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A ecologia é subversiva porque pôe em questão 
o imaginario capitalista que domina o planeta. 
Ela recusa o motivo central desse imaginário, 
segundo o qual o nosso destino é aumentar 
incessantemente a produção e o consumo. Ela 
mostra o impacto catastrófico da lógica 
capitalista sobre o meio ambiente natural e sobre 
a vida dos seres humanos 

Cornelius Castoriadis (2005) 



RESUMO 

A tese de doutorado que se apresenta ao PPGD – UNIFOR situa-se na área de concentração 
do Direito Constitucional Público e Teoria do Estado, e segue a linha de pesquisa em direito 
constitucional nas relações econômicas. O estudo desenvolve-se no âmbito do grupo de 
pesquisa: Relações Econômicas, Políticas e Jurídicas na América Latina – REPJAL. Investiga 
a conveniência de aplicação da teoria do Decrescimento Econômico diante do 
constitucionalismo brasileiro, a fim de convergir a realidade social, jurídica e econômica 
brasileira ao caminho da efetiva sustentabilidade. Nesse contexto, inicia-se a pesquisa a 
indagar o processo de globalização e a consequente transnacionalização e efeitos ao meio 
ambiente. Analisa-se, nesse diapasão, no contexto brasileiro do constitucionalismo dirigente, 
por vezes a dificuldade de conciliar crescimento econômico com desenvolvimento humano de 
maneira sustentável, haja vista a desigualdade entre o acesso e a efetivação dos fundamentos e 
objetivos constitucionais. Nessa vertente, investiga-se a teoria do decrescimento econômico 
consolidada por Serge Latouche e a conciliação entre a sustentabilidade ecológica em Klaus 
Bosselmann e o desenvolvimento que inclua o planeta, o lucro e as pessoas, desde a ótica de 
Carrol até a ponderação de Jonh Elkington. Propõe-se como resultados a superação do 
processo mecanicista de desenvolvimento individual e a essencial aplicação de 
responsabilidade social corporativa para garantir equilíbrio e desenvolvimento de capital 
humano, social em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Percebe-se a direção 
constitucional brasileira de 1988 para o desenvolvimento assentado no respeito à proteção 
ambiental. Verifica-se a problemática o seguinte questionamento: É possível aplicar a teoria 
do decrescimento econômico no constitucionalismo brasileiro para o alcance da 
sustentabilidade? Como conciliar os fundamentos da República brasileira e integrá-los com os 
paradigmas do art. 225 da Constituição vigente? A metodologia assinala a pesquisa empírica, 
com utilização de fonte de informação bibliográfica e pesquisa de campo, realizada com base 
em um estudo descritivo-analítico. Quanto à abordagem, é qualitativa e quanto aos objetivos, 
tem-se a livre metodologia descritiva e exploratória, aliada à visão prática da pesquisa com 
uso de questionário fechado, estruturado, de múltipla escolha e não identificado, com fins de 
propor novos paradigmas para a busca de uma sociedade sustentável. Tem-se como objetivo 
geral: analisar a possibilidade de inserção da teoria do decrescimento econômico no 
constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. Para atingir o objetivo geral, 
tem-se, como os objetivos específicos: proceder a revisão jurídico-literária acerca da 
sustentabilidade em ambiente globalizado e as consequências transnacionais ao meio 
ambiente; analisar a perspectiva econômica e ambiental da Constituição Federal de 1988; 
compreender a responsabilidade social das empresas; e, por fim, abranger a teoria do 
decrescimento econômico e verificar a possibilidade de compatibilizá-la com os 
mandamentos da Constituição Federal de 1988. Por último, tecem-se as conclusões, que busca 
afirmar conceitos assinalados, contextualizar os temas enfrentados na pesquisa, para destacar 
juízo crítico e valorativo e propor a aplicação da teoria do decrescimento econômico no 
sistema constitucional brasileiro, a fim de atingir a plena sustentabilidade e garantir o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Constitucionalismo brasileiro. Desenvolvimento social e 
Crescimento econômico. Responsabilidade social das empresas. Teoria do decrescimento 
econômico. 



ABSTRACT 

The doctorate thesis presented to PPGD – UNIFOR is within the area of Public Constitutional 
Law and Theory of State, and follows the line of research of constitutional law in economic 
relations. The study is developed in the field of the research group: Economic, Political and 
Legal Relations in Latin America – REPJAL. It explores the convenience of applying the 
theory of Economic Degrowth before the Brazilian constitutionalism, in order to converge the 
Brazilian social, legal and economic reality in the path of the effective sustainability. In this 
context, the research starts by inquiring the process of globalization and the consequent 
trasnationalization, and the effects to the environment. It is analyzed in this model, in the 
Brazilian context of constitutionalism, the difficulty to reconcile economic growth with 
humane development in a sustainable way, considering the inequality between the access and 
the implementation of the constitutional grounds and objectives. In this sense, it is explored 
the theory of economic degrowth consolidated by Serge Latouche and the conciliation 
between ecologic sustainability in Klaus Bosselmann and the development that comprises the 
planet, the profit and people, from Carrol’s perspective to John Elkington’s reflection. The 
results proposed are the surmounting of the mechanical process of individual development 
and the essential effort of corporate social responsibility to guarantee balance and 
development of human and social capital in a ecologically balanced environment. It is 
perceived the constitutional guidance to development established on the respect to 
environmental protection. The problem takes place with the following question: Is it possible 
to utilize the theory of economic degrowth in the Brazilian constitutionalism in order to reach 
sustainability? How to reconcile the foundations of the Brazilian Republic and integrate them 
with the paradigms from the article 225? The methodology presents the empirical research, 
using bibliographic sources of information and field research, based on an analytic-descriptive 
study. As to the approach, it is qualitative and regarding the objectives, the methodology is 
freely descriptive and exploratory, allied to the practical approach of research using a closed 
ended, structured, multiple choice and anonymous survey, aiming to by promoting and 
proposing new paradigms for the pursuit of a sustainable society. The general objective is: to 
analyze and understand the possibility of organizing the theory of economic degrowth in 
Brazilian constitutionalism for reaching sustainability. In order to reach the general goal, there 
are specific goals: to perform a legal-literary review regarding sustainability in a global 
environment and the transnational consequences to the environment; to analyze the economic 
and environmental perspectives of the 1988 Federal Constitution; to comprehend the 
companies’ social responsibility; and, ultimately, to comprehend the theory of economic 
degrowth and verify the possibility of make it compatible with the precepts of the 1988 
Federal Constitution. Ultimately, the conclusions are weaved, and their analysis seeks for 
affirming the concepts, to put into context the themes presented in the research in order to 
bring up a critical and valuable judgment, and propose the implementation of the theory of 
economic degrowth in the Brazilian constitutional system, in order to achieve full 
sustainability and guarantee an ecologically balanced environment. 

Keywords: Sustainability. Brazilian constitutionalism. Social development and economic 
growth. Social responsibility of companies. Theory of economic degrowth.  



RÉSUMÉ 

La thèse de doctorat présentée au PPGD-UNIFOR a pour champ d’étude le Droit constitutionnel 
public et la Théorie de l’État, et est engagée dans une ligne de recherche en droit constitutionnel 
dans les relations économiques. L’étude se développe dans le cadre du groupe de recherche 
Relations Économiques, Politiques et Juridiques en Amérique Latine – REPJAL. Celle-ci effectue 
des recherches de l’analyse de l’opportunité de la mise en place de la théorie de la Décroissance 
économique face au constitutionnalisme brésilien afin de faire converger la réalité sociale, 
juridique et économique brésilienne vers le chemin de la viabilité efficace. Dans ce contexte, la 
recherche commence par questionner le processus de mondialisation ayant par conséquent la 
transnationalisation et les efffets sur l’environnement. dans ce diapason, il s’agit d’analyser dans 
le contexte brésilien du constitutionnalisme dirigeant la difficulté de concilier croissance 
économique et développement humain de façon durable étant donné l’inégalité entre l’accès et 
l’accomplissement des fondements et des objectifs constitutionnels. Dans ce volet, il s’agit 
d’analyser la théorie de la décroissance économique consolidée par Serge Latouche et la 
conciliation entre la durabilité écologique chez Klaus Bosselmann et le développement incluant la 
planète, le profit et les gens depuis l’optique de Carrol jusqu’à la pondération de John Elkington. 
Il est proposé comme résultat le dépassement du processus mécaniciste du développement 
individuel et la mise en place essentielle de responsabilité sociale organisationnelle afin d’assurer 
l’équilibre et le développement de capital humain, social en un environnement écologiquement 
équilibré. Il est perçu que la direction constitutionnelle brésilienne de 1988 s’est tournée vers le 
développement fondé sur le respect à la protection environnementale. La problématique se vérifie 
à partir de la question suivante: Est-il possible d’appliquer la théorie de la décroissance 
économique dans le constitutionnalisme brésilien afin d’atteindre la durabilité? Comment 
concilier les fondements de la République brésilienne et les intégrer avec les modèles de l’article 
225 de la Constitution en vigueur? La méthodologie indique la recherche empirique orientée à 
partir de source d’information bibliographique et d’enquête de terrain ayant pour base une étude 
descriptive et analytique. Pour ce qui est de l’approche, celle-ci est qualitative et pour ce qui est 
des objectifs, il s’agit de la méthodologie descriptive libre et exploratoire conjuguée à la vision 
pratique de la recherche avec l’utilisation de questions fermées, structurées, à choix multiple, non 
identifié aux fins d’intervention à la réalité en encourageant et en proposant de nouveaux modèles 
pour la quête d’une société équilibrée. L’objectif général est celui d’analyser la possibilité 
d’insertion de la théorie de la décroissance économique dans le constitutionnalisme brésilien afin 
d’assurer la durabilité. Pour parvenir à l’objectif général, nous avons comme objectifs spécifiques: 
la révision jurídico-littéraire concernant la durabilité dans un environnement globalisé et les 
conséquences transnationnelles à l’environnement; l’analyse de la perspective économique et 
environnementale de la Constitution Fédérale de 1988; la compréhension de la responsabilité 
sociale des organisations, et finalement celui de concerner la théorie de la décroissance 
économique et de vérifier la possibilite de la compatibiliser avec les commandements de la 
Constitution Fédérale de 1988. Enfin, les conclusions sont présentées en vue d’affirmer des 
concepts désignés, contextualiser les sujets abordés dans la recherche afin de signaler le jugement 
critique et de valeur, et proposer l’application de la théorie de la décroissance économique dans le 
système constitutionnel brésilien afin de parvenir à la pleine durabilité et d’assurer un 
environnement écologiquement équilibré. 

Mots-clés: Durabilité. Constitutionnalisme brésilien. Développement social et Croissance 
économique. Responsabilité sociale organisationnelle. Théorie de la décroissance économique.       
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INTRODUÇÃO 

A tese de doutorado que ora se apresenta é fruto das pesquisas desenvolvidas no 

Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR, sob a orientação da Professora Doutora Gina Vidal Marcílio Pompeu, com o título: 

A teoria do decrescimento econômico: um estudo sobre a viabilidade de aplicação no 

constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. A pesquisa situa-se na área 

de concentração do Direito Constitucional Público e Teoria do Estado, e segue a linha de 

pesquisa de direito constitucional nas relações econômicas. Referida Linha deriva da 

constatação da veloz transformação da sociedade como consequência do fenômeno da 

globalização e dos avanços tecnológicos. 

O estudo desenvolve-se no âmbito do grupo de pesquisa com cadastro no Diretório do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob a 

denominação de “Relações Econômicas, Políticas e Jurídicas na América Latina”, na linha de 

pesquisas “Crescimento econômico e sistemas de integração” e subgrupo intitulado “Relações 

Econômicas, Políticas e Jurídicas na América Latina”. Nesta introdução, apresenta-se a 

contextualização do objeto de estudo, bem como se apresentam os elementos da pesquisa. 

Desta feita, tem-se a necessidade de contextualizar as relações globais e o sistema de 

cultura, consumo e produção para realizar a análise em um contexto transnacional, bem como 

a oportunidade de perceber como a globalização e a sua busca por mercados consumidores, 

pode influenciar comportamentos que extrapolam o âmbito local. 

A busca por distinguir qual a relação entre a produção, o consumo e os efeitos 

transnacionais, em relação ao meio ambiente, proporciona o estímulo para a busca da 

comprensão do problema e para a obtenção de respostas, bem como a apresentação de 

possíveis soluções, dada a continuidade da produção industrial como forma de estimular o 

crescimento econômico e a possibilidade de consequências danosas à natureza. 

Desse modo, compreender a necessidade da continuidade do aumento da produção e do 

desenvolvimento tecnológico para estimular o consumo e gerar a descartabilidade desses 
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produtos tem como um dos objetivos analisar a necessidade do capital nessa incessante 

necessidade de continuidade de produção e consumo, mesmo diante do esgotamento dos 

recursos naturais. 

Nesse contexto, interpretar os reflexos dessa incessante cadeia de produção, instigada 

para a constante acumulação do capital, que não insere a contabilização dos recursos naturais 

em uma sociedade de risco onde as consequências geradas podem ter a capacidade de 

ultrapassar as fronteiras físicas dos Estados e atingir todos os continentes, percebe-se 

necessário analisar se esse aumento da produção, consumo e descartabilidade pode gerar uma 

eventual desestabilização do equilíbrio da sustentabilidade e do meio ambiente, bem como 

seus reflexos ao ser humano. A análise se dá principalmente em relação à possibilidade de 

implicações negativas ao meio ambiente. 

Essa busca de compreender a relação entre a necessidade econômica da utilização dos 

bens da natureza e a capacidade de recuperação, já era percebida por Thomas Malthus, a 

exemplo de escassez de recursos minerais e gêneros alimentícios. Percebe-se que o 

questionamento é atual. O repensar do crescimento econômico e sua relação com a natureza, a 

sustenbalidade e a busca do bem-estar ao ser humano ainda permanecem, principalmente, 

devido à estimativa de aumento da população mundial. 

Deste modo, procura-se compreender se, para atender às expectativas de consumo, 

derivadas do aumento populacional, isso poderá ser um fator de desequilíbrio para a natureza 

devido ao aumento da utilização de recursos ambientais e da própria capacidade do planeta, 

dado que é possível que as empresas, se mantiverem o ritmo atual, busquem atender às 

demandas por produtos. 

Do exposto, evidencia-se a possibilidade de os problemas ambientais ultrapassarem as 

fronteiras nacionais, visto que têm o poder de transpassar os continentes, de maneira que os 

efeitos negativos ao meio ambiente possam ser transnacionais. Desse modo, se a ação 

individual das corporações ou dos Estados pode atingir a todos, percebe-se a possível 

necessidade de uma nova concepção política, jurídica e filosófica para alçar o direito à 

sustentabilidade à condição de elemento centralizador e estabilizador da sustentação da vida e 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesse sentido, se o crescimento econômico utiliza-se dos recursos naturais para a 

manutenção das atividades econômicas e se o planeta não tiver a plena capacidade de manter 
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as demandas de recursos naturais, evidencia-se a necessidade de compreender qual o papel da 

sustentabilidade para a manutenção das atividades econômicas e sociais e para a 

implementação do bem-estar ao ser humano. 

Deve-se, também, perceber o papel do Estado e das empresas na promoção de políticas 

e modelos que efetivem, ou pelo menos consigam garantir, um patamar mínimo civilizatório 

ao ser humano. Assim, surge a necessidade de se buscar entender a questão da 

sustentabilidade e a relação entre o crescimento econômico e o consumo, bem como 

investigar a possibilidade de novos paradigmas para o desenvolvimento, de modo a promover 

a sustentabilidade, a fim de o equilibro social, econômico e ambiental esteja presente. 

Faz-se importante analisar se o processo civilizatório do ser humano deve passar pela 

sustentabilidade, e, se assim o for, como introduzir nesse contexto as corporações para uma 

atuação ética e responsável em prol de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com 

práticas que possibilitem criar resultados com características positivas na economia, na 

sociedade e no meio ambiente.  

Diante da possibilidade de novo paradigma para atender às possíveis necessidades de 

ajuste nas relações econômicas e a natureza, tem-se com a teoria do decrescimento econômico 

uma factível possibilidade de promover o resgate do equilíbrio entre a economia e o meio 

ambiente. Desse modo, faz-se uma investigação em torno dessa teoria para verificar a 

implementação de uma sociedade com prosperidade, sem a necessidade de crescimento na 

mesma proporção.  

As investigações da teoria do decrescimento se direcionam a questões relacionadas aos 

limites e à promoção de uma existência digna derivada de um ambiente ecologicamente 

equilibrado. Entender a possibilidade de novo modelo para verificar a possibilidade de 

conciliar o lucro e proteção a natureza. 

Do exposto, mediante as circunstâncias, históricas e atuais, e a necessidade de respostas 

para atingir um parâmetro essencial de vida digna, percebe-se a urgência em construir, adaptar 

ou criar modelos que promovam o almejado meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Paralelamente, há que se promover um direito ao futuro sustentável para as futuras gerações, 

como assevera o art. 225 da Constituição Federal de 1988. 
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Nesse sentido, procura-se compreender a teoria do decrescimento econômico e como 

compatibilizá-la com os mandamentos da Constituição Federal de 1988, bem como verificar a 

participação das empresas nesse processo fundamental, de modo que orbitem em torno do 

planeta os interesses de preservação e ao mesmo tempo a aproximação do desenvolvimento 

social, em um ambiente ecologicamente equilibrado.  

A análise sobre a aplicação da viabilidade da teoria do decrescimento econômico 

configura-se como uma experimentação sobre a possibilidade da real efetividade da 

Constituição em prol da sustentabilidade. O estudo procura oferecer uma solução para o fim 

da constituição simbólica, no que se refere ao meio ambiente e aos seus desdobramentos 

econômicos e sociais, e estimular respostas sobre a mudança de paradigmas, para que a 

constituição brasileira saia concretamente do papel e passe a ser a realidade. Procura-se, com 

a teoria do decrescimento, buscar o equilíbrio estabelecido na Constituição e realizar essa 

transição econômica e social para atender às dimensões da sustentabilidade.   

