,3 91,7 77,6 

Fonte: Guia Exame de Sustentabilidade (2014). 

 

A pesquisa revela gradual e contínua absorção pelo mundo corporativo de conceitos 

como ecoeficiência, desenvolvimento sustentável – social, ambiental e econômico, por conta 

das pressões demográficas e ambientais – esta principalmente pelo aquecimento global, e 

aquela pelos limites extremos da desigualdade socioeconômica, mas sobretudo pela mudança 

do foco de risco para oportunidade, o seu maior desafio, uma mudança fundamental na forma 

de administrar negócios. Enquanto programas de sustentabilidade, ações governamentais e de 

organizações sem fins lucrativos são parte da solução, as empresas devem focar benefícios 

sociais, ambientais e econômicos, não só porque o mundo será um lugar melhor, mas também 

a rentabilidade e sucesso aos negócios serão mais duradouros (Elkington, 2014 e 2014b). 
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Orienta ainda Elkington (2014b) que o objetivo mais importante para as empresas deve 

ser redefinir uma linha base para compensar os custos reais de longo prazo em toda a cadeia de 

abastecimento e valor: o que de fato conta no seu balanço patrimonial; como incentivar seu 

desempenho, quem faz o quê na cadeia de comando, e até mesmo o que os inspira. Estratégias 

usuais de mudança não são suficientes para mover o negócio dos danos que pode causar para 

os avanços necessários. O desafio é mostrar aos líderes como atingir uma verdadeira 

transformação e centrar a definição de rentabilidade sobre o bem-estar duradouro das pessoas 

e do planeta, para o sucesso duradouro da sua atividade. 

Este ranking também pontua as empresas em dez categorias / indicadores-chave – 

direitos humanos; ética e transparência; gestão da água, da biodiversidade, de fornecedores, e 

de resíduos; governança da sustentabilidade; mudanças climáticas; relação com a comunidade 

e também com clientes – e com isso elege as melhores por categoria. 

CATEGORIA DESTAQUE EMPRESA 

Direitos humanos Coibir violência doméstica Avon 

Ética e transparência Código de conduta L´Oreal 

Gestão da água Foco na preservação Ambev 

Gestão da biodiversidade Processo integrado Danone 

Gestão de fornecedores Origem da madeira Camargo Corrêa 

Gestão de resíduos Cooperativas de catadores Coca-Cola 

Governança da sustentabilidade Estrutura integrada Brasil Kirin 

Mudanças climáticas Fontes renováveis BRF 

Relação com a comunidade Integração e apoio Bunge 

Relação com clientes Qualidade no atendimento AES 

Fonte: Guia Exame de Sustentabilidade (2014). 

 

Muito embora ainda existam empresas com ações filantrópicas e/ou circunstanciais, que 

em geral desaparecem em crises e em mudanças de gestão, há evidente evolução no 

comportamento empresarial, da prática da filantropia para a criação de negócios sustentáveis, 

com iniciativas crescentemente mais sofisticadas e inovadoras e cobrindo amplo espectro de 

necessidades e demandas tanto da sociedade civil consumidora como dos governos que a 

representam. Claro está que não cabe às empresas assumir / resolver sozinhas, a miríade de 

problemas socioambientais e socioeconômicos, como também não podem ser ignoradas pela 

sociedade e por governos como parceiras indispensáveis.  Mas tampouco podem ser omissas, 

pois ONGs, OSCIPs, defensores de direitos humanos, investidores, a mídia, demandam uma 

maior consciência e participação face aos desafios globais da segurança alimentar, energética, 

climática e geopolítica (Guia Exame, 2014), (Bader, 2014) e (Elkington, 2014). 
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A FecomercioSP (2015, 2015b, c, d, 2015e) que tem como missão representar e 

promover o desenvolvimento pleno e sustentável do setor de comércio de bens, serviços e 

turismo (São Paulo), com ações propositivas e defesa de mudanças – apoiadas na mobilização 

– para influenciar e subsidiar a elaboração de leis que afetem o desenvolvimento político, social 

e econômico brasileiro, tem promovido anualmente um Prêmio de Sustentabilidade. 

O seu Conselho de Sustentabilidade objetiva difundir, popularizar e valorizar ações e 

projetos para o consumo consciente e sustentável que melhorem a qualidade de vida, e 

incentivar a inserção do conceito de sustentabilidade na gestão empresarial. 

Além disso, apoia a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos73 com a 

orientação e engajamento de empresários, agentes reguladores e a opinião pública. 

O 5º Prêmio FecomercioSP de Sustentabilidade com coordenação técnica da FDC – 

Fundação Dom Cabral, visa estimular a prática sustentável através de projetos que agreguem 

valor a novos modelos de negócios, serviços e produtos, tem a inovação como critério base, e 

como critérios adicionais, a relevância para os negócios e para os stakeholders, e o nível de 

atendimento de um ou mais entre 16 Princípios do Varejo Responsável elaborados pela FDC: 

ÉTICA NOS NEGÓCIOS Os varejistas devem pautar suas decisões de negócio 

e suas relações com as partes interessadas de acordo com valores éticos que garantam 

que seu comportamento equilibre os aspectos globais e locais da sustentabilidade. 

PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS Os varejistas devem buscar e oferecer aos 

consumidores informações transparentes, verdadeiras e compreensíveis sobre a origem 

e a produção dos produtos e serviços que comercializam e seus impactos nos princípios 

da sustentabilidade. 

CADEIA DE SUPRIMENTOS Os varejistas devem influenciar a operação de 

sua cadeia de suprimentos, especialmente na criação e reforço de condições sociais e 

institucionais comprometidas com os princípios da sustentabilidade. 

EMPREGADOS Os varejistas devem implementar proteções e garantias de 

trabalho decente para todos os seus empregados. Práticas e políticas de pessoal devem 

revigorar as relações humanas, trazendo significado para a vida das pessoas e criando 

ambientes abertos para a manifestação de opiniões e geração de ideias. 

OPERAÇÕES DO NEGÓCIO Os varejistas devem ser transparentes, dentro da 

legalidade e praticar, avaliar e auditar os princípios sociais, econômicos e ambientais da 

sustentabilidade em todas as etapas e locais de suas operações. 

LOGÍSTICA Os varejistas devem estruturar seus processos de compra, 

transporte, armazenagem, comercialização e distribuição considerando a minimização 

dos impactos sociais, econômicos e ambientais do conjunto das partes interessadas. 

ATRIBUTOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS Os 

varejistas devem considerar no repertório de qualidade dos produtos e serviços 

comercializados, atributos como durabilidade, simplicidade, acessibilidade, clareza de 

informação, impactos econômicos, sociais e ambientais, excelência no atendimento e 

reconhecimento às ideias dos consumidores. 

                                                 
73 Lei 12.305/10 - prevenção e redução na geração de resíduos - inclui a responsabilidade compartilhada, coleta 

seletiva, logística reversa, ciclo de vida de produtos, cooperativa de catadores, entre outros itens (PNRS, 2015). 
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ATENDIMENTO Os varejistas devem atender os seus clientes com cortesia e 

atenção, procurando compreender suas necessidades de consumo e orientar opções de 

compra conforme princípios do consumo consciente e sustentabilidade, transmitindo 

essa cultura a todos os empregados, como importante diferencial do seu negócio. 

MARKETING Os varejistas devem adotar estratégias de marketing que atendam 

às reais necessidades do consumidor. As campanhas de publicidade devem evidenciar 

as qualidades de produtos e serviços que asseguram sua saúde e segurança, incentivar o 

consumo consciente e desestimular o consumo supérfluo e o desperdício. 

CONSUMO CONSCIENTE Os varejistas devem contribuir ativamente para a 

elevação do grau de consciência do consumidor quanto à real necessidade de consumo, 

às propriedades do que é consumido e à destinação de todos os descartes associados ao 

consumo. 

CRÉDITO RESPONSÁVEL Os varejistas devem contribuir ativamente para 

educar e estimular a responsabilidade e a competência do consumidor no uso do crédito 

como insumo saudável para sua vida financeira. 

CONCORRÊNCIA Os varejistas devem promover, como elo entre todos os 

componentes da cadeia de suprimentos e do consumo, ambiente de colaboração com 

concorrentes, em temas ligados aos interesses e responsabilidades mútuos e coletivos. 

INTERATIVIDADE COM COMUNIDADES Os varejistas devem liderar, 

promover ou participar de parcerias com o poder público e/ou movimentos articulados 

com comunidades, que visem a melhoria das condições de vida da sociedade. 

MERCADOS INCLUSIVOS Os varejistas devem conhecer os impactos de suas 

operações e da produção e consumo dos produtos e serviços que comercializam, na 

geração de renda e no acesso ao consumo por parte das populações mais pobres, 

contribuindo para a sustentabilidade do país e das regiões que podem influenciar. 

AUTORREGULAÇÃO E INTERATIVIDADE COM O PODER PÚBLICO Os 

varejistas devem interagir com o poder público, contribuindo para estabelecer leis 

aplicáveis à realização de seus negócios e, sempre que possível, adiantar-se ao 

estabelecido pela legislação, autorregulando seu comportamento e disseminando essas 

práticas em seu setor e em seus locais de influência. 

MEIO AMBIENTE Os varejistas devem assumir sua responsabilidade na 

redução da pegada social e ecológica. Metas radicais e desafiadoras de contribuição para 

melhoria das condições socioambientais devem ser adotadas e perseguidas. 

 

Mais do que ideias, resultados para um mundo melhor – assim é anunciado o Prêmio 

FecomercioSP de Sustentabilidade 2015 – um veículo de disseminação de boas práticas e 

comportamentos como tarefa de toda a sociedade para um desenvolvimento ambientalmente 

correto, socialmente justo e economicamente viável. O comércio é um veículo privilegiado por 

ser elo natural entre indústria e consumidores, produção e consumo, de bens e serviços. 

Nas categorias Empresa (comércio, serviços e turismo; entidades empresariais e 

indústrias); Órgão Público; Academia (docentes universitários ativos e estudantes regulares 

de graduação e pós-graduação) e Reportagem jornalística (rádio/TV, jornalismo impresso e 

online), o prêmio cobre ações / iniciativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. 

Embora ali questões socioambientais predominem, os princípios incluem a dimensão 

socioeconômica, o trabalho / emprego e a interdependência e cooperação público / privada. 
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MICROEMPRESA 

●Casa Eco Urbana – Gaia Projetos Sustentáveis – Guarulhos/SP 

●Bandejas e copos feitos de bagaço – Bio&Green – São Paulo/SP 

●Cavalo de Lata – Cavalo de Lata Ltda – Santa Cruz do Sul/RS 

PEQUENA / MÉDIA EMPRESA 

●Plano Diretor de Sustentabilidade do Camará Shopping Center – Camaragibe/PE 

●Solução Cíclica: compostagem e produção de alimentos – Visafértil – Mogi Mirim/SP 

●Estratégia de Desenvolvimento – Campo dos Sonhos Empreendimentos Turísticos – Socorro/SP 

GRANDE EMPRESA 

●Programa Garantia de Origem – Carrefour – São Paulo/SP 

●Projeto de Compostagem e Telhado Verde do Shopping Eldorado – São Paulo/SP 

●Programa de Alimento Sustentável – PariPassu Aplicativos Especializados – Florianópolis/SC 

ENTIDADE EMPRESARIAL 

●Responsabilidade Socioambiental – Feira do Empreendedor – Sebrae/PE – Recife/PE 

●Supermercados Mais Sustentáveis – Associação Paulista de Supermercados – São Paulo/SP 

●Ingages: Guia Interativo de Sustentabilidade – Ingages – São Paulo/SP 

INDÚSTRIA 

●Madeira Plástica – Ecomax Indústria e Comércio – Itaitinga/CE 

●Monitoramento Geoespacial na cadeia de fornecimento bovino – Marfrig – São Paulo/SP 

●Centro de montagem e sequenciamento de materiais – GM – São Caetano do Sul/SP 

ÓRGÃO PÚBLICO 

●Educação ambiental e a sustentabilidade em Itabirito – Prefeitura Municipal – Itabirito/MG 

●Aplicação dos princípios fundamentais do varejo na prestação  

– Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis/SP 

●Programa Municipal de Ibirarema: Lixo Mínimo – Prefeitura de Ibirarema/SP 

ACADEMIA - PROFESSOR 

●Origem Sustentável – Vivian Fernandes Marinho Ferreira – USP – São Paulo/SP 

●Lixo Eletrônico e Responsabilidade Socioambiental – Tereza Cristina Mello Brito Carvalho  

– Escola Politécnica de São Paulo – São Paulo/SP 

●Agricultura urbana ecológica e segurança alimentar – Nildo da Silva Dias – UFR/Mossoró/RN. 

ACADEMIA - ESTUDANTE 

●Mobilidade e adensamento urbano – Melissa Belato Fortes – USP – São Paulo/SP 

●Agricultura urbana: Produção, Varejo e Consumo de Alimentos – Lya Cynthia Porto Oliveira 

– Fundação Getúlio Vargas – São Paulo/SP 

●Produção de sabão utilizando resíduos e reator portátil – Rubens Miguel Favarato Abdanur  

– Universidade Federal do Triângulo Mineiro – Uberaba/MG. 

REPORTAGEM JORNALÍSTICA – RÁDIO/TV 

●Sacolas Plásticas: comparamos Berlim e São Paulo – André Trigueiro Mendes  

– GloboNews – Rio de Janeiro/RJ 

●Ecodesign na prática – Klara Lavinas Raunheitti Duccini – GloboNews – Rio de Janeiro/RJ 

●A energia que vem do lixo – Isabel Mega Araújo – BandNews FM – Brasília/DF 

REPORTAGEM JORNALÍSTICA – JORNALISMO IMPRESSO 

●Terra Viva – Greici Audibert – Revista Flash Vip – Chapecó/SC 

●Para reinventar a roda – Vilhena Soares Alves – Correio Braziliense – Brasília/DF 

●Orgânicos na mesa – Antônio Melquíades Júnior – Diário do Nordeste – Fortaleza/CE 

REPORTAGEM JORNALÍSTICA – JORNALISMO ONLINE 

●Quem vai de bike gasta menos – Isaura Daniel – Site As Poupadoras – São Paulo/SP 

●Especial Multimídia: A periferia travada – Roberta Soares – JCOnline e NE10 – Recife/PE 

●Especiais IPPRI Unesp:– Segurança Alimentar e Nutricional – Genira Chagas Correia  

– site IPPRI Unesp – São Paulo/SP 

Fonte: Finalistas 2015 Prêmio FecomercioSP de Sustentabilidade, 2015d 
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Sem ser ranking, o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE, 2015) e o 

Relatório ISE da BM&FBOVESPA desde 2005 se propõem a atuar como indutores de boas 

práticas no meio empresarial brasileiro; a guiar / orientar os ISR – investimentos socialmente 

responsáveis; e refletir o retorno médio de uma carteira teórica de ações de empresas listadas 

na BM&FBOVESPA com as melhores práticas empresariais em sustentabilidade.  