Percebe-se que a problemática cria várias questões subsequentes, tais como: 1) seria 

possível estabelecer uma sociedade em equilíbrio social e econômico, por meio da 

sustentabilidade e da teoria do decrescimento?  2) como conciliar os fundamentos da 

República Federativa brasileira, previstos nos artigos primeiro e terceiro, e ao mesmo tempo 

integrá-los com os paradigmas do art. 225? Ou seja, como promover o equilíbrio dos 

objetivos constitucionais entre crescimento econômico, desenvolvimento social e respeito ao 

meio ambiente equilibrado? 

Do exposto em relação à problemática, percebe-se o caráter original da presente tese, 

bem como a sua relevância no contexto constitucional na busca da sustentabilidade em todas 

as suas dimensões. Em relação ao caráter inédito da pesquisa, destaca-se, principalmente, a 

abordagem focada no estudo da viabilidade de aplicação da teoria do decrescimento 

econômico no constitucionalismo brasileiro na persecução da sustentabilidade. A novidade se 

dá por compreender e aplicar a teoria do decrescimento na perspectiva constitucional 

brasileira, que adotou como sistema econômico o capitalismo. Desse modo, a aplicação do 

decrescimento aplicado, em consonância com os ditames constitucionais, tem o escopo de 

concretizar os anseios inerentes à sociedade justa e equilibrada, que permite a capacitação 

para o trabalho e o consequente acesso ao emprego, renda e ambiente ecologicamente 

equilibrado. 



 
22 

Ademais, a busca do bem-estar do ser humano nada mais é que a própria essência da 

criação do Estado, que é atender aos anseios do grupo social que cedeu parcela de seu poder 

para gerar as bases do Estado, com o objetivo de se desenvolver equilibradamente. Cumpre 

lembrar que se espera do Estado prover a aplicação da justiça, igualdade e liberdade como 

equidade na eliminação da pobreza. Assim, é dever a busca constante de uma sociedade justa, 

como própria emanação de seus objetivos que o constituíram, quais sejam: a pluralidade de 

indivíduos, o bem comum e a igualdade, juntamente com a capacidade de agir, que são os 

elementos criadores e unificadores. 

Quanto à metodologia, assinala-se a pesquisa empírica, com utilização de fonte de 

informação bibliográfica e pesquisa de campo, realizada com base em um estudo descritivo-

analítico, ao que se consigna ao material pesquisado: manuais de referência, legislações, 

doutrinas jurídicas e jurisprudências especializadas mais adequadas ao objeto do estudo, a 

saber: a redução do campo de investigação à ciência do Direito e seus dados onde se quer 

explicar tão-somente o ordenamento local, em dado tempo e lugar, bem como a coleta e 

utilização de dados estatísticos e conjunturais construídos por organismos nacionais e 

internacionais e análise de jurisprudência.  

Quanto à abordagem, é qualitativa, porquanto a tarefa é humanística, voltada, 

nomeadamente, aos profissionais do Direito, e, por último, quanto aos objetivos, tem-se a 

livre metodologia descritiva e exploratória, sob o escopo de identificar, analisar e reger os 

institutos no ordenamento jurídico, em face da experiência laboral brasileira, aliada à 

abordagem prática da pesquisa, com fins de intervenção na realidade, de modo a fomentar e 

sugerir novos paradigmas para a busca de uma sociedade sustentável.  

Especificamente no terceiro capítulo, acrescenta-se a utilização metodológica de uma 

pesquisa pura, a qual foi motivada pela necessidade de entender problemas concretos, mais 

imediatos e buscar uma maior aproximação dos resultados teóricos e desenvolvimentos de 

teorias. Dessa maneira, foi realizada uma pesquisa de campo, com aplicação de questionário 

para levantar a percepção do público-alvo sobre a Responsabilidade Social das Empresas – 

RSE, cadastrada sob número CAAE: 91157218.0.0000.5052. A população amostral, que é a 

fração escolhida dentro dos critérios de representatividade, foi constituída por professores e 

alunos de Programas de Pós-graduação em Direito e Administração, bem como docentes e 

discentes de cursos de graduação em Direito, Administração, Ciências Contábeis e Gestão 

Pública. Em relação ao tipo de amostra, a pesquisa foi Não Probabilística – por acessibilidade: 
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longe de qualquer procedimento estatístico, seleciona os elementos pela facilidade de acesso a 

esse público. Desse modo, foram selecionados alunos de universidades em cursos de direito, 

administração, contabilidade e gestão pública.  

Os dados foram coletados por meio de formulário eletrônico, com a utilização de 

questionário fechado, estruturado, múltipla escolha e não identificado, com dez questões com 

quatro itens cada uma, o qual foi aplicado eletronicamente. A opção por meio eletrônico se 

deu devido à velocidade da distribuição dos formulários, bem como a maior abrangência 

territorial, o que facilitou a participação do público-alvo, que não foi identificado durante a 

aplicação do questionário. 

Antes da aplicação dos questionários, foram realizados pré-testes por um professor da 

administração, dois do direito e dois da filosofia, de modo a verificar a pertinência do 

questionário e a percepção de incoerência entre perguntas e respostas.  

A tabulação dos resultados facilitou a leitura dos resultados e os ordenou 

numericamente, e transformou os dados em percentuais, os quais foram analisados 

quantitativamente, com base em tabelas de distribuição de frequência para dados qualitativos, 

para cada questão. 

Desse modo, a análise dos dados descreveu os resultados obtidos com base em 

questionário aplicado e contextualizou em relação à percepção e a configuração de uma 

atuação socialmente responsável. Os resultados obtidos são avaliados e comparados, 

conforme o referencial teórico já exposto. 

Para construir a presente tese e atender às questões formuladas, foram estabelecidos os 

objetivos gerais e específicos para alcançar as respostas necessárias à conclusão do trabalho.  

Dessa maneira, o objetivo geral da pesquisa é: analisar e compreender a possibilidade de 

conformação da teoria do decrescimento econômico no constitucionalismo brasileiro para o 

alcance da sustentabilidade. Para tanto, os objetivos específicos formulados são: proceder a 

uma revisão jurídico-literária acerca da sustentabilidade em um ambiente globalizado e as 

consequências transnacionais ao meio ambiente; analisar a perspectiva econômica da 

Constituição Federal de 1988, no sentido de compreender a estrutura fundamental da 

República brasileira no que se refere a sua ordem econômica, social e ambiental; compreender 

a responsabilidade social das empresas e a sua inter-relação para o desenvolvimento social, 

econômico e promoção da sustentabilidade; e, por fim, compreender a teoria do 
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decrescimento econômico e verificar a possibilidade de compatibilizá-la com os 

mandamentos da Constituição Federal de 1988. 

Para melhor explanação dos temas e oferecer respostas aos objetivos, divide-se o 

trabalho em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata da análise da sustentabilidade diante 

do processo de transnacionalidade e demonstra a perspectiva dessa análise em um ambiente 

globalizado, bem como os aspectos em relação à transnacionalidade, meio ambiente e 

desenvolvimento, no sentido de compreender a globalização como um sistema de cultura e 

consumo e sua relação com os recursos naturais, como capital transnacional. Ademais, 

examina a concepção da sustentabilidade econômica, social e ambiental como elementos de 

desenvolvimento e bem-estar. 

Ainda, faz uma abordagem sobre o capitalismo e seus efeitos transnacionais, mesmo ao 

agir local ou globalmente, bem como procura entender o meio ambiente como o estabilizador 

das relações globais e estratégico para o desenvolvimento da economia, de modo que examina 

o panorama econômico, social e ambiental para o desenvolvimento socioeconômico, com o 

cuidado nos bens comuns e o capital ambiental como elemento gerador de recursos e 

desenvolvimento. Paralelamente, procura compreender a possibilidade de equilíbrio entre 

prospecção do capital e sustentabilidade ambiental. Por fim, busca entender a sustentabilidade 

como princípio jurídico e norteador do direito ao meio ambiente sustentável, apresentando-o 

como elemento determinante para a condução das ações empresariais e estatais.  

No segundo capítulo, busca-se analisar a perspectiva econômica da Constituição Federal 

de 1988, no sentido de compreender a estrutura fundamental da República, além de examinar 

a concepção da Ordem Econômica no Brasil e refletir acerca das concepções principiológicas 

do valor social do trabalho e da livre iniciativa.  Ademais, intenta-se perceber a Ordem Social 

e o contexto ambiental no caminho do desenvolvimento equilibrado e sustentável, inseridos 

em um Estado Democrático de Direito. Além disso, busca-se examinar a Constituição 

enquanto força normativa, analisando-a em um panorama econômico, social e ambiental, e 

suas correlações dogmáticas entre o capital, o trabalho e o ambiente no desenvolvimento 

socioeconômico sustentável.  

No terceiro capítulo, pretende-se demonstrar a perspectiva da Responsabilidade Social 

das Empresas, por sua destacada posição no contexto constitucional brasileiro, de modo a 

estar posicionada como ator principal na inter-relação de circunstâncias geradoras para o 
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desenvolvimento social, econômico e para a sustentabilidade. A prática de responsabilidade 

social por parte das empresas possibilita criar resultados multifacetados na economia, na 

sociedade e no meio ambiente. Questiona-se quais seriam esses resultados e de que forma 

pode estar em sintonia com os mandamentos constitucionais, que dispôs a livre iniciativa 

como fundamento da República. Ver-se que a responsabilidade das empresas, para o 

desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade ambiental, se perfaz com base em 

condutas éticas e boa governança, de modo a atender ao modelo econômico sancionado, bem 

como integrar os valores sociais do trabalho e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Analisa-se como as empresas podem desenvolver-se e progredir eticamente ao investir 

no meio ambiente, utilizando a sustentabilidade e a ética como instrumentos de estratégia 

corporativa. Além disso, procura-se compreender a evolução do conceito da Responsabilidade 

Social das Empresas para a efetivação do desenvolvimento em sua plenitude, como também, 

por meio da responsabilidade social das empresas, criar uma harmonia entre lucro, valores 

sociais e um meio ambiente ecologicamente equilibrado, além de inserir a ética como 

elemento fundamental das atividades empresariais na busca das inovações e da compreensão 

da finitude do planeta. Ainda, verifica-se a participação das empresas no processo 

fundamental da promoção da sustentabilidade, de modo que orbitem em torno dos interesses 

corporativos, a proteção do planeta, enquanto fonte de recursos naturais e habitat natural do 

ser humano, para, ao mesmo tempo, aproximar os interesses econômicos do desenvolvimento 

social em um ambiente ecologicamente equilibrado. 

O quarto capítulo dedica-se a demonstrar a limitação imposta pela natureza para o 

crescimento econômico, de sorte que o fator que pode impedir um ciclo de crescimento 

ilimitado seria a possibilidade do exaurimento dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, 

apresentam-se os aspectos teóricos da teoria do decrescimento econômico e se verifica a 

viabilidade/possibilidade de aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da 

sustentabilidade. Destarte, tem-se com a teoria do decrescimento econômico a possibilidade 

de haver um desenvolvimento da sociedade sem a necessidade de um crescimento 

exponencial da economia. Percebe-se que os impactos gerados pelo excesso de produção e 

consumo de bens derivados de recursos ambientais pode ocasionar a finitude da própria vida.  

Nesse capítulo, enfatiza-se a problemática do trabalho, ao analisar a possibilidade da 

aplicação da teoria do decrescimento econômico no constitucionalismo brasileiro para o 
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alcance da sustentabilidade. Nesse sentido, procura-se compreender a teoria do decrescimento 

econômico e como compatibilizá-la com os mandamentos da Constituição Federal de 1988.  

Por último, tecem-se as conclusões, cuja análise busca afirmar conceitos assinalados ao 

longo do trabalho, contextualizar os temas capitais enfrentados na pesquisa, para destacar um 

juízo crítico e valorativo da possibilidade de aplicação da teoria do decrescimento econômico 

no sistema constitucional brasileiro, para que, diante da crise do desenvolvimento e da 

primazia ética, se consiga chegar a um Estado, por meio da sustentabilidade, com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Não obstante, 

estimula-se a continuidade dos estudos e das reflexões sobre a teoria do decrescimento 

econômico para o alcance da sustentabilidade no Estado Democrático.  



1 ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DIANTE DO 
PROCESSO DE TRANSNACIONALIDADE 

O presente capítulo objetiva demonstrar a perspectiva da globalização e seus aspectos em 

relação à transnacionalidade, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento, no sentido de 

compreender a globalização como um sistema de cultura e consumo e sua relação com o meio 

ambiente, como capital transnacional, além de examinar a concepção da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental (ecológica) como elemento de desenvolvimento e bem-estar. 

Pretende, ainda, compatibilizar o capitalismo global, com seus efeitos transnacionais, mesmo 

agindo local ou globalmente, com a percepção do meio ambiente como o estabilizador das 

relações globais e como estratégia do capital para o desenvolvimento sustentável da economia e 

do meio ambiente. 

Busca examinar o panorama econômico, social e ambiental para o desenvolvimento 

socioeconômico com o cuidado dos bens comuns e o capital ambiental como elemento gerador 

de recursos e desenvolvimento. Utiliza-se como referência doutrinas internacionais e nacionais, 

com emprego de recursos teóricos delimitados em torno das teorias da globalização, 

capitalismo, desenvolvimento, sustentabilidade, meio ambiente e áreas afins, devidamente 

harmonizadas com o fim de entender a possibilidade de equilíbrio entre prospecção do capital e 

sustentabilidade ambiental. 

No contexto do paradigma do desenvolvimento sustentável em face dos elementos de 

globalização e sua interdependência, percebe-se a possibilidade do direito ao meio ambiente 

sustentável como elemento determinante para a condução das ações empresariais e estatais, bem 

como a identificação da relação interdependente entre capital, consumo, desenvolvimento, 

sustentabilidade e seus efeitos transnacionais em um mundo cosmopolita. 

Assim, o presente capítulo tem o objetivo de compreender como a questão do 

desenvolvimento econômico global e o consumo interferem na manutenção/proteção do meio 

ambiente equilibrado e sustentável e suas possíveis consequências para o desenvolvimento.  
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1.1 Globalização e transnacionalidade 

O processo de expansão econômica no mundo, derivado do crescimento do capitalismo, 

alicerçado em processos históricos de comércio e negócios, vem, conforme afirma Jürgen 

Habermas1, provoca a eliminação das fronteiras geográficas entre os países, para o avanço 

cultural, econômico, promovendo o livre comércio entre as nações. 

O crescimento do capital e a necessidade de novos polos de produção e consumo 

estimularam a expansão comercial, que deixa de ser local ou regional para se tornar global, não 

somente no consumo, mas também na produção dos bens, de modo a produzir em escala para os 

diversos mercados, independentemente de suas culturas e necessidades. Essas mudanças na 

economia, política e cultura demonstram a amplitude na qual o capital se insere no mercado 

mundial. 

Nesse sistema econômico globalizado, as diversas economias são unidas e articuladas por 

meio de processos e transações mundiais, de modo a eliminar a fronteira física entre as nações e 

criar articulações globais para a produção e o comércio. Nesse processo globalizado autônomo e 

mundial, a essência que particulariza cada nação é relativizada na busca de padrões 

homogêneos para facilitar a comercialização dos artigos produzidos2.  

Esse comércio global de produção, venda e consumo, caracterizado pela 

internacionalização e integração das economias, denominado globalização, favorece as 

inovações técnicas nas comunicações, transportes e informática, bem como a busca de redução 

de controle dos Estados em suas economias para facilitar o livre comércio. Por um lado, 

                                                 
1 HABERMAS, Jürgen. O Estado-nação europeu frente aos desafios da globalização o passado e o futuro da 

soberania e da cidadania. Tradução de Antonio Sérgio Rocha. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.43, 
p.87-101, 1995, p. 98. Disponível em:< http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-43/>. Acesso em: 25 
jun. 2017. 

2 HIRST, Paul; THOMPSON, Grahame. Globalização em questão: Economia internacional e as possibilidades 
de governabilidade. Tradução: Wanda Caldeira Brant.  Petrópolis: Vozes, 1998, p. 26. Hirst e Thompson 
argumentam, ainda, que “o sistema econômico internacional torna-se autônomo e socialmente sem raízes, 
enquanto os mercados e a produção tornam-se realmente globais. As políticas internas, sejam corporações 
privadas, sejam de reguladores públicos, agora tem que levar em conta rotineiramente os determinantes 
predominantemente internacionais de sua esfera de operações. Enquanto a interdependência sistêmica cresce, o 
nível nacional é permeado e transformado pelo internacional. Em uma economia globalizada como essa, o 
problema é como construir políticas que coordenem e integrem seus esforços de regulação, com o objetivo de 
enfrentar a interdependência sistemática entre seus atores econômicos”. Ibid., 1998, p. 26-27. 
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dissemina a inovação e a tecnologia; por outro, busca reduzir os Estados de suas funções, de 

modo que fique estritamente nas suas atividades elementares. 3  

O termo globalização tornou-se usual para designar essa integração mundial do capital, 

seja produtiva, financeira ou cultural, promovendo mudanças nas estruturas políticas e aberturas 

comerciais entre os países dos quais são incorporados globalmente. Nesse sentido, Marek 

Kwiek4, assevera que novos contextos culturais, sociais, políticos e econômicos, provocados 

pela globalização, exigem um novo vocabulário para a adequação das ideias e culturas. O autor 

afirma, que a “new cultural, social, political and economic surrounding brought about by the 

processes and practices of globalization seems to require a brand new vocabulary” 5.  

O conceito de globalização centra-se no valor que a própria definição oferece, tornando-se 

a parte essencial para a compreensão do fenômeno da mundialização. Nesse sentido, Cesare 

Poppi6, colabora a respeito no sentido de que a literatura resultante do debate sobre a 

globalização e seu conceito cresceu nos últimos anos, bem com a capacidade de compreender o 

conceito é autoevidente e obscuro com a possibilidade de alcance e mudanças, criando 

condições para vários debates sobre o tema.7 

Nessa perspectiva conceitual, têm-se vários conceitos, como de Immanuel Wallerstein8, 

o qual afirma que a globalização representa o triunfo de uma economia mundial capitalista: 

                                                 
3 Nesse sentido, complementam Saes e Saes que “houve a redução de barreiras ao comércio de mercadorias e aos 

fluxos de capital que resultou de decisões políticas: de início, nos anos1980, os governos de Ronald Reagan, 
nos Estados Unidos, e de Margaret Thatcher, no Reino Unido, propuseram essas medidas identificadas com o 
chamado ‘neoliberalismo’. Depois a liberação do comércio e das finanças internacionais foi adotada por grande 
número de países, seja por conveniência, seja por pressão externa. Paralelamente, promovia-se a 
desregulamentação de diversas atividades como transporte aéreo e terrestre, telecomunicações, energia e 
finanças, assim como a privatização de grande número de empresas estatais onde essa forma de propriedade 
fora disseminada na Era de Ouro.”. SAES, Flávio Azevedo Marques; SAES, Alexandre Macchione. História 
econômica geral. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 561. 

4 KWIEK, Marek. Freedon and globalization. In: JUCHACZ, Piotr W.; KOZLOWSKI,  Roman (ed.). Freiheit 
und Verantwortung. Moral, recht und politik. Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang Scientific 
Publishers, 2002. p. 107-116. Disponível em: < http://unesco.amu.edu.pl/kwiek/pdf/Kwiek_Freiheit.pdf> 
Acesso em: 04 fev. 2017. 

5 Tradução nossa: Um novo entorno cultural, social, político e econômico trazido pelos processos e práticas da 
globalização parece exigir um novo vocabulário. Ibid., 2002, p. 107-116 

6 POPPI, Cesare. Wider horizons with larger details: subjectivity, ethnicity, and globalization. In: SCOTT, Alan 
(ed.). The limits of globalization: cases and arguments. London: Routledge, 1997, p. 300. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/2002576/Wider_Horizons_With_Larger_Details_Subjectivity_Ethnicity_and_Glo
balization>. Acesso em: 04 fev. 2017. 

7 Assevera Cesare Poppi “The literature stemming from the debate on globalization has grown in the last decade 
beyond any individual’s capability of extracting a workable definition of the concept. In a sense, the meaning of 
the concept is self-evident, in another, it is vague and obscure as its reaches are wide and constantly shifting. 
Perhaps, more than any other concept, globalization is the debate about it.”. Ibid., 1997, p. 300. 

8 WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world system: capitalist agriculture and the origins of the European 
World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1974, p. 11. 
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“globalization represents the triumph of a capitalist world economy tied together by a global 

division of labour” 9 . 

Anthony Giddens10, conceitua globalização como a intensificação das relações em “escala 

mundial”, ligando locais geograficamente distantes, de tal maneira que os acontecimentos são 

delineados por eventos ocorridos a centenas ou milhares de quilômetros: “globalization can 

thus be defined as the intensification of worldwide social relations which link distant localities 

in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice 

versa” 11.  

A globalização cria reflexos na intensificação das relações, positivos ou negativos, em 

países onde são culturalmente diferentes, criando uma contradição política, econômica e 

cultural. As transformações podem ser mutualmente opostas12, pois apesar de a produção ser 

realizada em determinado país, a população não teria acesso aos produtos, seja por não possuir 

capacidade econômica, seja por desinteresse cultural. 

Juvin e Lipovetsky, sobre a globalização, apresentam o termo usado na França, a 

“mundialização”, como a dinâmica que combina a simultaneidade de vários fatores, tais como a 

abertura de mercado global, inovações tecnológicas e política, transformando as relações mundiais 

em uma nova forma de apreensão do conhecimento e relações comerciais e culturais 13 14.   

                                                 
9 Tradução nossa: globalização representa o triunfo de uma economia mundial capitalista unida por uma divisão 

global do trabalho.  
10 GIDDENS, Anthony. The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. Disponível em: < 

http://ewclass.lecture.ub.ac.id/files/2015/02/Giddens_Consequences_of_Modernity> Acesso em: 04 fev. 2017. 
11 Tradução Nossa: a globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais mundiais 

que ligam as localidades distantes de tal maneira que os acontecimentos locais são moldados por eventos que 
ocorrem a muitos quilômetros de distância e vice-versa. Ibid., 1990, p. 64. 

12 Nesse sentido Anthony Giddens assevera: “A globalização pode assim ser definida como a intensificação das 
relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais 
são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético 
porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção anversa às relações muito distanciadas que 
os modelam. A transformação local é tanto uma parte da globalização quanto a extensão lateral das conexões 
sociais através do tempo e do espaço. Assim, quem quer que estude as cidades hoje em dia, em qualquer parte 
do mundo, está ciente de que o que ocorre numa vizinhança local tende a ser influenciado por fatores — tais 
como dinheiro mundial e mercados de bens — operando a uma distância indefinida da vizinhança em questão. 
O resultado não é necessariamente, ou mesmo usualmente, um conjunto generalizado de mudanças atuando 
numa direção uniforme, mas consiste em tendências mutuamente opostas. A prosperidade crescente de uma 
área urbana em Singapura pode ter suas causas relacionadas, via uma complicada rede de laços econômicos 
globais, ao empobrecimento de uma vizinhança em Pittsburgh cujos produtos locais não são competitivos nos 
mercados mundiais”. Ibid., 1990, p. 60-61. 

13 JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles. A globalização ocidental: controvérsia sobre a cultura planetária. 
Tradução Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2012, p.1. 

14 Nesse sentido Juvin e Lipovetsky salientam que “a época em que vivemos caracteriza-se por uma onda 
poderosa e irresistível de unificação do mundo. Aquilo que em outros lugares se denomina globalização, é 
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Nessa vertente, Serge Latouche afirma que a economia baseada na acumulação do capital 

é “mundial por essência”, assim a característica do comércio amplo em termos geográficos 

demonstra a necessidade do capital na busca de produtos e de maior mercado consumidor, bem 

como na redução dos custos, implicando, portanto, em novos métodos de produção e controle, 

como a ampliação dos meios de comunicação15.  

Nesse sentido, Ulrich Beck assevera que “globalization - however the word is understood 

- implies the weakening of state sovereignty and state structures”16, critica o capitalismo global 

por implicar o enfraquecimento das nações não desenvolvidas ou em desenvolvimento no que 

se refere à soberania e estruturas estatais. Nessa perspectiva, Joseph E. Stiglitz17 constata que a 

globalização seria o campo onde estaria um dos principais conflitos sociais, incluindo 

principalmente o papel “do governo e dos mercados” 18. 

A esse mercado mundial, Celso Furtado considerava que a globalização haveria de se 

impor em todo o mundo, “independente da política que este ou aquele país venha seguir”. 

Furtado chamava de um “imperativo tecnológico” que estaria moldando a sociedade moderna 

nos últimos séculos. Portanto, o crescimento econômico “passa a ter como contrapartida o 

                                                                                                                                                         
conhecido, na Franca, pelo termo mundialização. Trata-se de uma formidável dinâmica, que coincide com a 
conjunção de fenômenos econômicos (abertura de mercado, num contexto de capitalismo em escala 
planetária), inovações tecnológicas (as novas tecnologias da informação e da comunicação em geral) e 
reviravoltas geopolíticas (implosão do império soviético). Embora essa tendência à unificação do mundo não 
corresponda a um fenômeno de natureza recente (vivemos numa ‘segunda etapa da globalização’) nem mesmo 
a uma realidade acabada, é inegável que representa uma transformação de ordem geral e profunda, tanto no que 
diz respeito à organização quanto no que diz respeito à percepção do nosso universo”. Ibid., 2012, p.1. 

15 Para Serge Latouche, a expressão “pensamento único é uma metáfora acima de tudo feliz para designar o 
reinado quase sem restrições de uma concepção do mundo baseada no liberalismo econômico mais estreito”. 
LATOUCHE, Serge. Os perigos do mercado planetário. Tradução Nuno Romano. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p.11. 

16 Tradução nossa: globalização - no entanto, a palavra é entendida - implica o enfraquecimento da soberania do 
Estado e estruturas do Estado. BECK, Ulrich. The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of 
modernity. British Journal of Sociology, v. 51, n. 1, p. 79-105, 2000. Disponível em: 
<http://www.lse.ac.uk/BJS/pastVolumes/vol51/cosmo100.aspx> Acesso em: 03 fev. 2017. 

17 Joseph E. Stiglitz foi presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente Bill Clinton e vice-
presidente e economista chefe do Banco Mundial (1997-2000). Ganhou o prêmio Nobel de economia em 2001. 
Foi professor em Yale, Princeton e Stanford. Atualmente é professor em Columbia. STIGLITZ, Josefph E. 
Globalização: como dar certo. Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 45. 

18 Joseph E. Stiglitz considera, ainda, que “as profundas falhas subjacentes à política econômica do FMI, ao 
fundamentalismo de mercado, à crença de que os mercados levam por si sós à eficiência econômica [...] Os 
conservadores costumavam apelar para a mão invisível de Adam Smith – a noção de que os mercados e a busca 
do interesse social conduziriam, como que por uma mão invisível à eficiência econômica. Mesmo que admitissem 
que os mercados, por eles mesmos, poderiam não engendrar uma distribuição de renda socialmente aceitável, 
argumentavam que as questões da eficiência e da equidade deveriam ser separadas”. Ibid., 2007, p. 44-45. 
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nascimento de uma nova forma de organização social que redefine o perfil de distribuição de 

renda”.19 

Percebe-se que as questões sobre a globalização não são finitas, visto que existem muitas 

perspectivas a serem analisadas e casos a serem estudados, principalmente sobre a abrangência 

dos efeitos na vida mundial, seja ambiental, econômica ou cultural.  Portanto, analisar a 

globalização em contextos isolados não apresenta a melhor metodologia e, em um mundo onde 

o local interfere no global, os estudos e análises do fenômeno devem ser realizados em contexto 

amplo, a permitir verificar os fenômenos em suas manifestações e em escala universal. 

1.1.1 Globalização do capital e o sistema monetário internacional 

A ampliação das relações comerciais e a crescente conexão econômica geraram a 

necessidade de um sistema monetário comum e integrado, com novos métodos para a 

padronização das relações comerciais entre os diversos países. A criação de um sistema 

financeiro padrão seria o meio para gerar a hegemonia do capital nas relações comerciais no 

mundo.  

A ligação entre os diversos países para a viabilização do comércio entre as nações seria 

esse sistema monetário para criar estabilidade nos mercados e eliminar possíveis problemas de 

balanço entre os ativos e os passivos, de modo a proporcionar eficiência e estabilidade às 

transações comerciais por meio de um sistema monetário comum 20.  

As relações comerciais tornaram-se ágeis a partir das transformações e inovações da 

indústria em vários quesitos, como a utilização do vapor em barcos e a ampliação da malha 

ferroviária e telégrafo, que tiveram o poder de reduzir as distâncias e a demanda de mercados 

                                                 
19 Celso Furtado afirmava que “a imbricação dos mercados e o subsequente debilatamento dos atuais sistemas 

estatais de poder que enquadram as atividades econômicas estão gerando importantes mudanças estruturais que 
se traduzem por crescente concentração de renda e por formas de exclusão social que se manifestam em todos 
os países. Essas consequências adversas, há mesmo quem as apresente como precondições de uma nova forma 
de crescimento econômico.” FURTADO, Celso. Capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 26. 

20 Barry Eichengreen explica que o “sistema monetário é a cola que mantém ligadas as economias de diferentes 
países. Seu papel é dar ordem e estabilidade aos mercados cambiais, promover a eliminação de problemas de 
balanço de pagamentos e proporcionar acesso a créditos internacionais em caso de abalos desestruturadores. As 
nações sentem dificuldades para explorar com eficiência os benefícios do comércio e de empréstimos externos 
quando não dispõem de um mecanismo monetário internacional funcionando adequadamente. Independentemente 
de esse mecanismo estar funcionando mal ou bem, é impossível compreender o funcionamento da economia 
internacional sem também compreender o seu sistema monetário.” EICHENGREEN, Barry. A globalização do 
capital: Uma história do sistema monetário internacional. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 23. 
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consumidores ao mesmo tempo em que criou a necessidade por matéria-prima. O comércio 

muda a perspectiva em relação à produção, consumo e fluxo de capitais21.  

Barry Eichengreen22 aponta que os acordos monetários são exceções, como no caso de 

Bretton Woods, e como regra a adoção do padrão ouro por diversos países sem que houvesse 

um acordo específico para a utilização de tal medida. Explica que a adoção por um determinado 

país pode influenciar os demais, como no caso da Grã-Bretanha, em sua escolha no século 

XVIII23, ao “colocar o sistema numa trajetória na qual praticamente o mundo inteiro veio adotar 

esse mesmo padrão num prazo de 150 anos” 24.  

Cumpre salientar que, no período entre 1870 e 1914, é que se pôde identificar a adoção 

ao padrão ouro nos países de maior capacidade de comércio. O ouro e a prata eram metais 

usados como meio de trocas de produtos, consolidados pelo valor a eles atribuído, sendo 

utilizada a prática da utilização conjunta dos metais (ouro e prata), que variava em relação ao 

peso em sua proporção de valor de cada um25. 

No século XX, surgiu um sistema internacional baseado no ouro. Mas somente a 

Inglaterra, França, Estados Unidos e Alemanha, verdadeiramente, se utilizaram basicamente do 

ouro, como demonstra Eichengreen. Esses países ou se utilizavam de moedas de ouro ou de 

papel moeda correspondente ao ouro reservado nos tesouros nacionais26. 

Nesse sentido, Paul Hirst e Grahame Thompson demonstram que a fragilidade do padrão 

ouro surgiu quando os choques entre oferta e demanda de ouro foram designados “a ficar de 

                                                 
21 SAES, Flávio Azevedo Marques; SAES, Alexandre Macchione. História econômica geral. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 273. 
22 EICHENGREEN, Barry, op. cit., 2012. 
23 Barry Eichengreen explica que o desenvolvimento do padrão ouro foi um dos maiores “acidentes monetários 

dos tempos modernos”. Sua adoção acidental pela Grã-Bretanha de um padrão ouro em 1717, “quando Isaac 
Newton, como responsável pela casa da moeda, fixou para a prata um preço em ouro excessivamente baixo, 
fazendo com que, inadvertidamente, desaparecessem de circulação todas as moedas e prata, à exceção daquelas 
gastas e danificadas”. Gerou com isso uma desvalorização da prata e a possibilidade de comprar mais prata 
com menos ouro. Portanto Eichengreen afirma que a utilização do padrão ouro “como base das operações 
monetárias internacionais, surgiu após 1870. Somente então os países estabeleceram o ouro como a base para 
seus meios de pagamento”. EICHENGREEN, Barry. A globalização do capital: Uma história do sistema 
monetário internacional. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 29-32. 

24 Ibid., 2012, p. 26. 
25 SAES, Flávio Azevedo Marques; SAES, Alexandre Macchione, op. cit., 2013, p. 278. 
26 EICHENGREEN, Barry, op. cit., 2012, p. 45. 
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fora de qualquer jurisdição nacional”. Ademais, a excessiva acumulação e estoque de ouro por 

um país poderia “provocar uma deflação generalizada do sistema, involuntária ou não” 27.   

Após a primeira guerra mundial, o padrão ouro, que já se encontrava em declínio, juntamente 

com as necessidades dos governos para conter a fuga de capitais, juros e desvalorização da moeda, 

como demonstra Eichengreen, ficou em situação crítica, não havendo outra possibilidade senão a 

intervenção para apoio ao sistema para gerar liquidez e evitar uma crise cambial28.  

Apesar da tentativa para a retomada do ouro como lastro cambial, em razão da guerra, da 

desvalorização e da mudança geográfica do poder pós-guerra, “não pôde ser mantido diante das 

condições financeiras dos países durante a guerra”. Assim, criou-se a necessidade de 

contemplar a reconstrução do sistema internacional em substituição ao ouro. Nesse intuito, a 

Inglaterra e os Estados Unidos planejavam a reconstrução do sistema financeiro internacional, 

de modo a viabilizar o comércio internacional e as relações econômicas29. 

Em 1944, em Bretton Woods, no Estado de New Hampshire, houve a Conferência 

Monetária e Financeira Internacional com representantes de 44 países, onde foi criado o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, bem como o Fundo Monetário 

Internacional – FMI. O objetivo, portanto, era organizar as bases do Sistema Financeiro 

Internacional, fixando que cada país deveria estabelecer uma paridade para sua moeda, que 

muitos optaram pela paridade do dólar, por não haver ouro suficiente. Além do estabelecimento 

de desequilíbrios controlados para redução de preços e estímulo às importações, favoreceria 

empréstimos e permitiria que as moedas pudessem ser plenamente conversíveis entre si30. 

Assim, em Bretton Woods, foi negociado, como assevera Paul Hirst e Thompson 

Graham31, um “sistema fixo, mas ajustável, ligado ao padrão dólar como numerário”. Assim 

foi ajustado um padrão que oferecesse flexibilidade para se posicionar como âncora para as 

economias nacionais e evitar “desvalorizações competitivas” 32. 

                                                 
27 HIRST, Paul; THOMPSON, Grahame. Globalização em questão: Economia internacional e as possibilidades 

de governabilidade. Tradução: Wanda Caldeira Brant.  Petrópolis: Vozes, 1998, p.78. 
28 EICHENGREEN, Barry, op cit., 2012, p. 113. 
29 SAES, Flávio Azevedo Marques; SAES, Alexandre Macchione. História econômica geral. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 455. 
30 Ibid., 2013, p. 457-458. 
31 HIRST, Paul; THOMPSON, Grahame. Globalização em questão: economia internacional e as possibilidades 

de governabilidade. Tradução: Wanda Caldeira Brant.  Petrópolis: Vozes, 1998. 
32 Paul Hirst e Grahame Thompson, explicam que “as moedas correntes foram fixadas em termos do dólar 

americano, que devia ser conversível em ouro; desequilíbrios fundamentais eram ajustáveis com o 
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Percebe-se, que colocar o ouro como ativo e o dólar como referencial33 global impulsionou 

e institucionalizou a hegemonia econômica dos Estados Unidos34, ficando, portanto, a economia 

sujeita aos regramentos políticos norte-americanos. Além disso, para que o dólar pudesse cumprir 

a função como moeda internacional, foram necessários vários déficits nos balanços americanos 

para suprir a necessidade de liquidez no mundo com a exportação de capitais35.  