Os ISR (SRI em inglês) refletem uma preocupação dos investidores que 

não é nova e nem irrelevante, e que usam critérios sociais, ambientais, éticos 

e/ou de governança na seleção ou gerenciamento dos portfólios. 

Nas últimas décadas, esse mecanismo se aprimorou e se generaliza. 

Metodologias como negative screening, positive screening e best in class já 

desenvolvidas têm sido testadas em fundos mundo afora. O shareholder 

activism ou shareholder engagement, prega que investir em empresas com 

desempenho socioambiental insuficiente pode se alterar com este ativismo. 

O Brasil tem uma história recente e ainda tímida em SRI. O lançamento 

do ISE pela Bovespa trouxe uma metodologia e deu impulso a esse mercado.  

O comitê de mercados de capitais quer discutir as conquistas e as 

dificuldades no desenvolvimento de SRI na América-Latina, assim como as 

metodologias dos índices de sustentabilidade. 
 

Renovada anualmente, estas são as empresas incluídas na Carteira 2015: 

AES Tietê Banco do Brasil Bradesco Braskem BRF S/A B2W Digital 

Cemig CCR S/A Cielo Copel Coelce CPFL Energia 

Eletrobrás Embraer Fibria Gerdau Ecorodovias Energias BR 

Itausa JSL Light S/A Renner Duratex Gerdau 

Sabesp SulAmerica TIM S/A Vale Fleury Natura 

Eletropaulo BicBanco Santander Even Americanas WEG 

Itaú Unibanco Klabin S/A Tractebel Telefônica - - 

Fonte: Carteira ISE, 2015. 

 

O Relatório da BM&FBVSP (ISE, 2015) é ferramenta de análise comparativa do 

desempenho das empresas quanto à sustentabilidade corporativa – eficiência econômica, 

equilíbrio ambiental, justiça social e governança – e amplia o entendimento sobre empresas, 

diferenciando-os em qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, 

equidade, transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho 

empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e mudanças climáticas. 

Com metodologia desenvolvida pela (FGV/SP), o ISE parte de questionário sobre 

dimensões da sustentabilidade corporativa e se completa com uma avaliação quantitativa 

(respostas) e qualitativa (documentação comprobatória amostral) das empresas, e como se vê, 

o mundo corporativo brasileiro também se mobiliza, amplia participação e transparência, e se 

coloca na vanguarda de um movimento global necessariamente irreversível rumo a um 

desenvolvimento socioambiental sustentável e socioeconômico menos desigual (ISE, 2015). 
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O 1º ranking Fortune Change the World 2015 elaborado entre empresas globais, com 

a colaboração de acadêmicos (Porter, M. e Kramer, M.) tem como critérios: as soluções de 

negócios mais inovadoras; escala / dimensão na superação de algum importante desafio social; 

contribuição para a rentabilidade e vantagem competitiva da empresa; e o significado dos 

esforços de valor compartilhado para o negócio na sua totalidade. 

Alerta a publicação não se tratar de um ranking de bondades e/ou da responsabilidade 

social, mas de efetiva contribuição da corporação global para um mundo melhor, através de 

geração de negócios estratégicos, lucrativos e sustentáveis ao longo do tempo. 

EMPRESA SEGMENTO / PAÍS DE ORIGEM ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 
 

1.Vodafone+Safaricom Telecommunications UK Oportunidade / inclusão 

Plataforma via smartphones no Quênia para depositar, receber e transferir dinheiro, e pagar contas 

2. Google (Alphabet) Internet Software&Services US Educação / descoberta 

Acesso a dados/informações/imagens em escala global: Google Scholar, Translate, Books e Earth 

3. Toyota Motor Motor Vehicles JP Impacto ambiental 

Pioneirismo na produção em massa de automóveis híbridos, rumo ao automóvel a hidrogênio. 

4. Walmart General Merchandisers US Impacto ambiental 

Plano: usar energia renovável, eliminar resíduos e tornar cadeia de suprimentos mais sustentável.  

5. Enel Utilities IT Impacto ambiental 

38% da produção total gerada de fontes renováveis. Inclui as energias eólica, solar e geotérmica.  

6. GSK  Pharmaceutical UK Saúde pública / nutrição  

Primeira vacina contra malária aprovada pela European Medicines Agency. 

7. Jain Irrigation Machinery IN Oportunidade / inclusão 

Sistemas de irrigação (gotejamento) e bombas d’água (energia solar) para pequenos agricultores 

8. Cisco Communication Equipment US Oportunidade / inclusão 

Pioneira terceirização de tarefas no escritório de Israel com profissionais qualificados da Palestina. 

9. Novartis Pharmaceuticals SS Saúde pública / nutrição 

 Amplo combate à diarreia, parasitas, deficiências nutricionais e doenças respiratórias (Índia rural) 

10. Facebook Internet Software&Services US Conectividade global 

Fácil conectividade em rede social de alcance planetário - 1,5 bilhões de usuários mensais ativos 

11. MasterCard Consumer Finance US Oportunidade / inclusão 

Pagamento de benefícios sociais com cartões de débito para 10 milhões de pessoas (África do Sul) 

12. Grameen Bank Banks BG Oportunidade / inclusão 

Programas de microcrédito/microfinanciamento lucrativos e muito bem sucedidos em Bangladesh  

13. Alibaba Internet Software&Services CN Oportunidade / inclusão  

Milhões de vendedores/compradores de produtos na China rural, rompendo isolamento milenar  

14. Danone Food Consumer Products FR Saúde pública / nutrição 

Produtos saudáveis para populações vulneráveis - iogurte em Bangladesh com a Grameen Danone. 

15. BYD Motor Vehicles CN Impacto ambiental 

Ônibus a bateria na China com autonomia de um dia e manutenção mais barata na sua vida útil 

Fonte: edição impressa de 01/09/2015 da revista Fortune, Change the World, 2015. 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

179 

16. Cemex Construction Materials MX Oportunidade / inclusão 

Material de construção e suporte técnico - família constrói a casa própria com 1/3 do custo/tempo 

17. Discovery Ltd Life & Health Insurance SA Saúde pública / nutrição 

Premia segurados com hábitos de vida saudáveis - inclui pagar a prática de exercícios  

18. Novo Nordisk Pharmaceuticals DK Saúde pública / nutrição 

Amplo programa de combate à diabetes (insulina): treinamento, educação, fabricação local (China) 

19. SABMiller Beverages UK Oportunidade / inclusão 

Apoio ao pequeno agronegócio fornecedor do pequeno lojista que vende seus produtos em Uganda 

20. IBM IT Services US Saúde pública / nutrição 

Sistema de inteligência artificial para identificação de opções de tratamento para doenças em geral  

21. Roshan Telecommunications AF Oportunidade / inclusão 

Rede de telefonia celular no Afeganistão; inclui projetos em telemedicina, escolas e refeitórios  

22. Vanguard Asset Management US Oportunidade / inclusão 

Planos de previdência privada a custo muito menor – seguem o mercado, não tentam superá-lo 

23. Starbucks Restaurants US Oportunidade / inclusão 

Cadeia de suprimento do café insumo base do negócio, 99% certificada junto a 40.000 plantadores  

24. Patagonia Apparel US Impacto ambiental 

Não uso do algodão natural, apenas material reciclado na produção de roupas e itens relacionados 

25. Cargill Agricultural Products US Saúde pública / nutrição 

Óleo de cozinha com vitaminas A e D ajuda no suprimento de nutrientes básicos na dieta (Índia) 

26. BD Medical Equipment US Saúde pública / nutrição 

Seringas mais seguras e treinamento contra riscos de contaminação para profissionais de saúde 

27. M-Kopa Semiconductors KN Oportunidade / inclusão 

Máquinas conversoras de energia solar em eletricidade em locação no Quênia e África Oriental. 

28. Unilever Food Consumer Products UK Oportunidade / inclusão 

Mais da metade de seus insumos agrícolas vem da produção sustentável de 800.000 agricultores  

29. Ayala Real Estate PH Saúde pública / nutrição 

Água potável de 25% para 99% das casas em Manila/Filipinas em 18 anos após privatização 

30. Whole Foods Food & Drug Stores US Saúde pública / nutrição 

Padrão de qualidade inigualável – alimentação orgânica, natural e saudável em negócio lucrativo 

31. CVS Health Food & Drug Stores US Saúde pública / nutrição 

Decidiu não mais vender produtos de Tabaco em suas 7.600 lojas 

32. Equity Bank Banks KN Oportunidade / inclusão 

Serviços bancários / financeiros, inclusive via smartphones, para os africanos sem banco  

33. Intercorp Diversified Financials PR Educação / descoberta 

Rede de escolas privadas de baixo custo e lucrativas, sistema inovador e de alto rendimento 

34. Philips Electronics NL Saúde pública / nutrição 

Iluminação LED a energia solar para clínicas e uso de ultrassom em tablets na África 

35. Ikea Furniture Stores SD Impacto ambiental 

Linha verde de produtos - designers minimizam uso de insumos prejudiciais ao meio ambiente 

36. SpaceX Aerospace & Defense US Educação / descoberta 

Produção de naves para viagens espaciais - integração vertical, foguetes reutilizáveis, custo menor  

Fonte: edição impressa de 01/09/2015 da revista Fortune, Change the World, 2015. 
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37. Nike Apparel US Direito humano/Justiça social 

Zelo nas auditorias de suas fábricas – condições de trabalho, saúde, segurança e metas ambientais 

38. Maersk Shipping DK Impacto ambiental 

Navios porta-containers mais eficientes da indústria: consumo energético/capacidade de carga 

39. Intel Semiconductors US Direito humano/Justiça social 

Microprocessadores contem tântalo, tungstênio, estanho e ouro de áreas livres de conflitos (2014) 

40. Arup Engineering & Construction UK Impacto ambiental 

Arquitetura total – projeto/construção de edificações energeticamente autossustentáveis (zero-net) 

41. Twitter Internet Software&Services US Conectividade global 

Utilidade indispensável de seu sistema de envio recebimento de mensagens curtas em tempo real 

42. Ford Motor Motor Vehicles US Impacto ambiental 

Líder na troca do aço pelo alumínio na fabricação de veículos mais leves e eficientes  

43. Fitbit Consumer Electronics US Saúde pública / nutrição 

Dispositivo digital que monitora atividade física no combate ao sedentarismo de crianças a idosos 

44. Ecolab Specialty Chemicals US Impacto ambiental 

Excelência na gestão de uso de água, higiene e segurança alimentar, fator global ambiental crítico 

45. Opower Internet Software&Services US Impacto ambiental 

Solução web online monitora consumo de energia a partir de qualquer dispositivo móvel  

46. Waste Management Waste Management US Impacto ambiental 

Modelo de gestão de descarte seletivo de resíduos pela educação / treinamento dos usuários 

47. Costco Specialty Retailers US Oportunidade / inclusão 

Generoso plano de compensação salarial – acima das médias de mercado - para seus profissionais 

48. Kickstarter Internet Software&Services US Conectividade global 

Plataforma de crowdfunding revoluciona investimento/captação de recursos para projetos 

49. Marks and Spencer Department Stores UK Impacto ambiental 

Empresa neutra em emissão de carbono e não gera mais resíduos para aterros sanitários 

50. Essilor Medical Equipment FR Saúde pública / nutrição 

Cuidados oftalmológicos a preços baixos para pessoas carentes em 22 países - inclui Índia/China 

Fonte: edição impressa de 01/09/2015 da revista Fortune, Change the World, 2015. 

 

Na verdade, trata-se de um ranking global de soluções de negócios como contribuição 

da grande empresa global para superação da pobreza e alienação socioeconômica, com ideias 

de um capitalismo de inclusão, inovador, consciente e mais justo, defendido desde 1995 por 

Prahalad (2010), desde 1976 com o pioneirismo do microcrédito e desde 2005 com o negócio 

social pelo Yunus (2006, 2008 e 2010), junto a tantos outros autores – Vargas Llosa (2008) e 

as lições aprendidas com os pobres; Kinsley (2009) e um capitalismo criativo; Banerjee e Duflo 

(2011) e uma economia para os pobres; Zingales (2012) e um capitalismo para as pessoas; 

Mackey e Sisodia (2013) e o capitalismo consciente; Polak, Warwick (2013) e suas soluções 

de negócios para a pobreza; Kotler (2015) e seu desafio ao capitalismo; Sachs (2005, 2008 e 

2015) com o fim da pobreza e uma era para um desenvolvimento sustentável... 
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Estes são apenas alguns dos textos sobre o tema, mas reveladores do envolvimento da 

academia e das empresas na busca de saídas, fora do assistencialismo como entrada sem uma 

articulada e melhor saída da pobreza e superação dos seus extremos, pelo empreendedorismo e 

trabalho gerador de valor, renda e riqueza, base nuclear do microcrédito do Yunus (2006). 

Na apresentação do ranking, a revista ressalta que foram selecionadas empresas com 

soluções de impacto considerável sobre relevantes questões sociais / ambientais globais, como 

parte de sua estratégia central de negócios competitivos e lucrativos.  

Além disso, o ranking se propõe a evidenciar o poder do capitalismo, para melhorar a 

condição humana ao abordar problemas sociais graves, e reafirmar crença de seus editores de 

que o capitalismo não é algo para ser tolerado, mas celebrado por seu poder de fazer o bem. 

As empresas de tecnologia e industriais dominam amplamente a seleção de iniciativas 

com 52% somados. As soluções de medicina, com as vacinas, atendimento médico em áreas 

rurais remotas, alimentos vitaminados como no caso Grameen Danone, primeiro negócio social 

do planeta (Yunus, 2008), merecem destaque pelos benefícios diretos a populações em risco 

em regiões muito pobres do planeta: 

SETORES e % ENTRE OS SELECIONADOS 

TECNOLOGIA 26 INDÚSTRIA 26 VAREJO 14 FINANÇAS 14 

MEDICINA 10 ENERGIA 2 ALIMENTO 2 - - 

Fonte: edição de 01/09/2015 da revista Fortune, Change the World, 2015. 