Barry Eichengreen destaca que, apesar dos acertos de Bretton Woods, os custos elevados 

para conter as pressões do capital e ajustes das taxas de câmbio causaram o fim do sistema que 

entrou em colapso enfraquecido pela crescente porosidade dos controles de capital, além da 

perda de robustez das regras domésticas de política monetária.36 Uma das lições de Bretton 

Woods “foi a dificuldade de operar um sistema de câmbio fixo em face de capitais de extrema 

mobilidade” e a segunda seria “o fato desse sistema, apesar de tudo, funcionar, o que é prova da 

cooperação internacional que atuava a seu favor” 37. 

1.1.2 Globalização cultural e sociedade de consumo  

A globalização em perspectiva cultural merece ser analisada em conjunto com a expansão 

do consumo, como forma de compreender seus efeitos em uma sociedade de hiperconsumo. A 

                                                                                                                                                         
consentimento do FMI; as economias nacionais ganhavam autonomia para perseguir seu próprio nível de preço 
e os objetivos de emprego sem restrições de uma âncora de preços nominais comuns”. Ibid., 1998, p. 78-79. 

33 Paul Singer assevera que “o compromisso de os vários governos manterem estável o câmbio, ou seja, o valor 
de sua moeda em relação às demais. A moeda-chave do sistema era o dólar, cujo valor em ouro seria mantido 
constante pelo governo dos Estados Unidos. Isto significava que o governo americano trocaria ouro por dólares 
a um preço fixo, dando uma garantia aos possuidores de dólares de que o valor (em ouro) de suas reservas 
jamais cairia. Graças a esta garantia, tanto governos de outros países como particulares puderam manter 
reservas monetárias em dólares que, ao contrário do ouro, rendiam juros, porque estas reservas eram muitas 
vezes mantidas sob a forma de Títulos do Tesouro dos EUA”. SINGER, Paul. O capitalismo: sua evolução, 
sua lógica e sua dinâmica. São Paulo: Moderna, 1993, p. 58. 

34 O acordo de Bretton Woods, portanto, foi importante como procedimento de institucionalização da hegemonia 
dos EUA no campo monetário internacional, e o aspecto-chave neste sentido foi a definição do ouro como 
ativo de reserva. A partir da aceitação do dólar como referencial internacional, a gestão monetário-financeira 
mundial, de fato, passa a estar sujeita aos ditames da política norte-americana. BAER, Mônica et al. Os 
desafios à reorganização de um padrão monetário internacional. Economia e Sociedade, Campinas, n.4, p.79-
126, jun. 1995, p. 82-83. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tCoofK98EQsJ:www.eco.unicamp.br/docprod> 
Acesso em: 11 fev. 2017.  

35 BAER, Mônica et al. Os desafios à reorganização de um padrão monetário internacional. Economia e 
Sociedade, Campinas, n.4, p.79-126, jun. 1995, p. 82-83. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tCoofK98EQsJ:> Acesso em: 11 fev. 2017.  

36 EICHENGREEN, Barry. História e reforma do sistema monetário internacional. Economia e sociedade, 
Campinas, n.4, p.53-78, jun. 1995. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d_l_qRUJE0sJ:> Acesso em: 11 fev. 2017. 

37 Id. A globalização do capital: uma história do sistema monetário internacional. São Paulo: Editora 34, 2012, 
p. 181-182. 
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cultura do bem-estar, derivada dos efeitos da mundialização38 do capital, impõe uma nova fase, 

baseada na produção e no consumo. 

O consumo é indissociável do capitalismo, o comércio em sua essência necessita de um 

público que realize a absorção dos produtos. A busca constante de incentivar novos hábitos e 

gerar necessidades faz parte dessa cadeia para sustentar as atividades comerciais39. Gilles 

Lipovetsky comenta que a civilização de consumo seria um “fenômeno complexo e secular”, 

que serve de base existencial para o capitalismo ao longo da história, tanto em sua expansão, 

bem como no estímulo para a construção cultural e social dos mercados consumidores40.  

Percebe-se que o consumo faz parte do cotidiano de qualquer sociedade, como condição 

permanente “sem limites temporais ou históricos”41. A necessidade de aumento do volume e 

uniformização da produção criou uma construção cultural, associada ao marketing, que estimula 

a necessidade e o desejo pelo produto, gerando um desejo de bem-estar ocasionado pela 

aquisição do bem42.  

Nesse sentido, Hervé Juvin e Gilles Lipovetsky43 examinam a questão da cultura-

mundo44, em que os valores filosóficos não permanecem iguais. Houve uma transformação 

em sentido diverso, direcionada para um universalismo social e multidimensional “feito de 

realidades estruturais que se entrecruzam, se interagem, se chocam”, tendo como supedâneo 

                                                 
38 Hervé Juvin e Gilles Lipovetsky explicam que o termo mundialização é como o termo globalização é 

conhecido na França. JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles. A globalização ocidental: controvérsia sobre a 
cultura planetária. Tradução Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2012, p. 1. 

39 Gilles Lipovetsky assevera que “a nova predominância dos mercados de consumo não se exprime unicamente 
nas estratégias das empresas, mas também no funcionamento global das nossas economias. Não são os 
produtores que estão na origem da recente subida drástica dos preços do petróleo, mas sim o extraordinário 
vigor da procura, em particular americana e chinesa. Num momento em que se intensificam as ameaças 
catastróficas ecológicas, a temática do consumo duradouro encontra um eco significativo, o hiperconsumidor 
surge como um actor a responsabilizar com urgência, de tal forma as suas práticas excessivas desequilibram a 
ecosfera. Sabemos, além disso, que as despesas de consumo ao nível das famílias se tornaram o primeiro motor 
do crescimento; dai imperativo de instaurar um clima geral de confiança nos compradores para os levar a 
poupar menos e a contrair mais empréstimos, contribuindo dessa forma para uma expansão econômica forte.” 
LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Lisboa: Edições 70, 2014, p.8-9. 

40 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Lisboa: Edições 70, 2014, p. 23-24. 
41 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo, a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2008, p. 29. 
42 LIPOVETSKY, Gilles, op. cit., 2014, p. 24-25. 
43 JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles. A globalização ocidental: controvérsia sobre a cultura planetária. 

Tradução Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2012. 
44 “Cultura-mundo significa uma nova relação vivida com o fator distância, uma intensificação da tomada de 

consciência do mundo como fenômeno planetário, ou seja, visto como totalidade e unidade, pelo qual a 
globalização constitui uma nova realidade objetiva na história, sendo ao mesmo tempo uma realidade cultural, 
um fenômeno da consciência, da percepção e da emoção. A irrupção das novas tecnologias, o mass media, a 
internet, a rapidez dos transportes, as catástrofes ecológicas, o fim da Guerra Fria e do império soviético, tudo 
isso, além de haver suscitado a unificação do mundo, promoveu também uma maior consciência deste, junto a 
novas formas de ver, viver e pensar”. LIPOVETSKY, op. cit., 2014, p.4-5. 
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“o mercado, o consumismo, o progresso técnico-científico, a indústria cultural e da 

comunicação” 45.  

Essa combinação de fatores heterogêneos forma estruturas lógicas para transmitir aos 

diversos continentes uma “cultura comum”, homogeneizada, ao criar valores, desejos e 

pensamentos que atravessam a fronteira, forjando uma “cultura transnacional multipolar” 46. 

Nessa perspectiva, a interligação entre cultura e consumo e o desejo pela aquisição do produto é 

uma característica presente nas sociedades; não seria, portanto, uma característica única das 

sociedades modernas47 48 . 

Grant McCracken49 destaca que, em uma sociedade de consumo, o significado cultural 

está em constante movimento, de modo que esse significado se move inicialmente de um 

mundo culturalmente constituído para os bens de consumo e sequencialmente para o 

consumidor. Afirma McCraken que existem vários instrumentos responsáveis por esse 

movimento cultural, sendo um deles a publicidade50, que gera o desejo de obtenção do bem51: 

Cultural meaning in a consumer society moves ceaselessly from one location to 
another. In the usual trajectory, cultural meaning moves fi rst from the culturally 
constituted world to consumer goods and then from these goods to the individual 
consumer. Several instruments are responsible for this movement: advertising, the 
fashion system, and four consumption rituals 52. 

                                                 
45 JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles, op. cit., 2012, p. 5. 
46 JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles op. cit., 2012, p. 4. 
47 CAMPBELL, Colin. Eu compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do consumo moderno. In: 

BARBOSA, Lívia; CAMPBELL, Colin (Org.). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
p. 47-64, p. 47. Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/26288543/campbell-barbosa-org-
culturaconsumo-e-identidade/4> Acesso em: 23 fev. 2017 

48 Nesse sentido, Colin Campbell afirma que “consumir e utilizar elementos da cultura material como elemento 
de construção e afirmação de identidades, diferenciação e exclusão social são universais. O apego a bens 
materiais não é uma característica da sociedade contemporânea nem daqueles que possuem materialmente 
muito. Ambos os elementos estão e já estiveram presentes de forma intensa em outras sociedades e segmentos 
sociais”. Ibid., 2006, p. 47. 

49 MCCRACKEN, Grant. Culture and consumption: a theoretical account of the structure and movement of the 
cultural meaning of consumer goods. Journal of Consumer Research, v. 13, n. 1, p. 71-84, 1986. Published by: 
Oxford University. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2489287?seq=1#page_scan_tab_contents> Acesso 
em: 24 fev. 2017. 

50 Nesse sentido, Gilles Lipovetsky assevera que a “história da publicidade encontra-se estruturalmente ligada ao 
desenvolvimento da sociedade industrial e de consumo de massa. A idade de ouro do anúncio comercial 
começa em meados do século XIX e por volta de 1880 são iniciadas as grandes campanhas nacionais de 
marcas orquestradas por agências especializadas e destinadas a escoar os produtos fabricados em grande 
escala”. LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Lisboa: Edições 70, 2014, p. 149. 

51 MCCRACKEN, Grant, op. cit., 1986, p.71. 
52Tradução nossa: O significado cultural numa sociedade de consumo se move incessantemente de um local para 

outro. Na trajetória usual, o significado cultural se move primeiro do mundo culturalmente constituído para os 
bens de consumo e, em seguida, desses bens para o consumidor individual. Vários instrumentos são responsáveis 
por esse movimento: publicidade, sistema de moda e quatro rituais de consumo. Ibid., 1986, p. 71. 
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Nesse sentido, Joseph E. Stiglitz considera que, apesar de o materialismo ser 

considerado endêmico nas sociedades, deve-se observar que “na maior parte do tempo, elas 

simplesmente respondem às demandas das pessoas”, ou seja, por mais que o capital incentive 

e crie necessidades de consumo, as sociedades desenvolvidas moldam e desenvolvem esses 

desejos na intenção de atender à carência requerida e aumentar a margem de lucros53  54.   

Percebe-se que formatar um conceito único de consumo não seria uma tarefa fácil de 

delimitar e unificar, principalmente por conta do elemento sociocultural, porém, Lívia 

Barbosa e Colin Campbell definem consumo na sociedade contemporânea como sendo “um 

processo social que diz respeito a múltiplas formas de provisão de bens e serviços e a 

diferentes formas de acesso a esses mesmos bens; um mecanismo social percebido como 

produtor de sentido e de identidades, independentemente da aquisição de um bem”55. Seria 

assim uma estratégia usada para imprimir suas identidades e desejo na sociedade 

contemporânea56.  

Note-se que essa expansão cultural, principalmente para estimular desejos e padronizar 

o consumo criando modelos de civilização, em busca de um modelo uniforme, linear e 

planificado, tem como premissa deixar o “mundo plano”57, flexibilizando relações, mas ao 

                                                 
53 STIGLITZ, Josefph E. Globalização: como dar certo. Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007, p.307. 
54Nesse sentido Joseph E. Stiglitz assevera que o desejo por mais produtos deriva, também, da própria publicidade 

realizadas pelas empresas. Pois “se a propaganda não estimulasse o desejo, elas não gastaram bilhões de dólares 
por ano em publicidade [...]. Pode-se fazer vista grossa para um ou dois exemplos de mau comportamento 
empresarial, mas os problemas são claramente sistêmicos, e, sempre que há problemas desse tipo, os economistas 
procuram causas sistêmicas. A principal é óbvia: o negócio das empresas é ganhar dinheiro, não fazer caridade. 
Nisso residem tanto a sua força como sua fraqueza”. Ibid., 2007, p. 304-305. 

55 BARBOSA, Lívia; CAMPBELL, Collin. O estudo do consumo nas ciências sociais contemporâneas. In: BARBOSA, 
Lívia; CAMPBELL, Collin (Org.). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.27. Disponível em: 
<https://www.passeidireto.com/arquivo/26288543/campbell-barbosa-org-culturaconsumo-e-identidade/4> Acesso em:  
23 fev. 2017. 

56 Lívia Barbosa demonstra que as “teorias sobre a sociedade de consumo dizem respeito à natureza da realidade 
social. Mapeiam e analisam alguma característica que lhe é atribuída como específica e que a define e cogitam 
sobre o porquê de o consumo desempenhar um papel tão importante no interior da sociedade contemporânea 
ocidental. Teorias sobre o consumo, por sua vez, inquirem sobre outras dimensões da vida social. Elas 
procuram respostas para várias questões como, por exemplo, os processos sociais e subjetivos que estão na raiz 
da escolha de bens e serviços; quais são os valores, as práticas, os mecanismos de fruição e os processos de 
mediação social a que se presta o consumo; qual o impacto da cultura material na vida das pessoas e, ainda, 
como o consumo se conecta a outros aspectos da vida social etc. Embora teorias sobre a sociedade de consumo 
e teorias de consumo sejam dimensões intimamente ligadas, correspondem a níveis analíticos distintos da 
realidade”. BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 23. 

57 Thomas L. Friedman explica que o termo plano quer dizer “equalizar, porque as forças de achatamento estão 
conferindo poder a um número cada vez maior de indivíduos para que avancem cada vez mais longe, mais 
rápido, mais fundo e mais barato do que nunca, e isso significa poder de equalização [...] o achatamento das 
regras do jogo é o acontecimento mais importante no mundo hoje, e os que avaliam a globalização 
simplesmente com base em estatísticas comerciais – ou como um fenômeno puramente econômico, em vez de 
enxerga-lo como algo que afeta tudo, da aquisição de poder à cultura e ao funcionamento das instituições 
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mesmo tempo existe uma descultura local para a inclusão de cultura ocidental, gerando “a 

uniformidade cultural em detrimento da local” 58.  

A esse efeito de padronização e uniformização que Latouche59 comenta, explica Francis 

Fukuyama, que o processo de aprimoramento tecnológico possibilita o acúmulo de riqueza, 

torna possível e inevitável a satisfação de demandas crescentes de desejos. Assim, Fukuyama 

afirma que esse processo possibilita uma “homogeneização uniforme” das sociedades, ficando 

todas ligadas, independentemente de suas heranças históricas ou culturais. Essa 

homogeneização dos mercados globais e a propagação de uma “cultura consumista universal” 

têm o poder de aproximar e interligar as sociedades cada vez mais de modo a determinar 

“uma evolução universal na direção do capitalismo” 60.  

A globalização cria realidades geopolíticas, estabelecendo padrões ao universo cultural 

e “um redicionamento da cultura no contexto social” 61. Mais do que isso, a globalização cria 

conflitos políticos, culturais e ambientais que merecem ser analisados, com o fito de preservar 

o modelo de interação mundial e benefícios múltiplos, mas de modo antagônico ela aproxima 

o mundo em uma “aldeia global”62, como decorrência da própria modernidade e 

desenvolvimento das tecnologias, que “rompem ou ultrapassam fronteiras, culturas, idiomas, 

religiões, regimes políticos, diversidades e desigualdades socioeconômicas e hierarquias 

                                                                                                                                                         
hierárquicas – não percebem o impacto dessa mudança”. FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo 
globalizado no século XXI. Vários tradutores. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 10. 

58 Serge Latouche assevera que “utilizamos o termo aculturação para designar uma reação positiva ao choque 
intercultural. Quando duas culturas entram em contato, se os traços culturais que são intercambiados se 
contrabalançam e cada uma conserva sua identidade e dinâmica própria após a integração e assimilação dos 
elementos estrangeiros, falar-se-á de aculturação bem-sucedida. Quando, ao contrário, o contato não se traduz 
numa troca equilibrada e sim em um fluxo massivo de mão única, a cultura receptora é invadida, ameaçada em 
sua própria existência e pode ser considerada vítima de uma verdadeira agressão. Se a agressão for simbólica, é 
o etnocídio. O etnocídio é o estágio supremo da desculturação”. LATOUCHE, Serge. A ocidentalização do 
mundo: Ensaio sobre a significação, o alcance e os limites da uniformização planetária. Tradução Celso Mauro 
Paciornik, Petrópolis: Vozes, 1994, p.60-63. 

59 Serge Latouche comenta que “a expansão, por sua vez, envolve apenas a propagação da uniformidade cultural, 
em detrimento da criatividade local. O mimetismo do desenvolvimento não passa de uma caricatura trágica da 
universalidade, sob cuja aparência se perpetua uma dominação de fato dos senhores anônimos da máquina”. 
Ibid., 1994, p. 60. 

60 FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Tradução: Aulyde Soares Rodrigues. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1992, p.15. 

61 JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles. A globalização ocidental: controvérsia sobre a cultura planetária. 
Tradução Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2012, p. 1. 

62 Octavio Ianni explica o termo aldeia global como sendo “uma expressão da globalidade das ideias, padrões e 
valores sócio-culturais, imaginários. Pode ser vista como uma teoria da cultura mundial, entendida como 
cultura e massa, mercado de bens culturais, universo de signos e símbolos, linguagem e significados que 
povoam o modo pelo qual uns e outros situam-se no mundo, ou pensa, imaginam, sentem e agem”. IANNI, 
Octavio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 119. 