  

 Relevante observar a ampla participação (84% somados) e um relativo equilíbrio entre 

as soluções que envolvem oportunidade / inclusão, saúde pública / nutrição e meio ambiente:  

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO e % ENTRE OS SELECIONADOS 

OPORTUNIDADE / INCLUSÃO 30 SAÚDE PÚBLICA / NUTRIÇÃO 28 

AMBIENTAL 26 EDUCAÇÃO / DESCOBERTA 6 

CONECTIVIDADE 6 DIREITOS HUMANOS 4 

Fonte: edição de 01/09/2015 da revista Fortune, Change the World, 2015. 

 

 Clientes cada vez mais socialmente conscientes, funcionários idealistas, uma opinião 

pública cética com mercados e também com governos que não atendem de forma satisfatória 

necessidades sociais essenciais, todos alimentados por redes sociais em tempo real, por certo 

levam empresas a procurar novas maneiras de provar o poder do capitalismo para corrigir males 

sociais, e que negócios em busca de lucro ainda oferecem a melhor esperança a muitos seres 

humanos, ao abordar mais profundamente a raiz dos problemas. As empresas devem ser 

estimuladas em seus esforços genuínos para mudar o mundo para melhor (Fortune, 2015). 
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4.4 – Gestão estratégica 

O pensamento estratégico evoluiu da economia industrial, com seu foco em produtos, 

para uma perspectiva baseada em recursos, focada na busca do equilíbrio entre as demandas 

dos ambientes externo e interno, na autorrenovação contínua, na flexibilidade e inovação, no 

empreendedorismo e no capital humano e intelectual. E uma definição bem aceita para 

estratégia empresarial explicita que – serve para posicionar uma organização visando obter 

vantagem competitiva; envolve escolhas a respeito de quais setores participar, quais produtos e 

serviços oferecer e, como alocar recursos corporativos, tendo como objetivo principal criar 

valor para acionistas, clientes e outros stakeholders (Kluyver, Pearce II, 2006 e 2007). 

No entanto, recursos corporativos envolvem não apenas aqueles recursos físicos e/ou 

financeiros, ainda Kluyver, Pearce II (2006 e 2007), mas fundamentalmente aqueles ligados ao 

capital humano e intelectual, recurso estratégico fundamental, cuja falta e/ou insuficiência são 

limitantes e até mesmo impeditivos para o crescimento e a oportunidade de gerar negócios e 

valor. Esta a origem da necessidade de ampliação de um foco estratégico em negócios 

essenciais para incluir também, um foco em competências essenciais. 

O ambiente externo contemporâneo exibe uma desigualdade socioeconômica, fome, 

pobreza e miséria em nível extremo, sem falar dos limites físico-geográficos e da degradação 

ambiental, que as definições de estratégia em geral ainda parecem ignorar. Quando muito se 

poderia argumentar que a ‘criação de valor para os outros stakeholders’ da definição acima, 

incorpore preocupações socioambientais e socioeconômicas. 

Os stakeholders na verdade detêm interesses amplos e variados, desde propriedade 

(acionistas, diretores executivos), econômicos (credores, funcionários, clientes, fornecedores), 

sociais (agências reguladoras, ONGs, OSCIPs, comunidades locais, ativistas). Além disso, 

também detêm algum tipo de poder sobre a empresa: formal quando associado ao cumprimento 

de normas e obrigações legais; econômico quando derivado da capacidade de manter produtos, 

serviços e até mesmo capital; e político quando ligado à capacidade de influenciar outros 

stakeholders quanto ao comportamento e mesmo quanto a decisões tomadas na gestão 

estratégica, operacional e econômico-financeira (Kluyver, Pearce II, 2006 e 2007). 

As organizações contemporâneas têm incorporado e assumido ampla gama de atitudes, 

ações e iniciativas visando pelo menos equilibrar seus resultados operacionais e econômico-

financeiros com questões socioambientais e socioeconômicas dentro do que se passou a 

denominar genericamente de responsabilidade social e/ou corporativa, na busca por uma 

abordagem sustentável que assegure a sobrevivência da organização, a qualidade de vida e bem 

estar da sociedade e a vitalidade do ecossistema planetário (Lobato, 2003). 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

183 

Mas se por um lado o sistema capitalista e a livre empresa são pensamento e realidade 

quase hegemônicos como modelo de progresso, inovação, conhecimento e, geração de valor e 

riqueza, por outro, nem a distribuição desse valor e riqueza pela sociedade como um todo, nem 

tampouco o livre mercado capitalista, jamais aconteceram. No entanto, justiça social, 

participação socioeconômica, distribuição de renda, inclusão, entre outros temas, não podem 

mais ficar fora do processo de se pensar uma estratégia empresarial. E as organizações já têm 

assumido compromissos corporativos com um comportamento ético com códigos de conduta – 

de funcionários, a comunidades, acionistas, e meio ambiente: 

Na questão socioambiental, trata-se da criação de uma relação entre a atividade de 

negócios e o ambiente natural que equacione danos ambientais (Lobato, 2003). 

Na questão socioeconômica trata-se do protagonismo para geração de renda na 

população da BDP como empreendedores, produtores e consumidores (Prahalad, 2010).  

Mas para este protagonismo das empresas, a questão essencial é saber se há mercado, 

se há possibilidade de negócios em escala sustentável nessa base da pirâmide socioeconômica.  

O estudo The next 4 billion sobre renda e consumo em 110 países (IFC – International 

Finance Corporation e WRI – World Resources Institute) para o Banco Mundial (WRI, 2007), 

revela que em todo o mundo, havia então na base da pirâmide de renda, 4 bilhões de pessoas 

com capacidade de consumir US$ 5 trilhões por ano. A segmentação deste mercado revelava 

oportunidades de negócios em muitos setores essenciais – US$ 2,89 trilhões em alimentos, US$ 

433 bilhões em energia, US$ 332 bilhões em moradia, US$ 179 bilhões em transporte, US$ 158 

bilhões em saúde, US$ 50 bilhões em comunicação e informática, entre outros. 

No entanto, a iniquidade extrema na distribuição da riqueza gerada em todos os 

quadrantes do planeta reforça a visão de que, apesar de ser a vasta maioria da população e a que 

mais cresce, os pobres não participam do mercado global de bens e serviços, valor e riqueza, 

mesmo representando um mercado de trilhões de dólares (Prahalad, 2010).  

Assim, uma abordagem para atuação das empresas se faz necessária, envolvendo 

parcerias para inovar e desenvolver uma relação ganha-ganha sustentável, com engajamento 

dos menos favorecidos e empresas gerando trabalho e renda e fornecendo produtos e serviços 

lucrativos junto à base da pirâmide. Para Prahalad (2010) os mais pobres do mundo trazem um 

prodigioso desafio gerencial, para as maiores e mais bem sucedidas empresas do planeta. E por 

isso questiona por que não usar a capacidade de investimento, recursos, escala e escopo das 

grandes corporações junto com o conhecimento e envolvimento de OSCs, ONGs, OSCIPs e 

comunidades para viabilizar soluções para os problemas crônicos de pobreza. Seria uma 

contribuição e um protagonismo do mercado para a solução do problema da pobreza. 
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Prahalad (2010) argumenta que o empreendedorismo em larga escala e de ampla 

extensão e o consumo consciente de bens e produtos que atendam necessidades específicas 

estão no centro da erradicação da pobreza.  

A percepção de que a base da pirâmide não é um mercado viável falha por não 

considerar a grande e crescente importância do mercado informal entre os mais pobres. 

Estimativas indicam que este segmento representa de 40 a 60% de toda atividade econômica 

em países em desenvolvimento, segundo Prahalad (2010), que sugere uma abordagem muito 

mais abrangente para atuação das empresas junto à base da pirâmide.  

Parcerias para inovar e desenvolver uma relação ganha-ganha sustentável com 

engajamento dos menos favorecidos e, empresas fornecendo produtos e serviços lucrativos. 

Criar-se-ia assim um modelo de sustentabilidade social e dos negócios, pela incorporação de 4 

bilhões de pessoas a um mercado de consumo de bens e serviços, de US$ 5 trilhões pelo estudo 

do WRI (2007) que de forma lucrativa atenderia suas necessidades. 

No entanto, negociar com as 4 bilhões de pessoas mais pobres do planeta requer das 

empresas inovações radicais em tecnologia e modelo de negócios. Além de novas relações de 

preço – desempenho de produtos e serviços, outro nível de medida de eficiência de capital e 

outra forma de medir sucesso financeiro. As empresas precisam transformar seu entendimento 

sobre escala operacional, para um de grande quantidade de operações distribuídas de pequena 

escala atrelado à capacidade em escala mundial (Prahalad, 2010). 

Por outro lado, (Dowbor, 2008) além da participação como fornecedores e parceiros, 

um projeto de desenvolvimento socioeconômico sustentável também passa pela capacidade de 

organização local, a riqueza de seu capital social e sua apropriação de todo o processo. Não se 

trata de procurar o que – governos, empresas, OSCs, ONGs – possam fazer, mas o que estes 

podem contribuir para o que já possa estar sendo proposto, tentado, feito.  

A transformação precisa começar na base, como sugere a Política Nacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Local (PDL, 2006), elaborado por especialistas no Brasil, mas aplicável em 

qualquer região do planeta. Cada unidade territorial deve aprender a otimizar o uso de seus 

recursos naturais, humanos, sociais, culturais e econômicos de forma inclusiva, participativa e 

democrática.  Experiências de desenvolvimento local podem e devem ser parcerias onde a 

articulação para uma dinâmica regional traga mais complementaridade e menos concorrência.  

Este desenvolvimento pode ser articulado também em especialidades diversas como 

financiamento e comercialização, tecnologia, desenvolvimento institucional, informação, 

comunicação, educação, capacitação, trabalho, emprego, renda e sustentabilidade ambiental, 

como o já citado PDL apresenta e sugere (Dowbor, 2008). 
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A inclusão produtiva e sustentável servirá para todos – empresa e sociedade. Por trás da 

grande empresa existem iniciativas que podem ser criadas, estimuladas e desenvolvidas, 

trazendo sustentabilidade socioeconômica. O extenso campo de experimentação social 

implícito no modelo proposto por Santos (2005) não deveria prescindir da empresa. Mas cabe 

a esta assumir o protagonismo neste processo, pela soma de esforços e não pela competição, 

nem com o estado, nem com organizações da sociedade e muito menos sendo indiferente.  

Empresas e organizações sociais evoluem de um estágio de estranhamento para um de 

coexistência, seguido de mútua aprendizagem em parcerias e finalmente para a cooperação e 

atuação conjunta em relações comerciais, onde seus conhecimentos e capacitações se 

complementam. O processo de aprimoramento se dá em conhecimento, capacitação, 

relacionamentos, credibilidade, redes sociais e gestão, vistas como áreas de convergência. A 

pobreza passa a ser um problema de desenvolvimento de meios de geração de renda com 

empreendedores sem capital, sem reconhecimento e sem apoio (Brugmann e Prahalad, 2007). 

Mudanças no ambiente econômico, tecnológico, político, demográfico, sociocultural 

não estão sob controle de nenhuma organização individual, economia, governo ou nação. Ao 

contrário do que ocorria nos projetos de planejamento estratégico nos quais o foco central estava 

ora na ideia de infraestrutura da indústria pesada, ora no equilíbrio macroeconômico, a 

sociedade do conhecimento nos leva à valorização do ser humano cidadão como centro das 

ações para o aperfeiçoamento dos processos de formação e fortalecimento da sociedade nas 

vertentes, econômica, política, social, cultural, ambiental e internacional (idem). 

Os problemas e necessidades sociais que afetam uma empresa podem ser estruturados 

como questões sociais genéricas, impactos sociais na cadeia de valor e dimensões sociais do 

contexto competitivo, e dependem de cada unidade de negócio, da empresa como um todo e de 

sua localização, segundo Porter e Kramer (2006), que então propõem modelo onde a empresa 

identifica as consequências socioeconômicas de seus atos, descobre oportunidades de beneficiar 

tanto a sociedade como o próprio negócio pelo fortalecimento do seu contexto competitivo, 

determina quais iniciativas de responsabilidade socioeconômica deve promover e, qual o meio 

mais eficaz de proceder a partir daí. 

Necessário se faz, portanto, elaborar modelos para se pensar a sociedade e, estruturas 

para análise das incertezas decorrentes da complexidade dos problemas da sociedade, e da 

interdependência de seus atores sociais, notadamente governos, empresas e sociedade civil. 

Segundo Prahalad (2010), uma alternativa para uma ação social corporativa estrutural, 

estratégica e socioeconomicamente responsável, deveria necessariamente: 
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Entender e motivar grandes empresas a atuar na criação de sociedade 

mais humana e justa, colaborando efetivamente com outras instituições. 

Definir boas práticas de negócios que possam sustentar o entusiasmo e 

compromisso das empresas e atender as necessidades dos mais pobres como 

empreendedores além de consumidores ativos, informados e envolvidos. 

Reduzir a pobreza criando mercado em torno dessas necessidades. 

Ainda segundo Prahalad (2010), a maioria da população pobre vive em zona rural, 

favelas e bairros populares em zonas urbanas e não possui títulos de posse ou direitos sobre 

seus bens – moradias, sítios e negócios; tem muito pouca ou nenhuma educação formal e, é de 

difícil acesso via meios convencionais de distribuição, crédito e comunicação. Além disso – e 

talvez por isso mesmo, os produtos e serviços disponíveis a essa população são geralmente de 

qualidade muito baixa e em quantidades pequenas e dispersas.  

Este imenso segmento da população mundial, um mercado de US$5 trilhões, como 

dimensionado e divulgado pelo WRI (2007) e poder de compra latente a ser desbloqueado, tem 

permanecido largamente invisível ao mundo empresarial. Um mercado viável pela escala, com 

acesso para distribuição de produtos em grandes concentrações urbanas, com consciência de 

marcas e valores trazidos pelo acesso à televisão e com aceitação rápida de tecnologia avançada 

– telefones sem fio, pdas74, computadores. As tecnologias wireless aceleram a conexão por 

redes de informação em áreas remotas / rurais. OSCs e ONGs trabalham incansavelmente 

mundo afora promovendo soluções locais em pequenos empreendimentos, aumentando o nível 

de consciência e, bons exemplos de empreendimentos lucrativos e socialmente responsáveis 

têm sido divulgados. No entanto, a ideia do empreendimento social de larga escala não decolou 

ainda de verdade (Prahalad, 2010). 

A BPS tem oportunidades que empresas podem, fazendo negócios, continua Prahalad 

(2010), ajudar sua transformação socioeconômica focando produtos e serviços nas suas 

necessidades, respeitando esses consumidores como indivíduos e como coparticipantes nas 

soluções de seus problemas. As novas e criativas abordagens necessárias para conversão da 

pobreza em oportunidades a todos os envolvidos levarão a não mais se considerar os pobres 

como vítimas ou fardos, mas como empreendedores criativos e consumidores conscientes.  

Se é justo e oportuno oferecer alternativas para atender necessidades básicas dos pobres, 

o WRI (2007) e Prahalad (2010) propõem um capitalismo de inclusão. Em lugar de políticas 

que em geral se perdem no assistencialismo, a saída estaria em novos modelos de negócio onde 

produtos e serviços especificamente concebidos chegariam ao consumidor a preços acessíveis. 

                                                 
74 Personal Digital Assistants – nome original (1992) de pequenos computadores portáteis (handheld, palmtop) 

já com conexão sem fio, substituídos com a evolução tecnológica desde 2009/2010 pelos tablets e smartphones. 
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Se para a empresa o que importa é o mercado e seus clientes, nada poderia ser melhor 

do que oportunidades de negócios viáveis e lucrativos e soluções geradoras de trabalho, 

emprego e renda para um mercado de 4 bilhões de potenciais clientes, fornecedores e parceiros 

para seus produtos e serviços e US$ 5 trilhões anuais de renda e negócios. 

Com seu imenso poder de geração, acumulação de valor e riqueza, o combate à fome, a 

pobreza e a miséria extrema na sociedade, deveriam ser foco e fazer parte da estratégia e da 

gestão empresarial como oportunidade de negócios, de inovação e de vantagem competitiva.  

E não como iniciativas da chamada RSC, que em sua maioria e com as exceções que 

confirmam a regra, mais se diluem no assistencialismo interesseiro, na benemerência que 

massageia egos, na caridade e na filantropia das necessidades e motivações humanitárias. 

E que também servem como expiação, penitência, indulgência e até mesmo contrição, 

para exorcizar culpas por pecados, como o de realizar lucro e acumular riqueza, trazendo alívio 

e conforto moral e espiritual nas sempre muito comuns e de modo geral autênticas e legítimas 

motivações de natureza ética, moral e religiosa do ser humano. 

Toda a sociedade civil – empresários, acionistas, dirigentes, credores, consumidores, 

funcionários, parceiros e fornecedores, a população em geral – e o meio ambiente, ganhariam 

com uma estratégia empresarial com esse foco na maior e mais urgente de suas necessidades, 

principalmente o grande contingente de pessoas assim incorporadas ao mercado de trabalho, 

produção, renda e consumo, desde sempre ainda sequer minimamente atendidas por produtos e 

serviços básicos como água potável, alimentação, higiene, limpeza e medicamentos, além de 

moradia, saneamento, saúde e educação. Ninguém perde com uma ação empresarial que vise à 

transformação socioeconômica para melhor na população da base da pirâmide de renda. 

 

A gestão estratégica competitiva das organizações empresariais impõe a administração 

por mudanças, e não mais apenas administrar mudanças, em processo integrado que contempla 

não só uma contínua autoaprendizagem, como também a estruturação desse processo através 

da organização – estrutura formal de autoridade; da coordenação – trabalhos e atividades dos 

vários grupos e equipes; da direção – orientação, comunicação, estímulo e liderança; do 

controle – acompanhar problemas, falhas, desvios e resultados; e do planejamento – processo 

sistemático de tomada de decisões para iniciativas presentes e suas implicações futuras, com 

vistas ao sucesso da empresa no tempo atual e no futuro. Este processo de gestão estratégica 

contempla a incorporação de uma ótica dinâmica, sinérgica e sistemática na empresa, e deve 

visar, sobretudo, a busca por um equilíbrio entre demandas do ambiente externo geral e setorial 

– para sintonia com seu próprio ambiente de negócios, e interno (Lobato, 2003). 
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A gestão estratégica competitiva também precisa considerar um conjunto abrangente de 

características e ferramentas imprescindíveis na atualidade: mercado global, proatividade e foco 

participativo, estímulo à criatividade e à inovação, controle operacional com o BSC – Balanced 

Scorecard75, criação de unidades estratégicas de negócios, responsabilidade social, alianças e 

aprendizagem contínua (Lobato, 2003) e (Kaplan e Norton, 1992 e 2006). 

Já a definição de diretrizes estratégicas da empresa se dá a partir de concepções para 

uma visão – cenário, intuição, sonho; missão – função, razão de ser, utilidade, justificativa; e 

valores – conjunto de crenças básicas, princípios éticos, atitudes morais, relacionados ao meio 

ambiente, práticas comerciais, excelência, respeito, cidadania responsável. Em seu todo, estas 

concepções devem representar a melhor descrição possível da organização (Lobato, 2003), e 

visam orientar o entendimento de que necessidades da sociedade representem oportunidades 

para o desenvolvimento de ideias e negócios lucrativos, responsáveis e sustentáveis. 

Essencial, a execução estratégica envolve o alinhamento de princípios básicos para 

mensuração e gestão do processo como um todo, e passa por mobilizar a mudança por meio da 

liderança executiva; traduzir a estratégia em termos operacionais; alinhar a organização com a 

estratégia; motivar para transformação da estratégia em tarefa de todos; e gerenciar para 

conversão da estratégia em processo contínuo (Kaplan e Norton, 1992 e 2006). 

A ética e uma responsabilidade socioambiental e socioeconômica envolvem talvez o 

que há de mais controvertido no ambiente corporativo contemporâneo. A necessidade de uma 

reconciliação entre a gestão empresarial e demandas ambientais, econômicas e sociais, nunca 

foi tão evidente – é preciso entender que o imperativo geral para as organizações tem que ser 

(Chanlat, 2000) a recusa em ganhar trazendo perdas para a sociedade como um todo.  

O que se segue para a gestão estratégica, passa pela busca do equilíbrio externo / interno 

e deve começar pela análise da face geral do ambiente externo, para mapear seus segmentos e 

elementos – demográfico, econômico, sociopolítico e tecnológico (pesquisa e 

desenvolvimento); e deve prosseguir com a face setorial do ambiente externo – concorrência 

atual e entrante, produtos substitutos, consumidores e fornecedores (Lobato, 2003). 

Apenas como exemplo metodológico, e não para avaliação qualitativa das propostas e 

dos resultados, os inventários das potencialidades / necessidades / prioridades para o país e os 

mercados global / local das dimensões estruturais do projeto do NAE/PR (2007) e desafios 

da sustentabilidade da pesquisa da FDC (2010) são muito bons, como modelos de análise de 

ambiente externo geral para gestão estratégica e, aplicáveis a quaisquer economias / empresas. 

                                                 
75 Método de medição de desempenho de empresas por representação equilibrada segundo as perspectivas – 

financeira, clientes, processos internos e, aprendizado e crescimento (Kaplan e Norton, 1992 e 2006). 
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O NAE/PR76 publicou (2007) o projeto Brasil 3 tempos visando transformá-lo em 

ferramenta de estado. Centrado na análise das potencialidades estratégicas do país, busca 

identificar áreas e metas prioritárias, e atores sociais capazes de implementá-las. Com esta visão 

para o Brasil – uma sociedade satisfatoriamente desenvolvida, plenamente democrática, mais 

igualitária, portadora de valores inclusivos de cidadania, inserida de modo soberano na 

economia mundial e, participante dos processos decisórios internacionais – a metodologia 

aplicada identifica a realidade atual; conhece fatores do passado, compreende sua dinâmica; 

antevê possíveis cenários futuros, com as implicações na definição e conquista dos objetivos.  

O inventário de desafios, problemas e necessidades identificou 50 temas e propostas 

estratégicas, cujas ações, metas e indicadores, se propõem a refletir uma visão de governo. 

O conjunto de temas estratégicos obtidos pelo estudo tem foco na valorização do 

cidadão como centro de toda ação pública, voltada para o aperfeiçoamento dos processos de 

formação e de fortalecimento da sociedade nas suas vertentes econômica, política, social, 

cultural, ambiental e internacional, e estão segmentados em sete dimensões estruturais: 

DIMENSÕES ESTRUTURAIS 

1 Institucional Democracia, cidadania e direitos humanos.  

2 Econômica 

Crescimento, estabilidade econômica, trabalho, emprego e renda, 

infraestrutura, produtividade, mercados internacionais  

e vulnerabilidade externa.  

3 Sociocultural 

Manifestações e ideais de pessoas, grupos e comunidades  

na vertente social; comportamento e símbolos na vertente cultural.  

4 Territorial Preservação e soberania. 

5 Conhecimento 

Educação, universalização, informação, conhecimento científico,  

tecnológico e de inovação; interação entre saberes popular e científico. 

6 Ambiental Gestão sustentável do patrimônio natural. 

7 Global 

Geopolítica, conjuntura mundial, condição político – estratégica,  

como base para inserção no centro do processo decisório internacional.  

Fonte: Caderno NAE 06 – Projeto Brasil 3 Tempos (NAE/PR, 2007). 

   

Esta metodologia pode servir de modelo para ser replicado na empresa, e os resultados 

combinados podem ser por ela incorporados em seu processo de planejamento estratégico e 

execução articulada, complementar e interdependente com empresas, governos e sociedade 

civil, com a escolha dos temas mais alinhados com suas competências, capacidades, interesses 

e agenda socioeconômica, como também pela elaboração de outros temas, propostas e 

prioridades, que possam surgir como resultado de seu processo de pensar o futuro nos aspectos 

gerais e nas questões sociopolíticas, socioambientais e socioeconômicas. 

                                                 
76 Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, nome do setor à época; hoje é a SAE – Secretaria 

de Assuntos Estratégicos. Os 3 tempos do projeto foram o Brasil em 2007, 2015 e 2022. 
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DIMENSÕES ESTRUTURAIS  

 METAS PROPOSTAS ESTRATÉGICAS 
 

1 QUALIDADE DE ENSINO 

Melhorar qualidade do ensino básico: entre os 20 

melhores do mundo (2015) e 15 melhores (2022) 

2 EDUCAÇÃO BÁSICA 

Universalização: Educação infantil  

+ ensino fundamental + ensino médio  

3 VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE 

Políticas sociais, sistemas policial e judiciário: reduzir 

a 50% índices de criminalidade e violência  

4 DESIGUALDADE SOCIAL 

Reduzir desigualdade social no Brasil: aproximar dos 

índices de países desenvolvidos 

5 NÍVEL DE EMPREGO 

Gerar empregos a taxa superior a 2% aa para pelo 

menos absorver crescimento vegetativo da PEA 

6 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Ampliar acesso e melhorar qualidade dos serviços 

7 CONSTITUIÇÃO 

Manter quadro de normalidade constitucional,  

sem mudanças abruptas e inconstitucionais 

8 INFRAESTRUTURA 

Ampliar investimento total para  

3,5% do PIB até 2015 e para 5% do PIB ate 2022 

9 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  

E INOVAÇÃO  

Aumentar investimento público e privado  

para 2% do PIB em 20015 e 3% do PIB em 2022 

10 CARGA TRIBUTÁRIA 

Reduzir tributação para níveis compatíveis  

com países emergentes 

11 REFORMA TRIBUTÁRIA  Simplificar 

12 INVESTIMENTO Aumentar para 25% do PIB em 2015 e 30% em 2022. 

13 SISTEMA JUDICIÁRIO  

Melhorar sistema jurídico-institucional para eficácia e 

agilidade das democracias consolidadas 

14 DESPESAS CORRENTES 

Melhor qualidade do gasto público federal, estadual  

e municipal para reduzir volume em relação ao PIB 

15 INFLAÇÃO  

Manter controle e reduzir para níveis compatíveis  

com a média internacional de países desenvolvidos  

16 AMAZÔNIA 

Implementar política de desenvolvimento sustentável e 

processos de cooperação internacional 

17 EXPORTAÇÕES  1,5% (2015) e 2% (2022) da exportação mundial  

18 CONTAS PÚBLICAS 

Reduzir  divida liquida  

para 40% do PIB (2015) e abaixo de 30% (2022) 

19 PREVIDÊNCIA 

Obter equilíbrio financeiro com regras equânimes para 

funcionários públicos e trabalhadores privados 

20 
POPULAÇÃO –  

PERFIL ETÁRIO  

Capacitação para atender demandas sociais pelo 

crescimento de população idosa e de crianças  

21 BIODIVERSIDADE 

Pesquisar, explorar, combater biopirataria e  

estabelecer manejo sustentável dos biomas 

22 BIOTECNOLOGIA Participação competitiva no mercado internacional 

23 AGRICULTURA E PECUÁRIA Ser maior produtor mundial de alimentos  

24 
INDÚSTRIA, TECNOLOGIA E 

COMÉRCIO EXTERIOR 

Aumentar exportações - 10% (2015) e 15% (2022) de 

semimanufaturados e manufaturados  

25 VIDA URBANA Reduzir à metade loteamentos irregulares e favelas 

Fonte: Caderno NAE – Projeto Brasil 3 Tempos (NAE/PR, 2007). 
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DIMENSÕES ESTRUTURAIS  

 METAS PROPOSTAS ESTRATÉGICAS 
 

26 ÁGUA DOCE Prevenir contenciosos quanto à sua qualidade e uso 

27 MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS 

Maior produção e consumo de biocombustíveis e gás 

natural - 20% cada um (2015) e 30% (2022) 

28 MODELO POLÍTICO-PARTIDÁRIO 

Reformar, fortalecer partidos políticos e ampliar 

responsabilidade parlamentar 

29 ENSINO SUPERIOR 

Ampliar sistema para incluir 35% até 2015  

e 40% até 2022 da população entre 18 e 24 anos 

30 
DESIGUALDADES 

REGIONAIS 

Reduzir - projetos de desenvolvimento que incorporem 

características e potencialidades por área geográfica  

31 RECURSOS DO MAR 

Gestão sustentável em zona econômica exclusiva, 

plataforma continental e acordos internacionais 

32 RELAÇÕES TRABALHISTAS 

Aperfeiçoar negociação empregador / empregado em 

complemento as relações reguladas por lei 

33 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Aumentar produção de bens e serviços para figurar 

entre os maiores 25 países (2015) e entre os 20 (2022) 

34 INCLUSÃO DIGITAL 

Acesso a computadores, redes de comunicação  

e serviços digitais a 60% (2015) e 80% (2022) 

35 TECNOLOGIAS SENSÍVEIS  

Desenvolvimento e comércio para fins pacíficos  

como importante ator internacional 

36 MERCOSUL, UNIÃO EUROPEIA 

Acordo de livre comércio para ampliação de relações 

comerciais e intercâmbio cultural 

37 NANOTECNOLOGIA Participar competitivamente no mercado internacional 

38 PROTOCOLO DE QUIOTO 

Contar com 10% em 2015 e 20% em 2022  

do mercado mundial de créditos de carbono 

39 
SISTEMA DE  

DEFESA NACIONAL 

Capacidade local e regional, proteção de território  

e respaldo a negociações internacionais 

40 MERCOSUL Área de livre circulação de bens e serviços 

41 BRASIL, RÚSSIA, ÍNDIA, CHINA Inserção nesse novo polo de poder mundial 

42 
BLOCO POLÍTICO-ECONÔMICO 

DA AMÉRICA DO SUL 

Espaço integrado para obrigações econômicas, sociais, 

culturais, políticas e de segurança decorrentes 

43 ORDENAMENTO MUNDIAL Geopolítica mundial com potências emergentes 

44 DIVERSIDADE CULTURAL Presença da cultura na pauta das exportações 

45 ENTES FEDERADOS Gestão conjunta de projetos regionais 

46 ONU Ampliar representatividade dos países membros 

47 ALCA Concretização em quadro de equilíbrio 

48 CONSELHO DE SEGURANÇA ONU - Entrada como membro permanente 

49 ORDENAMENTO TERRITORIAL Equilíbrio federativo social, político e econômico  

50 AÇÕES SOCIAIS AFIRMATIVAS Cotas raciais para integração e mobilidade social  

Fonte: Caderno NAE – Projeto Brasil 3 Tempos (NAE/PR, 2007). 