 
40 

raciais, de sexo e idade”, aproximam o mundo em suas igualdades e desigualdades e criam 

uma consciência geral para um consenso democrático63.  

Os processos democráticos, as forças das ideias, a cultura e o seu confronto têm o poder 

de levar, como demonstra Joseph E. Stiglitz, a “ética de volta aos negócios”, não somente a 

preocupação com os lucros, mas com as pessoas que direta ou indiretamente são afetadas 

pelas decisões das empresas. O poder de criar uma “cidadania engajada e instruída”, para 

compreender os processos de mundialização e fazê-lo funcionar em prol das sociedades, 

molda a globalização para ter efeitos positivos e transformar a realidade64. 

1.1.3 Globalização e transnacionalização: o mundo cosmopolitano  

A expansão mundial do comércio, do capital, da cultura, da tecnologia rompe fronteiras, 

com a intensificação das relações em escala global, promovendo, portanto, a mundialização do 

mundo ou a globalização. Ulrick Beck demonstra que, no processo de globalização, os Estados 

Nacionais “veem a sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicações, suas chances de 

poder e suas orientações sofrerem a interferência cruzada de atores transnacionais”. 65  

Percebe-se, com a globalização, que a necessidade e a interdependência entre os países 

foram agravadas, principalmente nas relações ambientais, combate a drogas, doenças que 

atravessam continentes e crises financeiras com amplitude global que saem exaurindo as 

economias mundiais, desacelerando o desenvolvimento e provocando fuga de investimentos. 

Essa interligação e dependência recíprocas criam elementos de um novo modelo de relações 

globais na ordem econômica, política e jurídica, qual seja, a transnacionalização. 

A transnacionalização como fenômeno, conforme explana Everton Gonçalves e Joana 

Stelzer, seria o atual contexto das relações globais, “surgido principalmente a partir da 

intensificação das operações de natureza econômico-comercial caracterizada pela 

desterritorialização, expansão capitalista e enfraquecimento da soberania”. Observa-se que a 

                                                 
63 Ibid., 2002, p. 119-120. 
64 STIGLITZ, Josefph E. Globalização: como dar certo. Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007, p.51. 
65 Ulrich Beck explica que a “transição do Estado Nacional para a era transnacional será fundada, em primeiro lugar, 

com uma nova configuração do sistema político; e, em segundo, com a substituição da estrutura monocêntrica de 
poder dos Estados nacionais que rivalizam entre si por uma distribuição policêntrica de poder na qual uma grande 
diversidade de atores transnacionais e nacionais cooperem e concorram entre si”. BECK, Ulrich. O que é 
globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. Tradução André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999, p. 72. 
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transnacionalização seria parte da própria mundialização, seria uma decorrência da 

globalização66. 

Percebe-se que a natureza da globalização e transnacionalização, o fluxo de mercadorias 

e pessoas, ultrapassando as fronteiras, na dimensão ambiental, criam problemas com 

consequências extraterritoriais, apesar do acontecimento local. Essa característica da 

globalização, em relação ao meio ambiente, requer maior concentração das atenções, tendo 

em vista a relação das consequências negativas não ficaram restritas localmente.  

Ulrich Beck demonstra que a sociedade moderna é uma sociedade de risco, na qual as 

consequências transpassam fronteiras, principalmente problemas ecológicos e suas 

implicações sociais. Em uma era de globalização, Beck afirma que não tem como fugir do 

dilema democrático, do qual não se pode haver solução avançando somente em direção a uma 

democracia cosmopolita. Necessita-se de uma consciência cultural, política, centralizada e 

unificada, de modo a desenvolver-se como solidária e única67.   

Percebe-se que o contexto transnacional refere-se a um todo, tanto nas relações locais, 

como nas regionais e globais. Seria uma relação global-local. Ulrich Beck explica que a esse 

novo mundo cosmopolita, a ideia-chave é que as questões locais e globais não têm mais lugar 

para uma política interna, sendo necessário que os governos locais adotem políticas nas 

esferas nacionais e globais, de modo que se possa apresentar o problema e resolvê-lo 

adequadamente em uma realidade transnacional68.   

                                                 
66 Everton Gonçalves e Joana Stelzer explicam que a “Fenômeno reflexivo porque a transnacionalidade caracteriza-se 

pela permeabilidade estatal e criação de uma terceira dimensão social, política e jurídica, que perpassa a realidade 
nacional, mas que não se se confunde com ligação ponto-a-ponto da internacionalidade. Assim, enquanto a 
globalização é o fenômeno envolvedor, a transnacionalidade é a nascente de um terceiro espaço, inconfundível com 
o espaço nacional ou internacional”. GONÇALVES, Everton das Neves, STELZER, Joana. Estado, globalização e 
soberania: fundamentos político-jurídico do fenômeno da transnacionalidade. In: ENCONTRO NACIONAL DO 
CONPEDI – XVIII. São Paulo, 2009, São Paulo - SP: Fundação Boiteux, 2009. v. 1. p. 10948-10971. Disponível 
em: <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos> Acesso em: 02 mar. 2017. 

67 “En la era de la globalización no hay forma fácil de sustraerse a este dilema democrático. No puede 
resolverse simplesmente avanzando hacia la “democracia cosmopolita”. El problema central es que sin uma 
conciencia cosmopolita políticamente fuerte y sin las consiguientes instituciones de sociedad civil y opinión 
pública globales, la democracia cosmopolita no deja de ser, pese a toda la fantasia institucional, uma utopia 
necesaria.” Tradução nossa: Na era da globalização, não existe um jeito fácil de escapar desse dilema 
democrático. Não pode ser resolvido simplesmente movendo-se para a "democracia cosmopolita". O problema 
central é que sem uma consciência cosmopolita politicamente forte e sem as conseqüentes instituições da 
sociedade civil e da opinião pública global, a democracia cosmopolita não deixa de ser, apesar de toda a 
fantasia institucional, uma utopia necessária. BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo 
XXI de Espanha Editores, 2002, p.22. 

68 “la idea clave de um manifiesto cosmopolita es que existe una nueva dialéctica de cuestones globais e locales 
que no tiene cabida en la politica nacional. estas cuestones que podriamos denominar “glocales” ya forman 
parte de la agenda política: en los municipios e regiones, en los gobiernos y esferas públicas nacionales e 
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Roland Robertson explica que o termo “glocalização” serve para designar as estratégias 

usadas pelas empresas globais para a adequação de seus produtos, de modo a atender às 

peculiaridades locais e culturais dos diversos povos. Apesar da mundialização da cultura, do 

capital, não houve uma aculturação plena. Reconhece-se que os costumes locais devem ser 

percebidos para adaptarem seus produtos globais aos mercados locais69. Nesse sentido, 

Robertson sugere que o global deve atender e respeitar o local, a adaptação de produtos e 

serviços seria condição necessária para a aceitação local70.  

O argumento, para entender a “glocalização”, deve levar em consideração as discussões 

sobre a globalização enquanto unificação homogênea e heterogênea. Mais que uma escolha, 

portanto, são tendências, como afirma Robertson, que devem ser analisadas em ambas as 

perspectivas, de modo que “el problema pasa a ser perfilar la manera de cómo ambas 

tendencias se implican mutuamente. De hecho, esto constituye un problema empírico mayor 

de lo que pudiera pensarse en principio” 71.  

No sentido do global adaptar-se ao local para atender aos anseios, tanto do produtor, 

quanto do consumidor, Ulrich Beck assevera que, além dos benefícios ocasionados pela 

globalização, existe claramente na sociedade cosmopolita “os riscos globais” que “conectam 

atores além das fronteiras, quem não quer ter qualquer relação com o diferente”. Assevera 

Beck que, na sociedade de risco, “o tipo de capitalismo laissez-faire, de mercado aberto, caro 

                                                                                                                                                         
internacionales. pero sólo se pueden plantear, debatir y resolveradecuademente en um marco transnacional”. 
Ibid., 2002, p. 23. Tradução nossa: A idéia-chave de um manifesto cosmopolita é que existe uma nova dialética 
de questões globais e locais que não tem lugar na política nacional. Estas questões que podemos chamar de 
"glocal" já fazem parte da agenda política: nos municípios e regiões, nos governos e nas esferas públicas 
nacionais e internacionais, mas eles só podem ser posados, debatidos e resolvidos de forma justa em um quadro 
transnacional. Ibid., 2002, p. 22. 

69 ROBERTSON, Roland. Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad heterogeneidad. In: MODEDERO, 
Juan Carlos (Coord.). Cansancio del Leviatán: problemas políticos de la mundialización. Madrid,  2003, p. 
261-284. 

70 Roland Robertson explica que as empresas devem procurar estratégias e adaptações para entrar nos mercados 
de modo mais fácil e ter maior aceitação de seu produto nos mercados locais, assim deveriam usar meios, com 
as empresas de TV, que buscam adaptar sua programação para atrair seu público alvo: “la glocalización puede 
ser -y así ocurre de hecho- usada estratégicamente, como ocurre con las estrategias de glocalización 
empleadas por las empresas contemporáneas de televisión a la búsqueda de mercados globales (MTV Y CNN 
entre otras)”. ROBERTSON, Roland. Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad heterogeneidad. In: 
MODEDERO, Juan Carlos (Coord.). Cansancio del Leviatán: problemas políticos de la mundialización. 
Madrid,  2003, p. 282. 

71 Tradução nossa: O problema torna-se como dar forma como ambas as tendências implicam mutuamente. Na 
verdade, este é um grande problema empírico do que se poderia pensar à primeira. Ibid., 2003, p. 265. 
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ao neoliberalismo, não tem lugar na era da sociedade de risco global. E, é claro, um outro, 

uma modernidade alternativa é possível” 72. 

Para além da globalização, o mundo cosmopolita seria, no processo global, a 

transcendência do próprio Estado. Como afirma Frédéric Vandenberghe, as representações de 

mundo “devem ser articuladas e alianças transformadoras devem ser formadas com o intuito 

de contestar a representação do mundo como um sistema mundial (e não como um universo, 

isto é, como uma unidade na diversidade)” 73.  

1.2 A transnacionalidade do meio ambiente na sociedade globalizada  

No mundo de relações globalizadas, o meio ambiente se insere como elemento 

transnacional, não se submetendo a países, fronteiras ou regiões. O meio ambiente em uma 

sociedade global, cujo objetivo do capitalismo é promover a lucratividade, sem 

necessariamente prover o desenvolvimento econômico ou social, a sua proteção fica relegada 

a plano secundário, ameaçada por políticas de desenvolvimento que não levam em 

consideração o ambiente como elemento norteador da própria sobrevivência humana. 

Nesse sentido, Joseph E. Stiglitz considera que uma má gestão para o meio ambiente 

seria um perigo ainda maior, para todo o mundo, em longo prazo. Afirma Stiglitz que a 

preocupação com o ambiente e a atuação dos governos e empresas na globalização eram 

limitadas e direcionadas a grupos de defesa. Porém, assevera que a preocupação com o 

ambiente é praticamente universal. Explica que o aquecimento global se tornou um desafio 

para o mundo, pois sustentar um crescimento acelerado, em que a resposta ao ambiente não 

segue no mesmo ritmo, os ajustes necessários não serão de fácil resolução74.  

                                                 
72 BECK, Ulrich. Momento cosmopolita da sociedade de risco. ComCiência, Campinas,  n. 104, 2008. 

Disponível em: <http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
76542008000700009&lng=pt&nrm=iso >. Acesso em: 03  mar.  2017. 

73 VANDENBERGHE, Frédéric. Um estado para o cosmopolitismo. Novos estudos. CEBRAP, São Paulo,  n. 
90, p. 85-101,  July 2011, p. 97-98. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002011000200007&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em:  03  mar.  2017. 

74 Joseph E. Stiglitz assevera que “um fracasso da estabilidade ambiental representa um perigo ainda maior para 
o mundo no longo prazo. Há uma década, a preocupação com o meio ambiente e a globalização e limitava 
principalmente aos seus grupos de defesa e aos especialistas. Hoje, é quase universal. Se diminuirmos os danos 
ambientais, não racionarmos o uso da energia e os outros recursos naturais e não tentarmos diminuir o ritmo do 
aquecimento global, o desastre será inevitável. O aquecimento global tornou-se um verdadeiro desafio para a 
globalização. Os sucessos do desenvolvimento, especialmente na Índia e na China, proporcionaram a esses 
países os meios econômicos para aumentar o uso de energia, mas o meio ambiente do mundo simplesmente 
não pode sustentar esse tipo de investida violenta. Teremos graves problemas à frente se todo mundo emitir 
gases de efeito estufa ao ritmo que os americanos estão mantendo. A boa notícia é que isso agora quase 
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Francis Fukuyama comenta que, para a defesa do meio ambiente, não se faz necessária a 

renúncia à tecnologia, mas sim tratá-la como aliada na resolução dos problemas ambientais. 

Mas, analisa se o ecossistema poderia suportar a ascensão dos países em desenvolvimento, 

ficando, portanto, difícil estabelecer quais tecnologias poderiam ser utilizadas e a 

possibilidade de alternativas para a proteção do meio ambiente em face do desenvolvimento 

das nações75.   

O desenvolvimento do mundo e a ausência de políticas ambientais deixam exposta a 

biodiversidade. Os riscos globalizados e as relações cosmopolitas são potencializados com a 

cultura capitalista de consumo. Os problemas ambientais não se limitam às barreiras 

nacionais, como afirma Juvin e Lipovetsky. O mundo está interdependente, os riscos são 

globais, de tal forma que se deve, a fim de preservar a própria humanidade, desenvolver novas 

tecnologias, novas fontes de energias limpas e um consumo ecológico equilibrado, de modo a 

preservar o meio ambiente e o mundo dentro de parâmetros ambientais sustentáveis76. 

Percebe-se que a proteção ao meio ambiente e a sua regulação com base no direito e nas 

políticas nacionais formam, em sua estrutura, uma relação não somente local ou regional, mas 

mundial, dada a questão transnacional que o meio ambiente requer. A utilização dos recursos, 

                                                                                                                                                         
universalmente reconhecido, exceto em alguns setores de Washington, mas os ajustes nos estilos de vidas não 
serão fáceis”. STIGLITZ, Josefph E. Globalização: como dar certo. Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 80. 

75 Francis Fukuyama discorre que “além disso, a defesa do meio ambiente, longe de exigir uma ruptura com a 
tecnologia moderna e o mundo econômico criado por ela, pode, a longo prazo, exigir esse mundo como sua 
precondição. Na verdade, excetuando a ala fundi do movimento verde na Alemanha, e alguns outros 
extremistas, a corrente principal do movimento ambientalista reconhece que as soluções mais realistas para os 
problemas ambientais talvez estejam na criação de tecnologias alternativas, ou tecnologias destinadas a 
proteger ativamente meio ambiente”. FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Tradução: 
Aulyde Soares Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 1992, p. 119. 

76 Hervé Juvin e Gilles Lipovetsky asseveram que “esse mundo hiperbólico remodelado pela técnica 
frequentemente nos deixa expostos a grandes riscos, a verdadeiras catástrofes globais – poluição atmosférica, 
falta de conhecimento sobre os organismos geneticamente modificados (OGM), dejetos nucleares, 
aquecimento global, epidemia da vaca louca, esgotamento da biodiversidade. Riscos diversos, cuja nota 
característica está em ignorar os limites das fronteiras nacionais. É com a cultura-mundo tecnicista que se 
define o sentimento de fazer parte de um mundo interdependente, assim como a tomada de consciência sobre a 
globalidade dos riscos e as relações cosmopolitas. Em decorrência da degradação da biosfera e dos riscos 
mundiais engendrados pela combinação da técnica com o capitalismo, desenvolve-se igualmente uma figura 
típica da cultura-mundo, que menospreza os obstáculos ou as barreiras nacionais: os valores ecológicos e seu 
imperativo de preservar a existência, a longo prazo, da humanidade numa Terra habitável. Desse ponto de 
vista, cada um de nós é interpelado, em todos os recantos do planeta, a promover o crescimento verde, o 
desenvolvimento sustentável, novas fontes de energia pura, o consumo ecológico. Essa peça da cultura-mundo, 
a exemplo da competição no capitalismo globalizado, se consagra não como uma escolha voluntária, mas como 
uma obrigação, uma reação de sobrevivência perante uma realidade amplamente incontrolável e indesejada. De 
um lado, nunca a ordem técnico-mercantil pôde criar tantos riscos extremos e tantos sentimentos de falta de 
domínio acerca de nosso próprio”. JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles. A globalização ocidental: 
controvérsia sobre a cultura planetária. Tradução Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2012, p. 28. 
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bem como a sua proteção, tem um caráter supranacional, visto que pensar o meio ambiente 

gera reflexos em todo o mundo. 

Daí sua característica ampla, não somente limitada a um Estado, pois perpassa os 

limites geográficos das nações. Lívia Gaigher Campelo discorre que “o equilíbrio ambiental 

apresenta limites variáveis, que podem ser facilmente ultrapassados. A contaminação não 

conhece fronteiras e necessita de soluções em nível global, quando afeta a Terra em seu 

conjunto” 77. O enfrentamento do crescimento econômico com a proteção ao meio ambiente é 

uma discussão que a globalização deve realizar em sua dimensão ambiental.  

O meio ambiente, em sua dimensão transnacional, perpassa o Estado, os limites 

geográficos, “está além da concepção soberana do Estado”78. A transnacionalidade, como 

consequência da globalização, compreende o espaço além-fronteiras dos Estados. Assim, o 

enfrentamento, políticas e a busca de um direito e um modelo comum, que possam atender ao 

local e ao global, da mesma forma que o mercado procura globalizar-se e conectar-se com as 

culturas locais a fim de promover uma melhor inserção de seu produto. 

Percebe-se que os problemas ambientais deixaram de ser isoláveis, como explica Sylvie 

Faucheux79 e Jean-François Noël80. Eles são multidimensionais, comportando-se em várias 

dimensões, em que as esferas econômica, natural, cultural e social sofrem danos com o 

agravamento da poluição e demais interações entre o ser humano e a biosfera, o que justifica, 

portanto, uma abordagem sistêmica da multidimensionalidade81 e suas consequências 

econômicas.   