 

Como se pode ver, um amplo conjunto de temas considerados relevantes pelo painel de 

especialistas, gestores públicos e profissionais envolvidos no projeto NAE/PR (2007). 
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Já o resultado da pesquisa da Fundação Dom Cabral – Desafios para a sustentabilidade 

e o planejamento estratégico das empresas no Brasil (FDC 2010) e seu mapa de temas-chave 

dos desafios da sustentabilidade77, fornece não só elementos para reflexão e direcionamento 

em um processo de planejamento estratégico, como também constitui utilíssima ferramenta 

aplicável a um planejamento que incorpore elementos de responsabilidade socioeconômica 

integrados a uma estratégia empresarial e de negócios de qualquer empresa. 

A metodologia e o mapa gerado na pesquisa não só ajudam a colocar em evidência se 

uma abrangente responsabilidade social corporativa está ou não incorporada ao planejamento e 

gestão estratégica, como também se e quais questões relacionadas estariam adequada e 

apropriadamente analisadas, priorizadas e alinhadas com os seus objetivos estratégicos. 

Isto permite analisar os principais desafios socioeconômicos e socioambientais postos 

pela sociedade, para apontar particularmente aos executivos e estrategistas da empresa, as 

discrepâncias na incorporação dos desafios às estratégias corporativas, bem como a 

interpretação da relevância desses desafios para a empresa e para a sociedade. 

Uma definição para cada um dos desafios socioambientais foi elaborada pela FDC a 

partir de pesquisa bibliográfica, entrevistas com pesquisadores de instituições acadêmicas e de 

pesquisa, e também com executivos dirigentes de algumas empresas. 

 

Ao completar o processo de elaborar e analisar sua própria lista de desafios da 

sustentabilidade para os quais suas competências e recursos melhor atenderão as necessidades 

da empresa e da sociedade local, regional e/ou global, a empresa estará mais bem equipada para 

desenvolver planos de negócios melhor integrados ao conjunto de desafios que a empresa 

selecionar como mais adequados aos seus objetivos de desenvolvimento socioeconômico. 

 Para tanto, os desafios escolhidos deverão fazer parte dos cenários elaborados e ser 

incorporados a objetivos, ações e estratégias de negócios, assim como o pleno entendimento 

dos impactos dessa estratégia aos desafios da sustentabilidade, para elaboração de planos 

consistentes de contenção / supressão de eventuais externalidades negativas78, principalmente 

quando a atividade da empresa consome e explora recursos naturais. Por fim, ressalta a FDC 

(2010), a importância da articulação institucional – empresas, governos e sociedade civil, para 

que um processo com esta abrangência possa de fato acontecer de forma satisfatória. 

O quadro adiante mostra os 48 desafios identificados da pesquisa realizada em 

2008/2009 e publicada em 2010, (a pesquisa de 2006 publicada em 2007 teve 31 desafios). 

                                                 
77A pesquisa foi coordenada pelos professores / pesquisadores da FDC Cláudio Boechat e Roberta Paro. 
78Efeitos que atingem quem não se beneficia delas – poluição, desmatamento, extrativismo predatório... 
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DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE 
 

1 MUDANÇA CULTURAL 

Baixa relevância da empatia, ética, virtude cívica  

e sensos de identidade e responsabilidade –  

atitudes, valores e visão global  

2 
GOVERNANÇA 

LOCAL E GLOBAL 

Valores e objetivos de desenvolvimento conflitam com 

ideal de sustentabilidade – cultura, estrutura e gestão 

3 
LIDERANÇA PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Visão fragmentada gera distorções no desenvolvimento 

das organizações e na sociedade como um todo 

4 
POLÍTICAS NACIONAIS  

E REGIONAIS 

Divergências entre políticas internas e externas e os 

desafios para o desenvolvimento sustentável global  

5 
SISTEMA  

POLÍTICO - PARTIDÁRIO 

Baixa participação social, sistema inadequado, baixa 

representatividade, conteúdo programático irrelevante 

6 ESTRUTURA TRIBUTÁRIA Complexa, crescente e regressiva, leva à informalidade 

7 ECOSSISTEMA GLOBAL 

Expansão populacional e industrial desequilibrada e perda 

irreversível ambiental e da biodiversidade 

8 ENERGIA - DEMANDA 

Cresce com população e padrão atual de tecnologia e 

consumo 

9 ENERGIA - OFERTA Escala para alternativas renováveis e sustentáveis 

10 
MITIGAÇÃO 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Emissões globais de gases do efeito estufa e seus efeitos 

na estabilidade climática 

11 
VULNERABILIDADE ÀS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Reflexos na economia e no meio ambiente – agricultura, 

indústria, recursos hídricos, saúde pública, ambiente 

construído... 

12 RECURSOS HÍDRICOS 

Impactos da expansão populacional  

e industrial nas fontes e vias de recursos hídricos 

13 MIGRAÇÕES Rumo a ambientes e culturas sem preparo à absorvê-las 

14 
SEGURANÇA  

ALIMENTAR 

Acesso dos mais pobres à alimentação e exposição  

aos ciclos / variações no mercado agrícola 

15 SAÚDE PÚBLICA 

Acesso restrito da população a medicamentos e serviços 

médicos – prevenção, tratamento e orientação geral 

16 PANDEMIAS 

Velocidade com que novos vírus se espalham  

no mundo podendo causar a perda de vidas humanas 

17 HABITAÇÃO Precariedade/escassez da infraestrutura para baixa renda 

18 
INFRAESTRUTURA - 

INVESTIMENTOS 

Precariedade, má distribuição e escassez na manutenção e 

expansão (saneamento básico, transporte, energia) 

19 
MOBILIDADE  

SUSTENTÁVEL 

Sistemas público e individual e efeitos urbanísticos, na 

economia, meio ambiente e qualidade de vida 

20 
DESIGUALDADE  

DE RENDA 

Desigualdade acentuada nos níveis  

e sua distribuição entre indivíduos e entre regiões 

21 
DISCRIMINAÇÃO E 

DESIGUALDADE ÉTNICA 

Discriminação étnica e desigualdade socioeconômica  

entre as populações branca, negra, parda e indígena 

22 GÊNERO Reduzir as desigualdades socioeconômicas 

23 LONGEVIDADE 

Impactos socioeconômicos  

pelo aumento percentual de idosos na população 

24 EDUCAÇÃO BÁSICA Acesso restrito da população a educação de qualidade 

Fonte: Desafios para a Sustentabilidade e o planejamento das empresas no Brasil. FDC (2010). 



CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

194 

DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE 

25 
EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Modelos ainda incapazes de desenvolver / ampliar 

percepção quanto a consequência das ações individuais e 

coletivas  

26 CAPITAL SOCIAL 

Conectividade, confiança, redes de cooperação e poder ao 

solucionar problemas e desenvolver projetos coletivos 

27 ÉTICA E MORAL Banalidade na corrupção, sonegação, ilegalidade... 

28 VIOLÊNCIA E TRÁFICO 

Comércio ilegal de pessoas, armas, drogas e mercadorias 

pirateadas, e suas consequências para a sociedade. 

29 
TRABALHO  

DECENTE E RENDA 

Carência de sistema de inclusão produtiva  

geradora de oportunidades de trabalho e renda 

30 EMPREGABILIDADE Despreparo para a contínua renovação de competências 

31 MARKETING E MÍDIA 

Influência na comunicação e disseminação de valores 

incompatíveis com o desenvolvimento sustentável. 

32 CONSUMO INFANTIL Crianças com excesso de exposição à mídia  

33 CONSUMO CONSCIENTE 

Baixo grau de conscientização para os impactos 

ambientais, sociais e econômicos dos padrões de 

produção e consumo 

34 
PADRÕES DE PRODUÇÃO  

E CONSUMO 

Incompatíveis com bem-estar da sociedade, equilíbrio  

urbano e ambiental, tanto local como global  

35 
MERCADOS  

SUSTENTÁVEIS 

Recompensas / incentivos à práticas inovadoras  

para a sustentabilidade social e ambiental   

36 PRODUÇÃO ALIMENTAR Efeitos ambientais/socioeconômicos com produção  

37 
CADEIA PRODUTIVA 

SUSTENTÁVEL 

Falta de uniformidade quanto à manutenção de padrões 

éticos elevados e de práticas econômicas, ambientais e 

sociais  

38 
PRECARIZAÇÃO  

DO TRABALHO 

Informalidade, deterioração das condições de trabalho nas 

cadeias produtivas locais e global 

39 
CONCORRÊNCIA 

DESLEAL 

Práticas ilegais, irregulares, antiéticas – pirataria, 

informalidade e preços não compatíveis com mercado 

40 ECONOMIA LOCAL 

Falta de foco em atividades cujos impactos econômicos 

gerem benefícios às comunidades mais necessitadas. 

41 
APOIO POLÍTICO 

E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Favorecimento a interesses particulares e não à ética e às 

condições sociais, ambientais ou econômicas sustentáveis 

42 
GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

Modelos privilegiam desempenho econômico-financeiro  

e não o desempenho social e ambiental 

43 
INOVAÇÃO E CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Sustentabilidade integrada à gestão de pessoas, processos 

de desenvolvimento de produtos, tecnologias e negócios  

44 
DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL 

Balanço e avaliação operacional privilegiam desempenho 

econômico-financeiro e não o social e ambiental  

45 
ATITUDES, VALORES E 

PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Coerência entre os professados e os praticados tanto na 

atuação individual quanto na institucional 

46 TRABALHO/VIDA PESSOAL Desequilíbrio na dedicação ao trabalho e à vida pessoal. 

47 FELICIDADE E EQUILÍBRIO Família, amigos, comunidade, trabalho e valores pessoais 

48 CIDADANIA 

Baixo engajamento ao bem-estar coletivo e esforço para o 

cumprimento de direitos e responsabilidades. 

Fonte: Desafios para a Sustentabilidade e o planejamento das empresas no Brasil. FDC (2010). 
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Incluir premissas e elementos do desenvolvimento sociopolítico, socioeconômico e 

socioambiental, com base no empreendedorismo, trabalho, emprego e consequentemente renda, 

para um desenvolvimento humano, precisa fazer parte da estratégia empresarial e de negócios, 

e integrar o seu processo de gestão estratégica, para auxiliá-la também na busca, conquista e 

sustentação de uma legitimidade social para atuar no mercado. Apenas mencionar preocupações 

ambientais e a necessidade de ações socioambientais não atende mais as expectativas de uma 

sociedade ampla e crescentemente mais informada de consumidores, produtores, fornecedores, 

parceiros... As definições e conceitos da RSE / RSC / CER abordam amplamente a necessidade 

dessa integração, e em muito auxiliam sua análise e implantação. 

Inventários de desafios sociopolíticos, socioeconômicos e socioambientais em escala 

global e local, modelos de segmentação da sociedade, e ferramentas analíticas e de controle, 

formam um conjunto conceitual e prático, muito útil para um processo de planejamento 

estratégico que contemple uma interdependência e convergência dos interesses e necessidades 

do mercado, da empresa e da sociedade, no centro estratégico da gestão empresarial. 

E além de poder servir de inspiração para que se aprimorem ou se desenvolvam outros 

interesses e necessidades melhor ajustados à sua realidade, na verdade possibilita a empresa 

olhar o ambiente externo geral com mais profundidade e abrangência e bastante além do foco 

setorial de mercado que, de um lado contempla o propósito e essência de sua sustentabilidade 

como empresa, mas por outro, se não ignora, apenas trata as dimensões sociopolíticas, 

socioeconômicas e socioambientais desse ambiente geral de forma superficial ou periférica. 

Esta, aliás, uma das críticas ao bem difundido e consolidado ferramental analítico do 

ambiente setorial, elaborado, aprimorado e difundido por Porter (1986, 1989 e 1996), que 

analisa a indústria e suas forças competitivas – clientes, fornecedores, concorrência, produtos 

substitutos e potenciais, elabora propostas de estratégia de liderança da empresa pelo custo total, 

diferenciação ou por enfoque, ou ainda por sistema de atividades que a torna única e difícil de 

replicar, mas desconhece / não elabora / não considera os efeitos do macroambiente – o 

ambiente externo geral – sobre o ambiente setorial e a empresa (Lobato, 2003). 

A empresa é uma espécie de sistema vivo, cuja sobrevivência no longo prazo depende 

da compreensão das mudanças à sua volta, e da capacidade de vislumbrar novos caminhos. A 

formulação de uma estratégia se dá pela construção de um mapa de navegação a orientar seus 

protagonistas nessa caminhada, de modo a que também possa reorientar suas estratégias para 

lidar com mudanças sociopolíticas, socioeconômicas e socioambientais não previstas do 

ambiente externo geral e setorial e também de seu ambiente interno – recursos, capacidades e 

competências essenciais (Mariano e Mayer, 2009). 
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Mas para que serve uma empresa? Ao criar novos produtos, difundir tecnologias e elevar 

a produtividade, melhorando a qualidade e aprimorando serviços, as empresas sempre foram 

agentes ativos do progresso, pois ajudam as tornar coisas boas da vida disponíveis e acessíveis 

a uma parcela crescente da população. Este processo impulsionado pela competição e 

estimulado pela necessidade de oferecer um retorno adequado aos que arriscam seu dinheiro e 

sua carreira é em si, uma causa nobre e, portanto, deveria ser mais valorizado, e ter seu sucesso 

medido em termos de resultado gerado para os outros (Handy, 2002). 

Diante da complexidade, abrangência, efeitos e consequências da ação da empresa em 

geral e da evolução do conceito de capital de sua versão original como investimento para 

produção e comércio de bens e serviços através do trabalho, para significados como mercado, 

propriedade, economia, finanças, recursos naturais, humanos e sociais, capacitação, riqueza, 

externalidades, desigualdade socioeconômica entre outros, não mais se deve imaginar a 

medição de seu desempenho apenas por um conjunto limitado de indicadores econômico-

financeiros e de participação de mercado. Necessário se faz incorporar outras dimensões e 

indicadores para melhor refletir a abrangência dos efeitos positivos e negativos decorrentes de 

sua ação. Um quadro geral de indicadores deveria incluir um conjunto de métricas do capital, 

cobrindo dimensões socioeconômicas e socioambientais relevantes: 

MÉTRICAS PARA O CAPITAL 

DIMENSÃO TEMA INDICADORES 
 

NATURAL MEIO AMBIENTE Consumo de não renováveis, renováveis, ações 4R79 

HUMANO DEMOGRAFIA Faixa etária, gênero, etnia, minorias, escolaridade 

SOCIAL SOCIEDADE Ações socioeconômicas integradas ao negócio 

ECONÔMICO PATRIMÔNIO ROE, ROA80, alavancagem, valor de mercado 

FINANCEIRO LIQUIDEZ Capital de giro, geração de caixa 

PRODUTOS MERCADO Vendas, participação, cadeia de valor 

CULTURAL IDENTIDADE Usos, costumes e valores onde está inserido 

 

Cada dimensão pode ser desdobrada em múltiplos indicadores e um conjunto deles seria 

agrupado em um quadro de avaliação, para que se crie uma visão abrangente e integrada de 

desempenho triple bottom line81 – people, planet and profit (Elkington, 1997), o chamado tripé 

da sustentabilidade – capital humano, capital natural e lucro, como decorrência das ações, 

iniciativas e compromissos assumidos pela empresa referentes à sustentabilidade ambiental, à 

responsabilidade social e à geração de lucro. 

                                                 
794R – Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Reparar. 
80ROE – return on equity (retorno sobre patrimônio líquido); ROA – return on assets (retorno sobre ativos). 
81Conceito criado (1997) pelo sociólogo britânico John Elkington, fundador da consultoria SustainAbility. 
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Objetivando desenvolver uma ferramenta analítica que levasse à melhor compreensão 

pelos executivos dirigentes dos fatores que caracterizam uma conduta corporativa socialmente 

responsável, Martin (2002, 2005) desenvolveu uma Matriz da Virtude, que permite tratar a 

RSC como um produto ou serviço, um objeto sujeito às pressões de mercado, e, portanto, 

possibilitando revelar as forças que limitam sua oferta e também propor iniciativas capazes de 

aumentá-las. Seu arcabouço conceitual se propõe a avaliar e responder o que impulsiona o 

mercado para o comportamento responsável das empresas; o que leva a uma maior demanda 

pública pela RSC; por que a globalização eleva a ansiedade sobre a RSC; quais as barreiras para 

um aumento das ações e iniciativas e quais forças podem ajudar a ampliação da RSC. 

A Matriz da Responsabilidade adaptada da Matriz da Virtude (Martin, 2002 e 2005), 

pretende ilustrar onde se insere cada uma das ações / iniciativas da empresa sob a ótica da 

responsabilidade e não da virtude, por mais que aquelas socialmente responsáveis também 

possam ser – em geral são – decorrentes de postura virtuosa. 

MATRIZ DA RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

 

AÇÕES ESTRUTURAIS 

VALOR PARA A SOCIEDADE 

 

AÇÕES ESTRUTURAIS E ESTRATÉGICAS 

VALOR PARA ACIONISTA E SOCIEDADE 

 

ESCOLHAS E PRÁTICAS 

VALOR PARA O ACIONISTA 

 

OBRIGAÇÕES 

VALOR PARA O ACIONISTA 

 

Fonte: Adaptada da Matriz da Virtude (Martin, 2002 e 2005). 

 

Nos quadrantes da base ficam as escolhas da empresa compatíveis com os usos e 

costumes locais, suas práticas e estratégias de negócios e também as obrigações que compõem 

a disciplina imposta por leis e regulamentos, cujo cumprimento gera conduta responsável e 

valor para os acionistas. Martin (2002 e 2005) chama os quadrantes da base de fundamentos 

civis, e chama de instrumentais, as práticas opcionais e a obediência à disciplina legal. 

Nos quadrantes superiores ficam iniciativas e ações puramente estruturais de benefício 

direto para a sociedade, e as estruturais e estratégicas por representar negócios lucrativos, que 

beneficiam a sociedade, a empresa e seus acionistas. Martin (2002 e 2005) chama ambos os 

quadrantes de fronteira de méritos intrínsecos, sendo um estratégico e o outro estrutural.  

A matriz pretende ser uma ferramenta de orientação corporativa de ações e iniciativas 

socioambientais e socioeconômicas responsáveis, para resolução de problemas, conflitos e 

necessidades da sociedade e no atendimento das reivindicações e expectativas de clientes, 

funcionários, fornecedores, acionistas, administração pública..., stakeholders em geral. 
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O BSC – Balanced Scorecard foi criado e tem sido difundido, cultuado e muito citado 

como ferramenta de controle e alinhamento da gestão estratégica, com foco no cliente e no 

acionista, abre-se para o que considera ser as quatro perspectivas ou dimensões da gestão 

estratégica: finanças, cliente, processos internos de negócios e, aprendizado crescimento. 

Os princípios – chave que alinham sistemas de mensuração e gestão com estratégia são: 

mobilizar a mudança por meio da liderança executiva; traduzir a estratégia em termos 

operacionais; alinhar a organização com a estratégia; motivar para transformar a estratégia em 

tarefa de todos; e gerenciar para converter a estratégia em processo contínuo. Cada um deles 

envolve um conjunto articulado de iniciativas e oferecem à estrutura de governança uma ajuda 

relevante para realizar uma criação de valor, pelas sinergias organizacionais que induz e motiva, 

uma vez que não mais se trata de um conjunto de objetivos isolados, desconexos, conflitantes, 

mas um sistema integrado (Lobato, 2003) e (Kaplan e Norton, 1992 e 2006). 

Ainda que se argumente que questões socioambientais e socioeconômicas possam estar 

implícitas e incluídas em uma ou mais, entre as quatro dimensões originalmente criadas por 

Kaplan e Norton, seus objetivos, ações, iniciativas e indicadores, se e quando existissem, 

estariam distribuídos e diluídos entre outros tantos cujo foco principal é outro.  

Assim, surge a proposta do BSC Ampliado, com seis dimensões da gestão estratégica, 

pela inclusão de uma dimensão socioambiental e uma socioeconômica, para dar conta das 

preocupações ambientais, humanas e sociais, integradas às demais dimensões: 

O BSC e suas quatro perspectivas originais 

Finanças Como somos / devemos / queremos ser vistos pelo acionista? 

Clientes Como somos / devemos / queremos ser vistos pelos clientes? 

Processos internos de negócio Em que precisamos / queremos nos superar? 

Aprendizado e crescimento Como sustentar a mudar, melhorar e criar valor? 

Fontes: (Lobato, 2003) e (Kaplan e Norton, 1992 e 2006) 

O BSC ampliado inclui duas perspectivas adicionais 

Meio ambiente Qual nossa contribuição para a dimensão socioambiental? 

Sociedade Qual nossa contribuição para a dimensão socioeconômica? 

 

Apresentado e utilizado dessa forma, o BSC Ampliado se alinha como ferramenta de 

mensuração, com a proposta base deste trabalho de inclusão no centro estratégico de 

planejamento e decisões de investimentos e negócios, de um conjunto de ações e iniciativas 

geradoras de empreendedorismo, trabalho, emprego, renda, valor e riqueza, que rotulamos 

como a contribuição do capital para questões da realidade socioeconômica e socioambiental, 

notadamente para redução da desigualdade socioeconômica. 
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4.5 – Não pode ser só lucro e impostos 

 A incorporação de desafios socioambientais (FDC, 2010), o apoio ao desenvolvimento 

local (PDL, 2006 e 2014), a avaliação da contribuição da empresa sob a ótica dos segmentos da 

sociedade propostos por Santos (2005) ou mesmo as dimensões estruturais do modelo do NAE 

(2007), em conjunto ou isoladamente, pode não ser possível ou ainda muito complexo de fazer 

acontecer em função da estrutura legal e societária das empresas, leis e regulamentos – 

notadamente fiscal–tributários, motivações pessoais de acionistas e de executivos dirigentes, 

costumes locais e mais um sem número de outros condicionantes que poderiam ser listados. 

Na verdade, a sociedade precisa não apenas da capacidade e habilidade de exploração e 

invenção de novos modelos de negócios como também de novos tipos de empresas; de um 

conjunto de iniciativas / ações indicativas de conduta focada numa dimensão humana do 

desenvolvimento socioeconômico sustentável, representado pela geração direta e efetiva de 

empreendedorismo, trabalho, emprego e renda nos segmentos mais vulneráveis da sociedade. 

A Grameen Danone – produtora de alimentos saudáveis com o intuito de melhorar a 

dieta dos pobres, especialmente crianças de áreas rurais de Bangladesh, iniciou operações em 

2006 como a primeira empresa social multinacional conscientemente criada no planeta:  

Uma empresa social é aquela projetada para atender uma meta social 

especifica e onde os proprietários podem receber seu investimento no negócio 

após um período, mas os lucros permaneceriam na empresa e serviriam para 

financiar sua expansão e não para pagar dividendos82 (Yunus, 2008 e 2010). 

A Grameen Danone tem como meta gerar o maior benefício social 

possível, fornecendo um produto saudável que, supra necessidades nutricionais 

e alimentares dos pobres gerando empregos e estimulando a economia local ao 

usar pessoas das comunidades como funcionários, fornecedores e distribuidores, 

em várias unidades fabris de pequeno porte espalhadas pelo país, ao invés de 

uma grande unidade de produção (Yunus, 2008 e 2010). 

 

Alternativas ao modelo de empresa centrado no acionista e que combinam missão social 

central com operação lucrativa, podem ser tão lucrativos quanto empresas mais convencionais. 

E pela forma como se estruturam propriedade e governança, podem buscar até melhor, objetivos 

como tratar clientes de forma justa, proteção ambiental, criar ambiente de trabalho saudável, 

apoiar comunidades onde operam. Entre as possibilidades, a indústria do microcrédito, modelos 

híbridos de empresas de capital de risco não lucrativas, novas arquiteturas como a que incorpora 

a filantropia lucrativa, estruturas de duas classes de ações, empresas de funcionários acionistas, 

empresas de propriedade de fundações e uma grande variedade de cooperativas (Kelly, 2009). 

                                                 
82 Embora não previsto inicialmente, o acordo Grameen Danone contemplou um dividendo de 1% aa, a ser pago 

após a recuperação do investimento, que Yunus espera suprimir do acordo no futuro (Yunus, 2008). 
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Surge assim um novo tipo de organização com um objetivo combinado em seu núcleo, 

prossegue Kelly (2009), servir uma missão vital – social e/ou ambiental e realizar lucro no 

processo. O arcabouço central de tal empresa – estruturas de propriedade, governança, 

capitalização e compensação / remuneração – estariam projetadas para suportar esta missão 

dupla, continua. E é este desenho que permite que as empresas escapem da pressão para 

maximizar lucros no curto prazo e ao contrário, atender a um objetivo mais fundamental da 

atividade econômica que é atender melhor as necessidades da sociedade como um todo. 

Entre as estruturas mais promissoras estão as empresas de stakeholders, modelo de 

propriedade cooperativo, concebido como uma alternativa ao modelo de propriedade de 

acionistas e que tem como característica o fato de que pertencem e são controladas pelos 

membros a quem servem. E estes podem ser clientes, produtores rurais, proprietários de 

imóveis, empregados ou até mesmo uma comunidade. Há também os modelos cliente-acionista 

e funcionário-acionista, completa Kelly (2009). E prossegue: 

Outra estrutura são empresas com objetivos de lucro, mas que têm uma missão como 

ferramenta de controle. Normalmente definida por seus fundadores, seus administradores não 

podem dela se desviar, ao mesmo tempo em que lidam com sua sustentabilidade econômica. 

Finalmente a estrutura híbrida que combina um projeto guiado por lucro com projeto 

guiado por missão em estrutura de governança com classe dupla de ações que coloca ações 

ordinárias especiais de modo geral não disponíveis ao mercado investidor, o que isola a empresa 

de compras de controle. Isto de fato permite que a empresa tenha como controle uma missão 

social que é seu objetivo e cuja governança e estrutura refletem tanto a necessidade de obtenção 

de lucros para sua sustentabilidade como a de uma prioridade social mais ampla (como a 

Grameen Danone, exemplo / proposta do Yunus para o conceito de negócio social). 

 Qualquer estrutura com missão social pode, de modo geral, ter a energia e o espírito 

empreendedor do setor privado, levantar capital no mercado, lidar com produtos, serviços, 

clientes, mercados, despesas e receitas. Só que substitui o princípio de maximização de lucros 

pelo princípio da geração de benefício social. 

Em outros casos, pode-se também criar uma unidade de negócios que faz parte da 

estrutura organizacional da empresa ao lado das funções tradicionais como vendas, finanças, 

mas com projetos e metas em questões ambientais, saúde e pobreza. Explora benefícios fiscais 

para combinar investimentos com doações e usa toda tecnologia, recursos humanos e produtos 

da empresa no processo. Há o inverso: entidades sem fins lucrativos criam subsidiárias com 

fins lucrativos, que levantam doações e aplicam os recursos junto a entidades dos dois tipos 

para financiar projetos de habitação, energia e água potável. 
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A maioria dessas estruturas ao invés de manter separada, a propriedade da empresa – 

seus acionistas, de seu vital elemento, o controle – executivos e dirigentes, deliberadamente o 

coloca nas mãos de um grupo especificamente escolhido para levar adiante sua missão social. 