                                                 
77 CAMPELLO, Lívia Gaigher Bósio. Solidariedade e cooperação internacional na proteção do meio ambiente. 

In: SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; GARCIA, Heloise Siqueira. Lineamentos sobre 
sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. Livro eletrônico. Disponível em: < 
http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx > Acesso em: 05 mar. 2017. 

78 Ibid., 2009, p. 25. 
79 Sylvie Faucheux é professor na Universidade de Versailles-Saint-Quentin-em-Yvelines e Jean-François Noël é 

professor na Universidade de Paris-I Panthéon-Sorbonne. Estão ambos reputados como dos melhores 
especialistas europeus em economia do ambiente e dos recursos naturais. Desenvolvem as suas investigações 
no Departamento “Ambiente” do C3E, dirigido por Sylvie Faucheux. 

80 FAUCHEUX, Sylvie; NOËL, Jean-François. Economia dos recursos naturais e do meio ambiente. 
Tradução Omar Matias. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.  

81 Sylvie Faucheux e Jean-François Noël explicam o que seria a “multidimensionalidade: os problemas deixaram 
de ser isoláveis uns dos outros e comportam todas várias dimensões. Por um lado, os problemas dos recursos e 
do meio ambiente estão evidentemente ligados: um recurso poluído pode já não estar disponível para uso que 
dele se espera; a extração de recursos esgotáveis causa poluições locais ou regionais e a sua utilização é posta 
em causa à escala global pelo reforço de efeito estufa pelas emissões de CO²; a exploração dos recursos 
renováveis e o agravamento das poluições põem em causas a diversidade biológica, que é uma das 
características da biosfera. Por outro lado, a existência de interações entre aquilo que se pode chamar, com 
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O repensar das nações enquanto Estado, haja vista a dimensão transnacional do meio 

ambiente, deve ser analisado. Novas estruturas para o direito e meio ambiente, para promover 

a proteção e o desenvolvimento das economias, devem ser colocadas nas pautas políticas. Não 

se está vivendo o fim da história, como conclama Fukuyama82, com a vitória do capitalismo, 

da democracia e dos direitos humanos. A globalização e o capital devem ser realinhados, 

pensados, considerando que o fim da história ainda não chegou. O meio ambiente e o bem-

estar ainda são elementos que devem ser implementados e pensados para a sua real 

implantação e o verdadeiro desenvolvimento social que o comércio, a produção e a tecnologia 

podem oferecer. 

O capitalismo, em suas diversas faces, deve, ainda, se submeter ao problema do meio 

ambiente. O desenvolvimento das nações, da tecnologia, da cultura, da economia são 

benefícios derivados do desenvolvimento da globalização, visto que as interações ocorrem de 

maneira ágil. Mas o capitalismo precisa ser reconfigurado e a dimensão ambiental alçada 

como propósito indispensável para a sua existência. O choque das civilizações, como exalta 

Samuel Huntington, deve provocar uma reconfiguração da ordem mundial, de modo a 

promover a sustentabilidade e trazer “equilíbrio social e ambiental” 83. 

O choque ecológico entre as nações pode ocorrer, em decorrência da transnacionalidade 

do meio ambiente. Países que procurem desenhar um novo padrão de produção com base na 

sustentabilidade podem vir a ser prejudicados por nações nas quais a proteção ao meio ambiente 

não esteja em suas agendas políticas. Os impactos ecológicos promovidos por nações onde não 

haja proteção tem o poder de gerar, nessa perspectiva, choques ecológicos entre as nações.  

As agressões ao meio ambiente podem ocorrer, também, derivados de um capitalismo 

tardio, como demonstra Ulrich Beck, ao citar a Alemanha, onde o debate sobre a globalização 

veio com atraso em relação às outras nações. Ulrich Beck refere-se, ainda, sobre a 

possibilidade de um “choque ecológico”, tendo em vista a ameaça ao meio ambiente romper 

as fronteiras das nações84.   

                                                                                                                                                         
Passet (1979), a esfera econômica, a esfera natural e a esfera sociocultural, encontra-se no próprio âmago das 
relações entre economia, recursos e ambiente” Ibid., 1995, p. 18. 

82 FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Tradução: Aulyde Soares Rodrigues. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1992, p. 119-120. 

83 HUNTINGTON, Samuel P. O choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial. Tradução M. H. 
C. Côrtes. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, p. 67. 

84 Nesse sentido, Ulrich Beck assevera que o “choque ecológico cria uma situação que os teóricos políticos 
acreditavam estar reservada somente as guerras. Este choque, contudo, se dá em um espaço bastante peculiar. 
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Nesse sentido, Pierre-Henri Tavoillot considera que ainda merecem ser discutidas as 

questões da globalização, ou seja, o “triunfo incontestável do capitalismo e da democracia dos 

direitos humanos” merece uma análise atualizada, reconfigurada e realizar um balanço da 

globalização. Repensar o desenvolvimento, evitar o choque e promover o crescimento85.  

1.2.1 Globalização e a dimensão ambiental 

Observa-se que a globalização contribui para o desenvolvimento das economias, gera 

maior integração cultural e tecnológica, cria também problemas de outras ordens, como o 

ambiental. Vê-se que existem aspectos positivos e negativos. Nessa perspectiva, Josep Valls 

discorre que a economia globalizada não só cria desequilíbrios sociais, mas também “está 

generando unos desequilibrios naturales”, ou seja, além de desequilíbrios sociais, a 

globalização causa danos e desequilíbrios naturais86 87. 

                                                                                                                                                         
A comunidade da história nacional sempre foi prisioneira da dialética das imagens antagônicas. A crise da 
consciência ecológica pode muito hem desembocar em rompantes histéricos de violência contra determinados 
grupos ou objetos. Mas também provavelmente poderá ser experimentada pela primeira vez um destino comum 
que, paradoxalmente, desperta uma consciência cotidiana cosmopolita, resultante da não-delimitação da 
ameaça que foi gerada, e que talvez venha a eliminar as fronteiras entre homens, plantas e animais: os perigos 
sustentam a sociedade; perigos globais sustentam a sociedade global”. BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo 
global. Madrid: Siglo XXI de Espanha Editores, 2002, p. 78. 

85 Pierre-Henri Tavoillot realiza a seguinte reflexão: “Convergência contrachoque; postura triunfal contra a 
obsessão do declínio. Os pontos de vista estavam bem alicerçados e deram origem a algumas consequências 
geopolíticas notórias. Vinte anos depois, onde estamos? Certamente, houve o 11 de setembro de 2001 e a crise 
de setembro de 2008 para nos lembrar de que a história não estava inteiramente concluída. Nem por isso, 
contudo, a globalização estagnou-se. Apesar das crises e críticas, o estilo de vida ocidental (feito de liberdade, 
segurança e consumismo) continua sendo objeto de cobiça e – quer em seus aspectos positivos, quer nos 
negativos – de imitação, sempre que possível. Aqui, por certo, trata-se de estratégias diferenciadas de 
modernização que se estabelecem, numa tentativa de chegar a um arranjo favorável entre esses imperativos, de 
um lado, e as tradições e identidades, de outro. Mas, nisso, há uma ruptura brutal, feroz e destrutiva; ou, então, 
uma resistência furiosa. O que vai desaparecendo? E o que (re)aparece? O que é reconfigurado? Após vinte 
anos de debates e sobressaltos, torna-se manifesta a necessidade de uma espécie de balanço acerca da 
globalização. É o que explica o desejo do Collège de Philosophie, em associação com a Eurogroup Institute, de 
promover uma série de reuniões de trabalho (entre novembro de 2008 e abril de 2009) sobre a questão do 
intercâmbio entre “cultura e globalização”. TAVOILLOT, Pierre-Henri. Prefácio. In: JUVIN, Hervé; 
LIPOVETSKY, Gilles. A globalização ocidental: controvérsia sobre a cultura planetária. Tradução Armando 
Braio Ara. Barueri: Manole, 2012, p. X-XI. 

86 VALLS, Josep Xercavins. Globalizacion e insostenibilidad. In: HERRERO, Luis M. Jiménez; TAMARIT, 
Francisco J. Higón. Ecología y economia para un deserrollo sostenible. Patronat Sud-Nord. Solidaritat i 
Cultura – F.G.U.V. Publicacions de La Universitat de Valencia: Valencia, ES, 2003, p.90. 

87 Josep Xercavins Valls discorre que “En definitiva, y en cualquier caso, ha habido una evolución tecnológica 
que ha acabado conformando un gran cambio global em el aspecto demográfico o en el económico, entre 
otros, pero con uma globalización de la economía que ha configurado también un mundo en el que a nivel 
global tenemos más desequilibrios sociales de los que hayamos tenido nunca a lo largo de la historia. 
Finalmente, este gran cambio global demográfico, con esta nueva economía también globalizada y que dibuja 
unos desequilibrios sociales muy importantes, está generando unos desequilibrios naturales, es decir, unos 
impactos sobre el medio ambiente que adquieren asimismo, como nunca en la historia, esta escala global, 
como es el caso del ya  mencionado calentamiento global” Ibid., 2003, p. 90. Tradução nossa: Definitivamente, 
e em qualquer caso, houve uma evolução tecnológica que acabou conformando uma grande mudança global no 
aspecto demográfico ou econômico, entre outros, mas com uma globalização da economia que também 
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Percebe-se que a globalização em relação à dimensão ambiental deve ser questionada, 

principalmente pelo caráter transnacional do meio ambiente. Nesse questionamento deve ser 

observada a relação sustentabilidade ambiental, homem, bem-estar e desenvolvimento 

econômico. Nesse sentido, Enrique Leff afirma que a sustentabilidade, enquanto elemento 

principiológico, surge em um contexto da globalização que necessitava de uma reorientação do 

processo civilizatório. Demonstra, ainda, que a “crise ambiental veio questionar a racionalidade 

e os paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico” 88.  

O meio ambiente e a sustentabilidade ecológica seriam o ponto vital para repensar o 

capitalismo global. Seria como, nas palavras de Leff, um “critério normativo” para o 

remodelamento da ordem econômica mundial. A dimensão ambiental seria a condição sem a 

qual não haverá o verdadeiro desenvolvimento e a sobrevivência da humanidade em seu 

habitat. Seria, portanto, “um suporte para chegar a um desenvolvimento duradouro” 89.  

Tim Jackson afirma que o crescimento econômico, não necessariamente, trará a 

prosperidade. Há a necessidade de levantar questões “sobre a natureza da prosperidade” em 

relação às “sustentabilidades econômica e ecológica”, pois ambas estão relacionadas90. O 

capitalismo não pode perder a dimensão ambiental, pois na medida em que a produção 

aumenta, a utilização dos recursos naturais91 tem sua demanda aumentada, de modo que “se o 

mundo todo consumisse recursos a apenas metade da razão dos Estados Unidos, por exemplo, 

                                                                                                                                                         
configurou um mundo em que nível global, temos mais desequilíbrios sociais do que já tivemos ao longo da 
história. Finalmente, esta grande mudança demográfica global, com esta nova economia também globalizada e 
que desencadeia desequilíbrios sociais muito importantes, está gerando desequilíbrios naturais, isto é, impactos 
no meio ambiente que também adquirem, como nunca na história, essa escala global, como é o caso do 
aquecimento global acima mencionado. 

88 Henque Leff  é Doutor em Economia do Desenvolvimento pela Sorbonne, França.Foi coordenador da Rede de 
Formação Ambiental para a America Latina e Caribe, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
É professor da Unam - México. LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, 
complexidade, poder. Tradução Lúcia Mathilde Endlich Orth. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 15. 

89 Henque Leff leciona que a “crise ambiental se torna evidente nos anos 60, refletindo-se na irracionalidade 
ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo, e marcando os limites do crescimento econômico. 
Dessa maneira, inicia-se o debate teórico e político para valorizar a natureza e internalizar as “externalidades 
socioambientais ao sistema econômico. Deste processo crítico surgiram as estratégias do ecodesenvolvimento.” 
Ibid., 2015, p. 15-16. 

90 JACKSON, Tim. Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução de José Eduardo 
Mendonça. São Paulo: Planeta sustentável/Ed. Abril, 2013, p. 13. 

 91 Sylvie Faucheux e Jean-François Noël ao questionarem o que seria recursos naturais, buscam a sua resposta 
em Howe (1979) que explica: “as principais classes de recursos naturais são as terras agrícolas e florestais e 
seus múltiplos produtos e serviços; as zonas naturais preservadas com um fim estético, cientifico, ou de lazer, 
as pescas em água doce ou salgada, os recursos naturais energéticos e não energéticos, as fontes de energia 
solar, eólica e geotérmica, os recursos de água e a capacidade de assimilação de desperdícios pelo conjunto das 
partes do meio ambiente” FAUCHEUX, Sylvie; NOËL, Jean-François. Economia dos recursos naturais e do 
meio ambiente. Tradução Omar Matias. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, 109. 
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cobre, estanho, prata, crômio, zinco e um sem-número de outros metais “estratégicos” 

estariam exauridos em menos de quatro décadas” 92.  

Nessa perspectiva, o capitalismo deve atentar para a sustentabilidade ambiental, como 

meio da própria sustentabilidade econômica. Philip Kotler fala sobre a necessidade de orientar 

as empresas para as vantagens do binômio sustentabilidade econômica e ambiental, 

principalmente por ser lucrativa, além de criar “vantagem competitiva”. A adaptação de 

equipamentos, materiais, produtos energeticamente mais eficientes e sustentáveis seria salutar 

para o ambiente e seria a uma das vantagens para a empresa93.  

Robert B. Reich discorre que as empresas, quando desenvolvem produtos, inicialmente 

não têm a preocupação com a sustentabilidade ambiental, mas sim em auferir lucros, pois, 

como assevera Reich, empresa não é instituição beneficente, ela existe para gerar lucros aos 

sócios. Mas esclarece que, no processo de otimizar a produção e gerar novas tecnologias, 

desenvolvem produtos com mínimos danos ambientais, tais como embalagem biodegradáveis. 

Afirma que o desenvolvimento dessa tecnologia foi em busca de lucros, mas oferece 

benefícios ao meio ambiente, já que pode agregar como valor para a empresa94.  

Percebe-se, porém, que nem sempre o desenvolvimento tecnológico oferece um 

panorama favorável ao ambiente. O desenvolvimento do capitalismo e a amplitude das 

relações globais deixam pontos em aberto em relação à dimensão ambiental. Novos valores 

éticos em prol dos processos ecológicos deveriam ser implantados. Nesse sentido, Enrique 

Leff afirma que a degradação do meio ambiente advém da “degradação ambiental (que) se 

                                                 
92 Tim Jackson afirma ainda que “Se todos consumissem à mesma razão americana, o horizonte de tempo seria 

de menos de 20 anos. Alguns metais da terra raros estariam exauridos em uma década, mesmo à razão de 
consumo global atual”. JACKSON, Tim, op. cit., 2013, p.13. Além disso, assevera que a “prosperidade para 
poucos, baseada na destruição ecológica e na persistente injustiça social, não é pilar para uma sociedade 
civilizada. A recuperação econômica é vital. É absolutamente essencial proteger o emprego das pessoas e criar 
novos empregos. Mas também temos necessidade urgente de um sentido renovado de prosperidade partilhada. 
Um compromisso mais profundo com a justiça em um mundo finito”. JACKSON, Tim, op. cit., 2013, p. 14-17.   

93 Philip Kotler assevera que a “verdadeira necessidade é convencer as empresas de que a sustentabilidade é 
lucrativa, de que cria uma vantagem competitiva. Boa parte do problema da poluição pode ser reduzida se 
fabricarmos carros mais leves e, especialmente carros de propulsão elétrica. Também devemos adaptar nossos 
prédios e casas para que se tornem energicamente mais eficientes.” KOTLER. Philip. Capitalismo em 
confronto: Soluções reais para os problemas de um sistema econômico. Tradução Claudia Gerpe Duarte. Rio 
de Janeiro: Best Business, 2015, p. 155. 

94 REICH, Robert B. Supercapitalism. New York: Vintag Books, 2007, p. 169-170. 
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manifesta como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade”, 

qual seja, a tecnologia em detrimento da natureza95.   

Como equacionar a economia e os recursos naturais? Como entender o valor econômico 

da biodiversidade? Um processo de reconstrução deve ser elaborado, uma nova equação para 

o ecodesenvolvimento. Ignacy Sachs96 afirma que a evolução tecnológica poderia ser um 

aliado do ambiente, pois ao desenvolver matérias-primas que necessitem de menor volume 

para a produção, garantiria uma quantidade menor de dejetos para a natureza, de modo que a 

tecnologia poderia ser aliada da ecologia e do capital97.    

O comércio global, no impulso de produzir e distribuir o máximo de produtos, tem um 

contraponto que deve ser analisado, o imperativo da ordem ambiental. Deve-se observar o 

planeta como um todo, de modo que ações podem comprometer a biodiversidade e a 

sustentabilidade como um todo. Nesse sentido, Gilles Lipovetsky e Hervé Juvin98 asseveram a 

necessidade de uma uniformização global em prol da sustentabilidade, principalmente os 

valores e princípios ocidentais e os valores liberais que podem ocasionar um 

“recrudescimento das etnias, dos conflitos e particularismos identitários”99.  

                                                 
95 Enrique Leff discorre que “na percepção desta crise ecológica foi sendo configurado um conceito de ambiente 

como uma nova visão do desenvolvimento humano, que reintegra os valores e potenciais da natureza, as 
externalidades sociais, os saberes conjugados e a complexidade do mundo negados pela racionalidade 
mecanicista, simplificadora, unidimensional e fragmentadora que conduziu o processo de modernização”.  
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução Lúcia 
Mathilde Endlich Orth. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 17-18. 