Uma das classes de ações pode ser comprada e vendida normalmente, mas a outra que controla 

a missão da empresa ou não pode ser vendida ou sua venda somente se dará em condições muito 

especiais e restritas. Este tipo de estrutura e organizações pode também se beneficiar pelo 

envolvimento de seus funcionários como acionistas comprometidos com a missão e não apenas 

com os lucros. 

Há na verdade enorme variedade de porte e missão dessas empresas hoje em atividade, 

mas o mais significativo é que juntas representam cada uma por seus próprios méritos uma 

evolução no desenvolvimento de novas estruturas corporativas. Todos esses modelos e algum 

outro que possa ser elaborado nessas bases apresentam como característica o fato de que realizar 

lucro aparece como um dos seus múltiplos objetivos e não como o de maior prioridade 

sobrepondo-se aos demais nem tampouco como o único (Kelly, 2009).  

 

As empresas precisam deixar de ser vistas apenas pela sua forma de propriedade através 

de ações, mas também pela sua contribuição e benefícios gerados para a sociedade. O modelo 

de Banco Grameen (Yunus, 2006), criado pelo Muhammad Yunus foi pioneiro e gera resultados 

ao mesmo tempo em que tem uma missão social relevante onde atua – geração de renda pelo 

empreendedorismo e trabalho, contando elevado senso de responsabilidade de seus 

protagonistas pelo seu próprio resgate socioeconômico. 

Necessário também seria considerar que a empresa – qualquer empresa, nem deveria ter 

lucros onerados com impostos e contribuições de toda sorte, como no Brasil, desde que ficassem 

retidos na empresa para reinvestimento no que é seu propósito – a geração de valor e riqueza – 

produtos, serviços, empregos diretos e também negócios e empregos na sua cadeia de valor. A 

tributação de lucros onera o custo de capital em cascata e por extensão é repassada aos custos 

e preços de tudo que é produzido, consumido e servido na economia. 

Os acionistas receberiam seu investimento de volta a partir dos lucros efetivamente 

gerados e retidos – se não gera lucros não recebe – após o qual a distribuição de dividendos 

teria tributação progressiva e ocorreria no pagamento desses dividendos e na realização de 

ganhos de capital quando da venda das ações com lucros. 

Este seria um mecanismo estimulador de investimentos em empreendimentos de todos 

os portes, ao deixar os resultados gerados nas empresas como sua fonte de autofinanciamento, 

além de socialmente mais justo com a tributação progressiva da renda e de ganhos de capital.  
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Já a remuneração do trabalho no Brasil paga impostos, taxas, contribuições e encargos 

em excesso, tudo sob as rubricas de encargos trabalhistas e contribuições sociais. Na verdade, 

criar empregos não deveria ser fato gerador de encargos e contribuições de nenhum tipo. 

Deveriam existir apenas descontos de previdência pública e privada a crédito em conta 

vinculada do empregado e um imposto de renda progressivo – nada disso seria ônus adicional 

do empregador – e não para cobrir déficits do sistema previdenciário brasileiro de repartição de 

renda, amplamente deficitário e que só se agrava com as mudanças sociodemográficas: 

As despesas da Previdência já representam quase 12% do PIB e seguem 

crescendo. Cerca de 40% dos benefícios são corrigidos pelo salário mínimo, que 

subirá com a inflação elevada do ano, ampliando as despesas obrigatórias.  

INSS 2014: o déficit da previdência rural foi R$82 bilhões; o superávit 

da previdência urbana foi R$25,5 bilhões; o déficit foi R$56,5 bilhões.  

A previdência dos servidores federais – 1,9 milhão de beneficiários, 

menos de 10% dos pouco mais de 27 milhões de benefícios distribuídos pelo 

INSS, teve déficit ainda maior, de R$63,4 bilhões; e a dos funcionários de 

governos estaduais, mais R$50,9 bilhões de déficit.  

Em 2015 o déficit do INSS deve ficar entre R$82 e R$88 bilhões e pode 

superar R$100 bilhões em 201683. 

 

O que deve ser incluído como custo de empregos são salários e benefícios sociais do 

livre mercado. Não no Brasil, onde quase tudo é compulsório – férias, 13º salário, descanso 

semanal, FGTS (1967)84..., com regulação trabalhista desde a ditadura Vargas, por legislação e 

justiça ultrapassadas (1943), e um sindicalismo compulsório de contribuições compulsórias 

(1937), e não contribuições voluntárias de quem achar necessária alguma proteção sindical. 

Desonerar a contratação de funcionários – seria a iniciativa maior para estimular e 

ampliar a contratação formal de recursos humanos, reduzindo a informalidade que tanto macula 

as relações de trabalho do mercado de mão de obra na sociedade brasileira. 

Estas medidas deveriam fazer parte de uma agenda de reformas a ser discutida, 

melhorada e negociada, por representarem o maior estímulo possível ao investimento na criação 

e expansão de empresas e do empreendedorismo, na geração e distribuição de lucro, trabalho, 

emprego, renda, valor e riqueza na sociedade, assim como também por certo levaria à 

significativa redução da informalidade fiscal e tributária e da atividade econômica em geral. 

É preciso defender uma maior autonomia aos indivíduos, menor intervenção estatal na 

economia, desoneração tributária sobre lucros e empregos e melhoria substancial dos serviços 

públicos essenciais de segurança. Saúde e educação? O estado brasileiro, embora progressos 

existam, segue sem oferecer uma qualidade mínima (Castro, 2014), (OECD, 2013b e 2015). 

                                                 
83 Editorial Valor Econômico 21/10/15. Ver também as já citadas IPEA (2004, 2005, 2015) e Castro (2014). 
84 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – conta vinculada com depósitos mensais de 8% da remuneração. 
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Em seus escritos ainda dos anos 1940 e 1950, Mises (1995 e 2013) já argumentava ser 

o capitalismo o sistema econômico mais sistematicamente difamado e criticado, uma vez que 

desde sempre todos adoram detestar o livre mercado – de operários a intelectuais, de artistas a 

sacerdotes, de políticos a empresários – muito embora o mais intrigante seja que o capitalismo 

funciona. E mais: que teorias socialistas e intervencionistas se propõem a criar uma narrativa 

para os males da civilização, com alguma coerência e uso de chavões e palavras de ordem 

bastante convincentes por serem verdadeiros embora paradoxalmente falsos – existência de 

pobreza porque existe riqueza; de patrões porque existem empregados; e de trabalho criativo 

apenas porque muitos outros fazem o trabalho e serviço braçal e mecânico. 

Mas a economia não é conta de soma zero. O sistema de livre mercado – de trocas e 

cooperação voluntárias – é apenas o exercício da liberdade de escolha, empreendimento, 

inventividade e dedicação a serviço da sociedade humana. O capitalismo produziu muito mais 

riqueza e prosperidade do que todos os outros regimes que o antecederam, e essa riqueza teve 

como efeito uma margem ainda maior de liberdade e meios de ação para os mais pobres que, 

sabe-se, inexiste nos países que adotaram as doutrinas marxistas (Mises 1995 e 2013). 

Já se vive a transição para uma economia do conhecimento geradora de riqueza 

intangível que depende do compartilhar informação em tempo real a nível global, e não mais 

apenas dos campos, fábricas, escritórios e/ou máquinas modernas, nem tampouco de ganhos 

expressos apenas em termos monetários e financeiros, denominada riqueza revolucionária, 

ainda que não prescinda de elementos sociais, culturais, religiosos e políticos (Toffler, 2007). 

O empreendedorismo, invenção humana pela sua natural habilidade para a criação de 

vínculos e valor e se transformou na mais complexa e sofisticada instituição da sociedade na 

geração de bens e riqueza que chamamos de empresa, segue como insuperável solução. 

Tanto faz ser o feirante autônomo que diariamente colhe frutos, verduras e legumes para 

na manhã seguinte trazê-los para seus clientes, ou por outro lado ser uma das unidades de 

comércio da maior empresa do mundo onde cada consumidor pode também comprar os mesmos 

produtos e uma infinidade de outros mais. Ambos trabalham para realizar algum valor, para si 

próprio se empreendedor individual e para os acionistas proprietários no outro. 

A geração de trabalho, emprego e renda está na essência da atividade empreendedora. 

E maior frustração não há do que constatar que o conjunto das 500 maiores empresas globais 

emprega diretamente apenas pouco mais de 1% da população mundial entre 15 a 64 anos – no 

Brasil em torno de 2% para as nossas 500 maiores – enquanto acumulam investimentos em 

ativos e faturamento em cifras que ultrapassam o PIB somado dos 152 países onde habitam 4/5 

da população do planeta com os mais baixos índices de desenvolvimento humano.  
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Frustração que se amplia com a constatação de que há uma mobilização ampla entre as 

empresas para a prática do assistencialismo e da filantropia via projetos sociais pontuais, que 

mesmo sérios e indispensáveis onde aplicados, não são solução sustentável, estruturadora e 

transformadora da sociedade. E também não se confirma nem a ampla integração de suas ações 

sociais com sua estratégia de negócios, nem a sua atuação junto à base da pirâmide de renda, 

em ações e projetos, como sugerem as definições da RSE / RSC / CER e também não na 

proporção dos valores que conseguem criar, transformar e mobilizar,  

No entanto já são muitas as iniciativas empresariais de transformação de seu papel em 

algo mais relevante quanto à transformação social, com a criação e desenvolvimento de projetos 

próprios e integrados as suas estratégias de negócios.  

Utopias, sistemas, modelos e ferramentas de análise ajudam a estudar fenômenos e suas 

implicações além de permitir o desenvolvimento de cenários alternativos para avaliação de 

políticas, estratégias e planos de ação de governos e de empresas.  

Entretanto, o problema não são apenas os modelos econômicos e políticos – liberais, 

socialistas, esquerda, direita, conservadores, progressistas, terceira via – mas a natureza do ser 

humano, sua capacidade de organização social, sua motivação para o autodesenvolvimento e as 

estruturas de poder e responsabilidade desenvolvidas por ele mesmo. 

Em nenhuma época da história do homem, nem com religião, filosofia ou ciência, nem 

com governos nem empresas, a humanidade superou a fome, a pobreza, a miséria extrema e a 

desigualdade. Ao contrário, parece tê-las ampliado. A frustração não é apenas do nosso tempo 

nem de nenhuma sociedade em particular, mas tampouco deve nem pode servir de atenuante, 

consolo ou desesperança, para melhorar o hoje e o futuro da sociedade e do planeta. 

O que faz mudar as sociedades e as épocas é o excesso de problemas que suscitam em 

relação às soluções que tornam possíveis. A aspiração utópica deve estar antes na capacidade 

para formular problemas novos para os quais não existam ainda soluções (Santos, 2005). 

Para Drucker, (2007), as empresas são as pessoas, seus conhecimentos, capacidades e 

relacionamentos e que precisam aprender a fazer as perguntas que não foram feitas antes e 

definir o com que contribuir, com visão, personalidade organizacional e influência, visando a 

eliminação de incertezas em relação ao futuro. 

Na sociedade empreendedora (Peyrefitte, 1999) a unanimidade não é necessária, nem 

possível nem tampouco concebível. Sequer pressupõe que todos sejam empresários ou mesmo 

que todos acreditem na empresa. Mas por certo é uma sociedade onde quem tem o poder de 

decidir, influenciar, criar, formar, ensinar, julgar, servir de modelo, em sua maioria adere aos 

comportamentos que constituem uma sociedade da confiança e do desenvolvimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um desenvolvimento sociopolítico, socioeconômico e socioambiental harmônico, 

integrado e inclusivo é o maior desafio da contemporânea sociedade do conhecimento.  

Ao propor capital, trabalho e confiança como a dimensão humana no desenvolvimento 

socioeconômico sustentável, esta pesquisa partiu do avaliar se contribuir para uma imperativa 

redução da desigualdade socioeconômica entre seres humanos e espaços físico-geográficos, faz 

parte, já faz parte ou se deve fazer parte da visão, missão e estratégia de investimentos e 

negócios da grande empresa global, com ações / iniciativas sustentáveis, estimuladoras de 

empreendedorismo e geradoras de trabalho, emprego e renda. 

Para desenvolver o objetivo geral da pesquisa de avaliar, junto a uma elite dirigente de 

empresas no Brasil, o grau de prioridade e importância atribuído a algumas ações / iniciativas 

sustentáveis nas categorias altruísmo, emprego, base da pirâmide socioeconômica e cultura 

organizacional; para propor um desenvolvimento socioeconômico focado na responsabilidade 

e compromisso inequívoco do capital para redução da desigualdade socioeconômica; e para 

ressaltar este seu papel no centro estratégico de sua gestão, como fonte de inovação, vantagem 

competitiva e oportunidade de negócios, integradas à visão, missão e estratégia, a pesquisa 

apresentou uma base conceitual com reflexões sobre poder e responsabilidade, desigualdade 

socioeconômica e desenvolvimento socioeconômico, e um conjunto de ações e iniciativas 

empresarias, levantados nas pesquisas documentais, digitais e de campo. 

A reflexão sucinta sobre poder, democracia, liberdade, responsabilidade, se deu em 

torno de quatro questões fundamentais – a ambiental, a política, a social e a econômica – sob 

as quais o ser humano desenvolveu instituições e regras de governança para o seu viver e viver 

juntos; e o livre mercado, as trocas voluntárias e a propriedade privada como a melhor alavanca 

para um crescente, contínuo e sustentável desenvolvimento socioeconômico. 

Esta reflexão também elaborou ideias e conceitos sobre as relações entre estado e 

mercado, capitalismo e socialismo, mercado e empresa, as dificuldades da interdependência e 

convergência de ações e iniciativas no combate às desigualdades entre nações e indivíduos, 

seguidos de conceitos, causas e consequências dos extremos da desigualdade socioeconômica 

na contemporaneidade entre nações, empresas, empregos, trabalho, riqueza e pobreza. 

Também se propôs a apresentar alguns conceitos e concepções de trabalho e mercado, 

constituídos ao longo do tempo pela filosofia, religião, sociologia, política, economia, entre 

outros campos da ciência, e também pelo senso comum e por quem mais com ele construiu da 

sobrevivência à riqueza, em contínua transformação pela tecnologia, inovações e incessante 

demanda por maior produtividade, como solução de fato para atender necessidades humanas.  
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A pesquisa apresentou também comparação de alguns indicadores e métricas entre 

empresas e nações – destaque para China e Brasil – evolução recente do PIB e renda, e entre 

trabalho, emprego direto e população economicamente ativa (15 a 64 anos), e ainda uma 

tentativa de síntese das consequências dessa crise atual, em particular no mundo do trabalho. 

A partir de definição síntese do desenvolvimento sustentável, papel e contribuições do 

livre mercado e da empresa para a realidade socioeconômica contemporânea, resumidamente 

argumentou sobre a relevância da ação conjunta, integrada, complementar e interdependente de 

estados, governos, mercado, empresas e demais atores da sociedade civil, no planejamento e 

execução de ações e iniciativas para estímulo ao empreendedorismo e geração de trabalho, 

emprego e renda a partir da base da pirâmide socioeconômica e, inseridas na estratégia de 

negócios da grande empresa global, e sobrepostas pela maior efetividade, às genéricas ações e 

investimentos sociais privados de caráter benemerente, caritativo, assistencialista e/ou 

filantrópico, por mais que em muitas e determinadas circunstâncias emergenciais, sejam de fato 

necessárias e até mesmo indispensáveis por serem as mais rapidamente disponíveis. 

Apresentou também síntese de algumas propostas alternativas sobre este conceito de 

desenvolvimento, desde o distributivismo de programas de transferência de renda, passando 

pelo coletivismo das economias da comunhão e da solidariedade, pelo foco para a glocalidade 

– alcance global, a partir do local através das redes de articulação. Seguiram-se as vantagens e 

contradições de modelos de oposição e cooptação, confiança e consciência, e finalizou com as 

propostas de um capitalismo de inclusão e do negócio social. 

Um contraponto entre o estado protetor e o livre mercado, seus limites e virtudes, se 

impôs junto à discussão sobre, um propósito para o capital e as articulações globais para 

soluções empresarias, e o papel da empresa na superação de problemas socioeconômicos. 

Por fim apresentou resultados das pesquisas sobre ações e iniciativas da elite dirigente 

empresarial focado nas responsabilidades e compromissos socioeconômicos das melhores 

empresas em gestão e para trabalhar no mercado brasileiro, e também o grau de prioridade e 

importância de ações e iniciativas nas categorias altruísmo, emprego, base da pirâmide 

socioeconômica e cultura, como contribuição do capital, fator de inovação, vantagem 

competitiva, oportunidade de negócios, integrados à sua visão, missão e estratégia.  

Destacou a relevância da empresa global e seu potencial e limites na geração de 

trabalho, emprego e renda, na livre iniciativa e no empreendedorismo pelas cadeias de valor, 

com propostas de algumas ferramentas, modelos e métricas do capital, dentro das dinâmicas da 

visão, missão, estratégia, objetivos e ações, conjunto que consolida ações e iniciativas 

integradas para a gestão sustentável de negócios, não só gerar lucros nem só pagar impostos. 
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Ressalta evidente o maior engajamento e envolvimento das empresas em geral com as 

causas socioambientais e socioeconômicas, com perceptível preferência pelas primeiras, sem, 

no entanto relevar aquelas que mais diretamente lidam com a desigualdade socioeconômica, 

nem tampouco deixar de tratar como sua maior prioridade, a sua maior razão de ser como 

empresa que é a fazer negócios com inovação, ética, responsabilidade, produtos e serviços de 

qualidade, gestão operacional eficaz, solidez econômico-financeira, alcance global...  

Em seu todo, é este conjunto de atributos que destaca as empresas globais no planeta e 

também no mercado brasileiro ano após ano como as maiores e melhores, as mais admiradas, 

as melhores para se trabalhar, as mais confiáveis na atração de capital para investimentos 

socialmente mais responsáveis, as que se propõem a mudar o mundo para melhor. 

No entanto, quanto à geração de empregos diretos das 500 maiores empresas globais, 

esta excelência e qualidade beneficiam a pouco mais de 1% da população economicamente 

ativa global (15 a 64 anos por critério da ONU), e a das 500 maiores empresas no mercado 

brasileiro em torno de 2% da população economicamente ativa brasileira, deixando à margem 

um vasto contingente de seres humanos, mesmo entre aqueles mais qualificados. 

As empresas globais em atuação no mercado brasileiro trazem suas boas práticas de 

gestão socioambiental, socioeconômica e de recursos humanos para o nosso mercado, e são 

reconhecidas nos vários rankings publicados anualmente, influenciando e competindo com as 

empresas de capital brasileiro nessas causas e práticas. 

Há ainda uma grande ênfase a ações / iniciativas de natureza caritativa e filantrópica, 

apontam as pesquisas e rankings, por mais que sejam de alcance limitado, tratadas como de 

responsabilidade social, e em geral são mesmo consideradas como custo, obrigação, entrave, 

benefício fiscal ou ação filantrópica, para não dizer indulgência ou mesmo expiação. E que na 

maioria das vezes, mais ficam na esfera da promoção de imagem e de marcas e das relações 

públicas, embaladas em um marketing social mais interesseiro, estético e suspeito, do que 

promotor efetivo de ação social estruturadora e transformadora. 

 Para um conjunto de empresas a falta de uma maior articulação institucional – estado, 

governos, mercado, empresas, ONGs / OSCIPs – é o seu maior obstáculo para implantação de 

estratégia de integração ampla de objetivos de negócios a desafios socioambientais e 

socioeconômicos, apontam algumas pesquisas como aquelas da FDC (2007, 2009 e 2010). 

Em nenhum dos rankings e pesquisa analisados aparece destacado o conceito do 

negócio social (Yunus, 2010) nem tampouco as ações / iniciativas para o estímulo em larga 

escala à inovação e ao empreendedorismo, e à geração de trabalho emprego e renda (Prahalad, 

2010), no centro estratégico de sua gestão de negócios e investimentos. 
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Na opinião desses autores, ambos são a mais eficaz forma de geração de renda e 

prosperidade para o resgate socioeconômico da base da pirâmide. Pode até ser que esteja em 

prática em algumas empresas. No entanto, ainda não parece em escala para ser destaque, até 

mesmo pelas múltiplas e por vezes insuperáveis, dificuldades legal-tributárias existentes. 

A empresa precisa incorporar em seu processo de pensar a sociedade que a dinâmica da 

transformação social passa pela capacidade de organização local e apropriação do processo por 

seus atores sociais e que o desenvolvimento global somente se dará pelo estímulo ao 

empreendedorismo e geração de trabalho emprego e renda para a sociedade como um todo. 

Se para parcelas expressivas de seres humanos, um conjunto desses desafios apenas 

representa a diferença entre viver e morrer e quando muito viver um pouco mais e um pouco 

melhor, difícil imaginar que outro imperativo deveria haver para a instituição mais poderosa 

jamais criada pelo ser humano na geração de prosperidade, valor e riqueza. 

 

Este pesquisa reuniu algumas sugestões de mudança em leis e regulamentos que por sua 

natureza limitam, inibem e restringem iniciativas, e também um conjunto de ferramentas e 

modelos que possam servir de base para um processo de planejamento e gestão estratégica que 

contemple um papel social e uma interdependência e convergência dos interesses da empresa e 

da sociedade no centro estratégico da gestão da empresa e que se propõe a integrar uma 

dimensão socioeconômica a uma estratégia empresarial de negócios. 

Dessa forma espera contribuir para que a empresa, e notadamente a grande empresa 

global, pelo formidável poder de geração e acumulação de valor e riqueza, possa ser uma ativa 

e melhor geradora de produtos e serviços de qualidade, accessíveis, viáveis e lucrativos, e, 

principalmente, melhor criadora de meios de vida e influência econômica e social, pela geração 

e distribuição de valor, riqueza e renda, com capital e trabalho, propósito e confiança, para a 

sociedade como um todo – investidores, empreendedores, trabalhadores, consumidores, 

parceiros e fornecedores, a partir da base da pirâmide socioeconômica do planeta. 

 

Ao final de seu livro, Peyrefitte (1999) faz um chamamento para, caso seu leitor tenha 

fortalecido suas convicções acerca de um pouco mais de confiança na confiança, a não o fechar 

como um consumidor satisfeito, a não se acomodar no prazer fortuito de ter compreendido um 

pouco mais, e pede a seu leitor para que fale, escreva, aja.  

É o que me propus neste trabalho e me proponho a seguir fazendo – ouvir, aprender um 

pouco mais, falar, escrever e agir – ser mais um nesta jornada de estímulo ao desenvolvimento 

socioeconômico com redução da desigualdade socioeconômica do ser humano cidadão. 
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HARVARD UNIVERSITY PRESS.  

http://www.hup.harvard.edu/ Acessos de 06/2009 a 06/2005. 

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.  

http://www.ibgc.org.br. Acessos de 08/2006 a 10/2012. 

IDEC.  

http://www.idec.org.br. Acessos entre 10/208 e 03/2013. 

IL – Instituto Liberal. 

http://www.institutoliberal.org.br/. 

ILO – International Labour Association. 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm. Acessos de 2014 a 05/2015. 

IMF – International Monetary Fund. 

http://www.imf.org/ Acessos de 2005 a 06/2015. 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.  

http://www.ipea.gov.br/portal/. 

ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

http://www.isebvmf.com.br/. Acessos de 06/2014 a 09/2015.  

KEYNES.  

http://nakedkeynesianism.blogspot.com.br/ Acessos entre 2014 e 06/2015. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL. 

http://www.diplomatique.org.br/ Acessos de 2004 a 05/2015. 

LIBRARY OF ECONOMICS AND LIBERTY 

http://www.econlib.org/ Acessos de 2012 a 06/2015. 

MARX E ENGELS 

http://www.marxists.org/portugues/marx/index.htm. Acessos de 2012 a 05/2015. 

MARXISTS INTERNET ARCHIVE 

https://www.marxists.org/. Acessos de 2012 a 05/2015.  

https://www.marxists.org/archive/index.htm. Acessos de 2012 a 05/2015. 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

http://www.mds.gov.br 

MISES BRASIL – Instituto Ludwig von Mises Brasil.  

http://www.mises.org.br/Default.aspx. Acessos de 2005 a 06/2015.  

http://www.weforum.org/
http://www.fiesp.com.br/
http://fortune.com/
http://www.josesaramago.org/
http://www.greatplacetowork.com.br/
http://www.hup.harvard.edu/
http://www.ibgc.org.br/
http://www.idec.org.br/
http://www.institutoliberal.org.br/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.imf.org/
http://www.ipea.gov.br/portal/
http://www.isebvmf.com.br/
http://nakedkeynesianism.blogspot.com.br/
http://www.diplomatique.org.br/
http://www.econlib.org/
http://www.marxists.org/portugues/marx/index.htm
https://www.marxists.org/
https://www.marxists.org/archive/index.htm
http://www.mds.gov.br/
http://www.mises.org.br/Default.aspx
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MISES INSTITUTE  

https://mises.org/. Acessos de 2005 a 06/2015.  

MPS – Ministério da Previdência Social 

http://www.previdencia.gov.br. Acessos 03/2014 a 07/2015. 

OCP – Organização das Cooperativas Brasileiras, 2015. 

http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/ocb/index.asp?CodIdioma=1. 

OECD. Organization for Economic Cooperation and Development. 

http://www.oecd.org/ Acessos de 2005 a 06/2015. 

OHCHR – Office of the High Commissioner of Human Rights. 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx. Acessos de 04 a 05/2015.  

OIT – Organização Internacional do Trabalho. 

http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm. Acessos de 03/2014 a 05/2015. 

ONU – Organização das Nações Unidas 

http://www.onu.org.br/ e http://www.un.org/en/index.html Acessos de 2004 a 09/2015. 

OXFAM INTERNATIONAL. 

http://www.oxfam.org/. Acessos em 08/2014. 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Atualização 2010. 

http://www.ipeadata.gov.br. Acessos em 08/2011. 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Brasil. 

http://www.pnud.org.br/. Acessos de 06/2014 a 06/2015. 

SRC – Stockholm Resilience Centre 

http://www.stockholmresilience.org/. Acessos de 06/2014 a 09/2015. 

SustainAbility 

http://www.sustainability.com/ . Acessos de 06/2012 a 09/2015. 

TOFFLER, ALVIN and HEIDI. 

http://www.alvintoffler.net/  

UNICEF – United Nations Children’s Fund 

http://www.unicef.org/brazil/pt/ e http://www.unicef.org/  

WBCSD – World Business Council for Sustainable Development. 

http://www.wbcsd.org/home.aspx. Acessos 03 a 07/2015. 

WIKIPEDIA – the free encyclopedia.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page. 

WIKIPÉDIA – a enciclopédia livre. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal. 

WRI – World Resource Institute. 

http://www.wri.org/ Acessos de 06/2007 a 06/2015. 

WWF – World Wide Fund for Nature. Originalmente World Wildlife Fund. 

http://wwf.org/ e http://wwf.panda.org/ – WWF Global. 

http://www.wwf.org.br/ – WWF Brasil.  

WWI – WorldWatch Institute. 

http://www.worldwatch.org e http://www.worldwatch.org.br. Acessos de 06/2012 a 09/2015. 

https://mises.org/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/ocb/index.asp?CodIdioma=1
http://www.oecd.org/
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
http://www.onu.org.br/
http://www.un.org/en/index.html
http://www.oxfam.org/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.pnud.org.br/
http://www.stockholmresilience.org/
http://www.sustainability.com/
http://www.alvintoffler.net/
http://www.unicef.org/brazil/pt/
http://www.unicef.org/
http://www.wbcsd.org/home.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
http://www.wri.org/
http://wwf.org/
http://wwf.panda.org/
http://www.wwf.org.br/
http://www.worldwatch.org/
http://www.worldwatch.org.br/


CAPITAL, TRABALHO E CONFIANÇA 

A DIMENSÃO HUMANA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL. 

242 

 

 

 

 

 

O tempo. 

O tempo se origina 

onde nada existe, 

passa pelo presente e 

segue para onde nada mais existe. 

O viver nos traz 

a lembrança das coisas passadas, 

a visão das coisas presentes e 

uma esperança das coisas futuras. 

O homem e o tempo. Livro XI. As confissões. 

Agostinho (354-430).  

 

 

Dedicatória 

A meus pais (in memoriam), 

pelos fundamentos, esteio e valores  

que representam desde sempre para mim. 

 

À Graça, Carmo e Gena, Thomaz e Katharina,  

irmãos e sobrinhos desde há muito tão distantes e sempre tão perto.  

 

À Lia, pelos nossos filhos 

que já nos deram nora, genro e netos, 

e pelo muito que conseguimos realizar juntos. 

  

 A Daniel, Lucia e Julia, 

Andrea, Marcelo e Bernardo, 

 pelo bem que me  fazem,  

por fazerem de mim alguém melhor  

e sempre muito mais feliz o meu cotidiano, 

e ainda, pelo tanto que seguimos construindo juntos. 

 

À Andréa 

por ter passado a fazer parte disso tudo. 

 

 Mozart Nino 
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