96 Ignacy Sachs é atualmente um dos principais economistas do eco-desenvolvimento. Colaborou na redação da 
declaração final da Conferência das Nações Unidas de Estocolmo – (Conferência de Estocolmo 1972), sobre o 
meio ambiente. “Referenciado também como ecossocioeconomista, por sua concepção de desenvolvimento 
como uma combinação de crescimento econômico, aumento igualitário do bem-estar social e preservação 
ambiental”. (Cátedra Ignacy Sachs. PUC – SP, Disponível em: < https://ecossociodesenvolvimento.org/ignacy-
sachs>) SACHS, Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organizador: 
Paulo Freire Vieira. São Paulo: Cortez, 2007, p. 217-220. 

97 Percebe-se que Ignacy Sachs afirma que “não se pode imaginar um crescimento extensivo que consumiria 
cada vez mais recursos materiais para gerar um volume cada vez maior de dejetos, ou seja, que aumentaria o 
ritmo de transformação das matérias-primas. Mas um crescimento intensivo, capaz de garantir uma 
intensificação da produção, a partir da mesma quantidade de matérias-primas, ao mesmo tempo que coloca em 
circulação um volume menor de dejetos por unidade de produto acabado está longe de ser incompatível com as 
ações ecológicas. [...] É preciso encontrar um equilíbrio entre a necessidade de fabricar produtos duráveis 
economizando recursos e a necessidade de autorizar uma taxa razoável de evolução técnica [...]”. SACHS, 
Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. Organizador: Paulo Freire Vieira. 
São Paulo: Cortez, 2007, p. 217-220. 

98 JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles. A globalização ocidental: controvérsia sobre a cultura planetária. 
Tradução Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2012. 

99 Nesse sentido Juvin e Lipovestsky asseveram sobre a questão dos conflitos entre as nações, “do que emerge a 
questão de saber se a modernização do último período equivaleria a uma convergência de culturas e de nações 
ou a um choque de civilizações”. Ibid., 2012, p. 6. 
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Nesse sentido, a análise do meio ambiente, como fundamento para o capitalismo 

sustentável, apresenta-se necessário, pois o modelo neoliberal que prima pela máxima da 

produtividade em larga escala, com o fim de atender a um hiperconsumo, faz-se essencial, 

principalmente para analisar o valor econômico da biodiversidade, do meio ambiente e criar 

métodos sustentáveis para a produção e consumo.  

Joseph E. Stiglitz afirma que a globalização da economia, para funcionar, é necessário 

que os problemas ambientais sejam solucionados. O progresso econômico e o aumento da 

produção geraram um ritmo maior da produção e consumo. Assim, o equilíbrio entre o 

capitalismo global e a dimensão ambiental deve ser dimensionado com a utilização dos recursos 

geridos, de modo a atender aos interesses econômicos e da sustentabilidade ambiental100. 

1.2.2 Globalização e o valor econômico da biodiversidade e dos recursos naturais 

A globalização e o meio ambiente têm uma natural interação, pois não existem meios de 

eliminação dessa equação, considerando que ambos estão intimamente ligados, 

independentemente do caminho que venha a ser tomado. O futuro do mundo globalizado será 

o mesmo da biodiversidade101, do meio ambiente. O limite que a natureza pode suportar entre 

o fornecimento de recursos e o exaurimento destes, já não seria mais complexo afirmar. 

Porém, a complexidade está no fato de como gerenciar o sistema econômico e a natureza na 

direção da sustentabilidade, de modo que todos ganhem nessa relação, sendo reforçadas e 

reafirmadas. 

A interligação entre o ecológico e o capital, entre a biosfera e o global, torna a 

preocupação com o meio ambiente uma necessidade premente. O bem comum pode ser de 

difícil reparação, principalmente pela dependência do ser humano dos recursos ambientais, se 

forem exauridos, ocasionando problemas de toda ordem em todo o mundo. Reconhecer o 

valor da biodiversidade e sua importância para o desenvolvimento humano é vital. 

                                                 
100 Joseph E. Stiglitz assevera, ainda, que para “fazer a globalização econômica funcionar terá pouca utilidade se 

não resolvermos nossos problemas ambientais globais; a globalização e o assim chamado progresso econômico 
aumentaram nossa capacidade de explorar esses recursos de um modo mais impiedoso e num ritmo mais rápido 
do que o crescimento de nossa capacidade de geri-los” STIGLITZ, Josefph E. Globalização: como dar certo. 
Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 158. 

101 David Pearce e Dominic Moran explicam que o termo diversidade biológica, ou a “biodiversidade” se refere a 
um “termo abrangente usado para descrever o número, a variedade e a variabilidade de organismos vivos numa 
dada assembleia. Por conseguinte, biodiversidade engloba a totalidade da vida na terra. O declínio da 
biodiversidade inclui todas aquelas mudanças relacionadas com a redução ou simplificação da heterogeneidade 
biológica, desde indivíduos a regiões”. PEARCE, David; MORAN, Dominic. O valor econômico da 
biodiversidade. Tradução de Sofia da Costa Raimundo. Lisboa: Instituto Piaget, 1994, p. 17. 
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O mercado, em sua incapacidade de compreender o valor dos recursos naturais, pode 

provocar duas situações, conforme explica David Pearce e Dominic Moran102: a primeira delas 

do próprio modelo produtivo em suas distorções em entender que o meio ambiente e a 

diversidade biológica são fundamentais para a conservação do meio ambiente e da própria 

capacidade de produção, distinguindo essa incapacidade de mercado local ou global. A 

segunda da incapacidade dos governos, ao criar distorções em suas ações e na inobservância 

do funcionamento do mercado103.   

Destarte, o valor econômico da biodiversidade e a gestão desses recursos devem ser 

alvo de ambas as partes, a empresa e o Estado. A preocupação com o meio ambiente é fator 

primordial para o desenvolvimento econômico, dessa forma a empresa não deve sobrepor o 

lucro acima do meio ambiente e sua biodiversidade, já que a escassez dos recursos pode 

influir diretamente na produção, no consumo e no bem-estar socioeconômico. 

A valoração ecológica e seus recursos é uma tarefa complexa, principalmente ao auferir 

um valor que sirva de referência, pois envolve dificuldades e riscos pelo fato de atribuir um 

valor a um bem ambiental que represente o real dano auferido por esse bem e sua capacidade 

de restauração, de modo a preservar os interesses intergeracionais104.  

A relação econômica do meio ambiente e sua biodiversidade é uma realidade. Estes são 

partes integrantes e indissociáveis, são peças de um sistema intrínseco em uma relação de 

existência que depende um do outro. Seria uma relação na qual ambos devem ganhar. Fritjof 

                                                 
102 David Pearce é diretor do Centro de Pesquisa Econômica e Social para o meio ambiente Global (CSERGE) e 

professor de economia na University College London e Dominic Moran é membro do corpo de pesquisa do CSERGE. 
103 David Pearce e Dominic Moran asseveram que dentro das incapacidades de mercado pode-se distinguir a 

“incapacidade de mercado local e incapacidade de mercado global. A primeira tem a ver com a incapacidade 
dos mercados em captar alguns benefícios locai e nacionais da conservação da biodiversidade. Ou, visto da 
perspectivada conversão da terra, a incapacidade do mercado local refere-se à incapacidade dos mercados de 
ter em conta custos externos da perda da biodiversidade, dada à conversão da terra. O último conceito – 
incapacidade de mercado global – está relacionado como fato da conservação da biodiversidade render 
benefícios externos a pessoas fora dos limites da nação confrontada com a escolha 
desenvolvimento/conservação. Todas essas formas de incapacidade podem coexistir. Além de que, elas 
existem num contexto de população em mudança rápida, no que diz respeito a países em vias de 
desenvolvimento” Ibid., 1994, p. 55-56. 

104 Afirmam Carvalho e Adolfo que a “tarefa de valorar os recursos naturais é complexa e envolve grandes 
dificuldades como os riscos de atribuir preços a esses bens ambientais são elevados e impossíveis, pois requer 
que se arbitrem valores no presente e com dados imprecisos e incompletos os interesses das futuras gerações, 
atendendo ao princípio constitucional do artigo 225 da Constituição Federal de 1988”. CARVALHO, Sonia 
Aparecida de; ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. O valor econômico dos recursos naturais no sistema de 
mercado. Revista Eletrônica Direito e Política do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 
Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.7, n.2, 2º quadrimestre de 2012, p. 950. Disponível em: 
<www.univali.br/direitoepolitica>. Acesso em: 12 mar. 2017. 
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Capra105 afirma que para a economia e o meio ambiente funcionarem de forma saudável, em 

uma análise sistêmica, as respostas cabíveis seriam as soluções sustentáveis, “o mundo como 

um todo integrado e não como partes dissociadas”106.  

Percebe-se a indissociabilidade entre a economia e o meio ambiente em uma visão 

sistêmica é necessária, visto que a utilização incessante dos recursos naturais para prover o 

desenvolvimento causa os efeitos ambientais adversos que podem levar a prejuízos e danos 

ambientais em larga escala ou de difícil reparação. Nesse caso, a valoração econômica do 

meio ambiente deve ser realizada para prover a sua reparação. 

Nesse sentido, o meio ambiente, a economia e o ser humano, que se beneficia dessa 

mútua relação, constituem conjuntos autônomos, mas ao mesmo tempo dependentes. Como 

François Ost107 descreve, “elementos aparentemente distintos”108, mas interligados e 

dependentes, mas que se equilibram e são homogêneos entre si.   

Pavan Sukhdev109 discorre sobre a importância de valorar a biodiversidade e o meio 

ambiente em um sistema econômico, ao explicar que a prosperidade das nações e a redução 

da pobreza dependem dos cuidados do “fluxo de benefícios dos ecossistemas”. Se houver, 

portanto, uma economia forte, a proteção do meio ambiente seria bem-sucedida com uma 

                                                 
105 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão cientifica dos sistemas vivos. Tradução de Newton 

Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultriz, 2006. 
106 Fritjof Capra aduz que “o novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que concebe o 

mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. Pode também ser denominado 
visão ecológica, se o termo ‘ecológica’ for empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo que o 
atual. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o 
fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, 
em última análise, somos dependentes desses processos).” Ibid., 2006, p. 24- 25. 

107 François Ost, filósofo e jurista, é professor nas Facultés Universitaires, em Bruxelas, e é diretor do CEDRE 
Centre d’Étude du Droit de l’Environnement) e da Academia europeia da teoria do direito. OST, François.  A 
natureza à margem da lei. Tradução de Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

108 Assim, simultaneamente aberto e fechado, autônomos e dependentes, ordenados e desordenados, os sistemas 
(o homem, os ecossistemas, a biosfera) são conjuntos com excesso: eles dispõem de um suplemento de 
informação e de traços, que se mantêm virtualmente disponíveis, e que permitirão ao sistema, caso necessário, 
adaptar-se as novas conjunturas. Por outras palavras, todo o sistema, pela sua organização, atualiza algumas 
probalidades ao mesmo tempo que potencializa outras, guardadas numa espécie de reserva, para dar resposta a 
outras configurações do ambiente. Neste sentido, podemos dizer que a organização dos sistemas representa, 
simultaneamente, mais e menos do que a simples adição dos seus componentes. Com a organização surgem as 
propriedades emergentes, germes de progresso e vida, mas também virtualidades de morte, geradoras de 
entropia. Ibid., 1997, p. 285. 

109 SUKHDEV, Pavan. A economia dos ecossistemas e da biodiversidade: Integrando a economia da natureza. 
Uma síntese da abordagem, conclusões e recomendações do TEEB. ONU, 2010. Disponível em: < 
http://doc.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Synthesis%> Acesso em: 12 
mar. 2017. 
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“alocação eficiente e a distribuição justa dos custos e dos benefícios da conservação e do uso 

sustentável dos recursos naturais”110.  

Constata-se que a valoração do meio ambiente pode variar conforme as circunstâncias 

biológicas, culturais e sociais, algumas com valores “intangíveis”, de modo a estabelecer um 

posicionamento econômico aceitável. É uma ferramenta para que economicamente se possa 

analisar e verificar quais decisões econômicas podem ser realizadas. A falta de compreensão 

de um valor econômico para a biodiversidade, por muitas vezes, ocasionou danos ambientais 

incalculáveis para o mundo e, consequentemente, para o ser humano111.  

A compreensão econômica dos ecossistemas e da biodiversidade colabora na tomada 

das decisões, principalmente nos casos de decisões conflitantes e de demandas competitivas 

de recursos naturais. Comentam, ainda, sobre a necessidade de elaboração de políticas 

nacionais, eficazes como resposta à degradação ambiental, devendo envolver, ainda, uma 

análise setorial da economia e seus efeitos no manejo dos ecossistemas112.  

                                                 
110 Pavan Sukhdev explica que “aplicar o pensamento econômico ao uso da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos pode ajudar a esclarecer dois pontos críticos: porque a prosperidade e a redução da pobreza 
dependem da manutenção do fluxo de benefícios dos ecossistemas; e porque uma proteção bem sucedida do 
meio ambiente precisa estar fundamentada em uma economia sólida, que inclua seu reconhecimento explícito, 
a alocação eficiente e a distribuição justa dos custos e dos benefícios da conservação e do uso sustentável dos 
recursos naturais”. Ibid., 2010, p. 4. 

111 Pavan Sukhdev discorre, ainda, que “os valores da natureza variam de acordo com as circunstâncias biofísicas 
e ecológicas, e também com o contexto social, econômico e cultural. Valores intangíveis, como por exemplo, a 
disposição da sociedade de pagar para conservar espécies e paisagens específicas, ou de proteger recursos de 
uso comum, devem ser considerados juntamente com valores mais palpáveis, como alimentos ou madeira, para 
fornecer um quadro econômico mais completo. A valoração não é vista como uma panaceia, mas sim como 
uma ferramenta para ajudar a recalibrar um compasso econômico falho, que nos levou a tomar decisões 
prejudiciais tanto para o bem-estar atual como para o bem-estar das futuras gerações. A invisibilidade dos 
valores da biodiversidade muitas vezes encorajou o uso ineficiente ou mesmo a destruição do capital natural, 
que é a base da nossa economia.” Ibid., 2010, p. 4.  

112 “Understanding the economics of ecosystems and biodiversity can inform decisions about what and how much to 
conserve in a world of conflicting choices and competing demands for resources. Credible and transparent 
valuations of ecosystem services are useful in this context. While most of the economic approaches to ecosystems and 
biodiversity are rooted in microeconomic analysis, the need for policy design at the national and regional level 
requires integration and intelligent up scaling of micro- findings. Interdisciplinary evaluation exercises can help 
indicate how indirect drivers affect the flow of services from forests, wetlands, marine and other ecosystems at 
different levels. Effective and efficient response policies to environmental degradation require economy wide 
intersectoral analysis of feedback effects of individual policies for management of ecosystems. In order to avoid the 
mistakes associated with panaceas-types of policies”. Tradução nossa: Compreender a economia dos ecossistemas e 
da biodiversidade pode informar as decisões sobre o que e quanto conservar em um mundo de escolhas conflitantes e 
demandas concorrentes de recursos. As avaliações credíveis e transparentes dos serviços ecossistêmicos são úteis 
neste contexto. Embora a maioria das abordagens econômicas dos ecossistemas e da biodiversidade esteja enraizada 
na análise microeconômica, a necessidade de elaboração de políticas a nível nacional e regional requer integração e 
escalonamento inteligente das micro descobertas. Os exercícios de avaliação interdisciplinar podem ajudar a indicar 
como motoristas indiretos afetam o fluxo de serviços de florestas, zonas húmidas, marinhos e outros ecossistemas 
em diferentes níveis. Políticas de resposta eficazes e eficientes à degradação ambiental requerem uma análise 
intersetorial de toda a economia dos efeitos de feedback das políticas individuais para o gerenciamento de 
ecossistemas. A fim de evitar os erros associados às panaceias - tipos de políticas. KUMAR, Pushpam et al. The 
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Percebe-se que essa desconexão com o meio ecológico e a economia era derivada do 

não entendimento de que as consequências da atividade do homem e da economia não eram 

suscetíveis de se comunicarem, como se fossem universos distintos e independentes, onde 

cada um possuía a sua lógica própria e não seriam afetados em suas condições de reprodução 

e otimização. Sylvie Faucheux e Jean-Francois Noël asseveram, ainda, que os elementos que 

comandavam a economia se interessavam somente pelas regras econômicas, sempre 

deixando, em plano secundário, as relações com a natureza e sua reprodução. 113  

Desse modo, a economia não pode ser pensada isoladamente do meio ambiente, sua 

ecologia e seus recursos naturais. A relação entre ambos é estreita e deve ser considerada em 

todas as análises econômicas para a correta aplicação econômica. Esse vínculo entre a 

economia e a ecologia deve ser analisado e apropriado em parâmetro econômico. Thomas 

Robert Malthus abordava a relação entre a população e os recursos naturais, na qual assevera 

que a combinação inadequada de recursos e de produção criaria uma desigualdade natural 

entre a natureza e a população que deviam ficar constantemente uniformes114.   

Sylvie Faucheux e Jean-François Noël discorrem que a semente para a tomada de 

consciência entre economia, recursos naturais e meio ambiente veio quando surgiu a 

possibilidade de destruição e/ou esgotamento dos recursos naturais e danos ao meio ambiente, 

                                                                                                                                                         
economics of ecosystem services: from local analysis to national policies. Current Opinion in Environmental 
Sustainability, n. 5, p. 78-86, 2013, p. 79. Disponivel em: < http://sites.nicholasinstitute.duke.edu/nesp-
frmes/files/2013/04/Econ-of-ES-local-to-national.pdf > Acesso em: 12 mar. 2017. 

113 Nesse sentido, Sylvie Faucheux e Jean-Francois Noël asseveram que “enquanto as consequências da atividade 
humana, e em particular da atividade econômica, não eram susceptíveis de pôr em causa as regulações que 
governam a reprodução da biosfera, pôde considerar-se a economia e a natureza como dois universos distintos, 
possuindo cada um a sua lógica e as suas condições de reprodução. Os economistas podiam interessar-se pelas 
regras que governam a optimização econômica e pelas condições de reprodução econômica, ignorando sempre o 
modo como a natureza assegurava espontaneamente a sua reprodução”. FAUCHEUX, Sylvie; NOËL, Jean-
François. Economia dos recursos naturais e do meio ambiente. Tradução Omar Matias. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1995, p.16.  

114 Thomas R. Malthus discorre que “essa desigualdade natural dos dois poderes, da população e da produção da 
terra, e essa grande lei da nossa natureza que deve manter constantemente uniformes suas consequências 
constituem a grande dificuldade, que a mim me parece insuperável no caminho da perfectibilidade da 
sociedade. Todos os outros argumentos são de importância pequena e secundária em comparação com este. 
Não vejo nenhuma forma pela qual o homem possa escapar da influência desta lei que impregna toda a 
natureza viva. Nenhuma igualdade fantasista, nenhuma norma agrária, no seu maior alcance, podem remover a 
sua pressão mesmo por apenas um século. E, por essa razão, a lei se mostra decisiva contra a possível 
existência de uma sociedade em que todos os membros viveriam em tranquilidade, prosperidade e num relativo 
ócio, e não sentiriam nenhuma angústia para providenciar os meios de subsistência para si e para os filhos”. 
MALTHUS, Thomas Robert. Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação prática: 
Ensaio sobre a população. Tradução de Regis de Castro Andrade e Dinah de Abreu Azevedo e Antonio Alves 
Cury. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 247. 
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afetando, sobremaneira, o capital, gerando uma “reflexão econômica acerca dos recursos 

naturais [...] para a elucidação das relações entre recursos e desenvolvimento” 115.  

A necessidade de conciliar o meio ambiente ecológico com o econômico torna-se uma 

realidade frente à possibilidade do exaurimento dos recursos e potencialidades naturais. A 

dificuldade de se ter uma sustentabilidade econômica sem a conciliação da sustentabilidade 

ecológica é uma realidade que os governos e empresas devem avaliar, para que se possa ter 

um futuro sustentável, principalmente com a inovação tecnológica, que possibilitaria o 

desenvolvimento de novos produtos que exigissem reduzida utilização de matérias-primas. 

Nota-se que a economia sozinha não faz não o seria a integralidade, mas como 

demonstra Andrei Cechin, mas sim parte de um sistema macro denominado meio ambiente. 

Vê-se que a expansão econômica esbarra nos limites da natureza, principalmente por ser esta 

que fornece os recursos naturais para a produção. A natureza cria limitações “biofísicas” para 

o crescimento econômico116.   

Celso Furtado117 lembra que até o relatório de desenvolvimento produzido para o Clube 

de Roma118 não havia quaisquer estudos científicos em relação à dependência crescente de 

recursos naturais por parte dos países industrializados, tampouco com as consequências do 

uso predatório desses recursos ambientais119. Em 1972, foi solicitado um estudo sobre os 

                                                 
115 Sylvie Faucheux e Jean-François Noël, explicam que “a partir dos anos 70 difundiu-se uma interrogação 

acerca da capacidade da biosfera para fornecer os recursos necessários À continuação do desenvolvimento 
econômico. No que respeita aos problemas do meio ambiente, a evolução foi paralela àquela que os recursos 
naturais conheceram. Os anos 70, período durante o qual se começou a colocar o problema das relações entre 
economia e ambiente, correspondem a uma primeira fase desta evolução. Esta é dominada pelas poluições 
clássicas da água, do ar e do solo. Até então, estas poluições tinham emissores e vítimas bastante bem 
identificados. Tinham prejuízos pontuais e, a maior parte das vezes, reversíveis com a ajuda de técnicas de 
despoluição”. FAUCHEUX, Sylvie; NOËL, Jean-François. Economia dos recursos naturais e do meio 
ambiente. Tradução Omar Matias. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 16-17. 

116 Andrei Cechin assevera que “o crescimento, contudo, é de um lado limitado pela finitude de matérias primas 
e energia e, de outro, pela capacidade restrita do planeta de processar resíduos. Assim, não serão resolvidos os 
problemas ambientais tratando-se apenas os sintomas. [...] levando em conta tais limitações biofísicas ao 
crescimento material da economia, é provável que, num futuro longínquo, o ritmo das atividades econômicas 
seja inferior ao atual.” CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas 
Georgescu-Roegen. São Paulo: Senac/Edusp, 2010, p. 14-15;41. 

117 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 
118 “Em abril de 1968, um grupo de trinta pessoas de dez países - cientistas, educadores, economistas, 

humanistas, industriais e funcionários públicos de nível nacional e internacional - reuniram-se na Accademia 
dei Lincei, em Roma. Instados pelo Dr. Aurelio Peccei, empresário industrial italiano, economista e homem de 
visão, encontraram-se para discutir um assunto de enorme amplitude: os dilemas atuais e futuros do homem”. 
MEADOWS, Donella H. et al. Limites do crescimento: Um relatório para o projeto do Clube de Roma sobreo 
dilema da humanidade. Tradução Inês M. F. Litto. 2. ed. São Paulo:  Perspectiva, 1978, p. 9. 

119 “Nesse capítulo, mencionamos muitas alternativas difíceis, existentes na produção de alimentos, no consumo 
de riquezas e na produção e limpeza da poluição. Neste ponto, já deveria estar claro que todas essas 
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limites do desenvolvimento, no qual fora formulada a questão sobre o que aconteceria com o 

desenvolvimento econômico, se todos os países efetivamente concretizassem o seu 

desenvolvimento? Furtado lembra que a resposta foi “se tal acontecesse, a pressão sobre os 

recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seriam de tal ordem (ou 

alternativamente, o custo do controle da poluição seria tão elevado) que o sistema econômico 

mundial entraria necessariamente em colapso”120.  

Para o desenvolvimento econômico prosseguir, torna-se necessário a compreensão do 

valor econômico da ecologia, do meio ambiente, para que deste modo possa permanecer em 

equilíbrio. Assim como demonstram Jaccques Grinvald e Ivo Rens, a economia não pode 

desenvolver-se impunemente “sem uma profunda reestruturação e uma reorientação”, de 

modo que os valores da biosfera sejam considerados como um todo enquanto parte integrante 

fundamental para biodiversidade e a economia121.  

Nesse sentido, Nicholas Georgescu-Roegen ratifica que o pensamento econômico não 

considerava o ambiente natural na representação do processo econômico. Com as realizações 

industriais e tecnológicas, as atenções se focaram nas fábricas, sobrestimando o poder da 

tecnologia, de modo que nem concebiam a existência de obstáculos humanos e biológicos 

inerentes à vida. 122  

Mas, Gonzague Pillet123 esclarece que o “ambiente é a economia”124, pois tudo que se extrai 

da natureza tem valor econômico, são bens com valoração. Os atos econômicos que utilizam os 

bens ambientais, utilização material, energética e qualquer interação com o ambiente são 
                                                                                                                                                         

alternativas se originam de um simples fato - a terra é finita. Quanto mais qualquer atividade humana se 
aproxima do limite da capacidade que o globo tem para suportá-la”. Ibid., 1998, p. 83. 

120 FURTADO, Celso, op. cit., 1998, p. 11. 
121 GRINEVALD, Jaccques; RENS, Ivo. Introdução à 2ª edição. In: GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O 

decrescimento: entropia, ecologia e economia. Tradução de João Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 2008, p. 30. 
122 Economista, cujos trabalhos resultaram no conceito de decrescimento econômico. É considerado fundador da 

bioeconomia (ou economia ecológica). Licenciado em Estatísticas em Paris. Foi professor de economia na 
Universidade Vanderbilt. Criticou os economistas liberais neoclássicos por defenderem o crescimento 
econômico material sem limites e desenvolveu uma teoria oposta e extremamente ousada para a época: o 
decrescimento econômico. (1906 - 1994). GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: entropia, 
ecologia e economia. Tradução de João Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 2008, p.58. 

123 Gozague Pillet é professor na Universidade de Fribourg (Suíça). Professor associado na Universidade 
Senghor (Alexandria, Egito) e foi presidente da Agência de Estudos do Ambiente-economia Ecosys, em 
Genebra. (1948 - 2007). PILLET, Gonzague. Economia ecológica: Introdução à economia do ambiente e 
recursos naturais. Tradução de Lucinda Martinho. Lisboa: Instituto Piaget, 1993. 

124 Gozague Pillet, explica que o ambiente é a economia, pois reconhece que “a economia ecológica, antes de mais, 
empiricamente que os atos econômicos, para além do comportamento do homo oeconomicus e as relações sociais 
do mercado, correspondem, a uma utilização material, energética e viva do ambiente e que esta utilização é, 
fundamentalmente, uma destruição criadora (Passet). Reconhece, em seguida, racionalmente que o mercado não 
decide a escala à qual utiliza o ambiente e que desta interrelação resultam restrições globais. No total, reconhece 
de fato - embora possa parecer surpreendente – que o mercado é a economia”. Ibid., 1993, p. 201. 
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utilizados pelo ser humano e suas relações sociais de mercado. Desse modo, afirma Pillet, que a 

passagem da economia à economia ecológica seria a melhor forma de perceber “as 

responsabilidades da economia na produção de bens e serviços” derivados do meio ambiente125.  

Percebe-se que o valor econômico do ambiente não se limita somente ao valor de 

utilização de bens e serviços da natureza, pois ultrapassa esse valor e deve integrar o valor de 

custo da regeneração, de utilização futura e mesmo da não utilização desses bens da natureza. 

Nesse caso, o valor econômico do meio ambiente, como ensina Gonzague Pillet, seria 

apresentado como o “valor econômico total (VET) de bens e serviços de ambiente”, e aponta 

que os elementos para o VET seriam o valor da utilização, o valor de opção de utilização 

futura e o valor de existência que entram na economia como fatores de produção126.   

Por essa razão, vê-se que o sistema econômico sofre limites impostos pela natureza, 

visto que não pode ter, a economia, um crescimento maior que os recursos naturais possam 

suportar. A apropriação da natureza pelo capital encontra freios, e a sobrevivência econômica 

depende de como são organizados a produção e o uso racional da biodiversidade, 

principalmente no que se refere à gestão dos recursos naturais e controle da poluição. 

Da mesma maneira, Cristiane Derani127 e Kelly Schaper S. de Souza afirmam que a 

macroeconomia está contida em um ecossistema maior e finito, do qual a “economia 

ecológica afasta-se, portanto, das bases da economia capitalista neoliberal, para, na esteira da 

                                                 
125 Gozague Pillet afirma que “A atividade econômica é, fundamentalmente, um processo de destruição criadora 

de recursos naturais. Com efeito, destruímos e criamos formas de energia, de matéria, de organização. Mais 
precisamente, transformamo-las. O problema não está, exatamente, nestas transformações. Encontra-se, antes, 
no facto que a economia, herdada do sec. XVIII, só destrói e cria recursos para si própria, só à sua escala, como 
se estivesse isolada dos sistemas naturais. A natureza que, por outro lado, culturalmente desprezou e, 
avidamente, explorou. A economia ecológica é, de forma figurada, pôr o Sol na economia. O Sol, porque é a 
principal energia natural e, por isso mesmo, fonte de vida” Ibid., 1993, p. 201-203,  quarta capa. 

126 Gonzague Pillet explica que “o valor econômico do ambiente supõe, portanto que seja apresentado o Valor 
econômico Total (VET) de bens e serviços de ambiente. O valor econômico total seria o valor de utilização, 
somado com o valor de opção (utilização opcional futura) mais o valor de existência /intrínseca (não 
utilização). O valor de utilização é o valor imediato do bemol serviço do ambiente (água para beber, por 
exemplo). O valor de opção não é propriamente dito um valor de ambiente, mas tem ou o estatuto de um 
prêmio de bens e serviços da natureza de seguro, ou de um valor residual. O valor de existência é o valor dado 
à não utilização do ambiente, por exemplo, um ambiente que se conserva para as futuras gerações. O valor 
intrínseco é o valor que os indivíduos dão características ecológicas deste ambiente, por exemplo a presença de 
espécies a conservar ou de particularidades geomorfológicas. O valor econômico total designa assim, no 
tempo, a utilização ou não utilização do ambiente pela economia. [...] avaliar o ambiente sob a ótica econômica 
significa, à letra, por um preço no que não tem preço.” Ibid., 1993, p. 221-222. 

127 Cristiane Derani é Livre-docente pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado na Ecoledes Hautes Etudes em 
Sciences Sociales, Paris. Estudos de doutorado (bolsa CNpq) na J. W. Goethe Universitaet, Frankfurt. Doutora em 
Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. DERANI, 
Cristiane; SOUZA, Kelly Schaper Soriano de. Instrumentos Econômicos na política nacional do meio ambiente: Por 
uma economia ecológica. Veredas do Direito (A1), Belo Horizonte, v. 10, n. 19, p. 247-272. jan.-jun. 2013. Disponível 
em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/viewFile/319/349> Acesso em: 20 mar. 2017. 
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macroeconomia, assumir nova racionalidade produtiva”. Assim, os limites biofísicos seriam a 

barreira produtiva na economia128.  

Ademais, a construção dessa nova racionalidade perpassa obrigatoriamente pelo meio 

ambiente. Enrique Leff129 afirma que o desafio entre a economia neoclássica e a crise 

ambiental seria “pensar e construir outra economia”. A racionalidade econômica voltada para 

a ecologia visa criar parâmetros de aplicação econômica e moderar os impactos negativos, 

quais sejam, recriar a economia fundamentada na ecologia, repensar o processo econômico 

“com bases ecológicas e culturais”130.  

Por essa razão, vê-se a necessidade da valoração econômica do meio ambiente, com o 

efeito limitador do desenvolvimento, principalmente pela questão da irreversibilidade. A interação 

e a integração entre os objetivos econômicos e ecológicos e sociais devem estar em íntima relação 

entre si, construindo uma economia para os recursos naturais e do meio ambiente131. 

                                                 
128Cristiane Derani e Kelly Schaper S. de Souza “A macroeconomia, por outro lado, apresenta-se como subsistema 

aberto contido em um ecossistema maior, finito e que não se encontra em crescimento, e reconhece a existência de 
uma escala ótima de crescimento, a partir da qual o desenvolvimento qualitativo permanece, inexistindo, porém, 
possibilidades ao crescimento quantitativo. Para que essa escala ótima seja observada, é essencial que o throughput – 
ou transfluxo de recursos – ocorra no interior das capacidades de absorção e regeneração do ecossistema. Aí reside a 
base da ideia de sustentabilidade, segundo a qual o subsistema econômico não pode crescer além da escala na qual 
ele possa ser permanentemente sustentado ou suportado pelo ecossistema que o contém24. A economia ecológica 
afasta-se, portanto, das bases da economia capitalista neoliberal de mera apropriação de recursos naturais para, na 
esteira da macroenocomia, assumir uma nova racionalidade produtiva, que considera os efeitos da economia como 
sistema aberto e os limites biofísicos de um ecossistema, já abarrotado”. Ibid., 2013, p. 267. 

129 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução Silvana Cobucci Leite. Sâo Paulo: Cortez, 2010. 
130 Enrique Leff discorre que a economia ecológica “procurou flexibilizar e abrir o cerco que a economia 

neoclássica impõe ao ambiente ao reduzir a valoração dos recursos aos preços de mercado. A partir de uma 
visão sistêmica, tenta articular a economia cm outros sistemas – população, tecnologia, cultura – e abrir um 
diálogo entre a racionalidade econômica e outros espaços de pensamento, outras disciplinas e outros saberes. 
No entanto, a economia ecológica realmente não questiona o núcleo duro da racionalidade econômica. A 
economia ecológica procurar reduzir e moderar os impactos negativos da economia, conciliar diferentes 
racionalidades e interesses, mas sem subverter o núcleo da racionalidade da economia. [...] o que estou 
propondo é a construção de outra economia: mais que procurar flexibilizar, limitar, regulamentar e controlar 
excessos da racionalidade econômica, é preciso refundar a economia sobre suas bases ecológicas e culturais. 
Isso implica assumir plenamente a lei-limite da entropia; significa internalizar uma negatividade, um limite ao 
processo de produção antinatural para gerar outros meios para a satisfação de necessidades, desejos e 
aspirações humanas. Nesta perspectiva, a termodinâmica e a ecologia não apenas estabelecem as condições 
restritivas para a apropriação econômica da natureza”. Ibid., 2010, p. 28-29. 

131 Sylvie Faucheux e Jean-François Noël acentuam que “a maior parte dos problemas ambientais conjugam, 
como se viu, incerteza fundamental e irreversibilidade. [...] a otimização já não se poderá aplicar, não só 
devido a incerteza do devir coevolutivo dos sistemas econômicos e ecológicos, mas também por causa da 
multiplicidade das funções-objetivos: a lodo dos objetivos econômicos e sociais devem ser integrados objetivos 
ecológicos em estreita inter-relação com os primeiros. E então definir entre as diferentes opções possíveis. [...] 
trata-se então de abandonar a ideia de construir uma economia dos recursos naturais e do meio ambiente, a fim 
de reconstruir uma economia para os recursos naturais e o meio ambiente, propondo meios para atingir esse 
fim.” FAUCHEUX, Sylvie; NOËL, Jean-François. Economia dos recursos naturais e do meio ambiente. 
Tradução Omar Matias. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 17, 297. 
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O valor econômico da biodiversidade, do meio ambiente e dos recursos naturais torna-

se uma realidade premente. A necessidade de repensar a economia, o consumo, a cultura, em 

torno do meio ambiente, figura como uma necessidade para a continuidade da própria 

economia. O ciclo econômico encontra limites na natureza. Como afirma Gozague Pillet, o 

meio ambiente seria a própria economia, portanto, deve-se, para a continuidade econômica e 

produtiva do capital, repensar entre o meio ambiente e a produção econômica132.   

1.3 Sustentabilidade ambiental e desenvolvimento 

O crescimento econômico depende invariavelmente do meio ambiente e dos recursos 

naturais, seja no próprio uso da matéria, seja na utilização de recursos energéticos e água para 

a produção industrial de bens ou serviços. O modelo de desenvolvimento econômico é 

fundamentado na produção, com a utilização dos bens da natureza como fonte primária.  

Dito isso, a avaliação econômica para a geração do Produto Interno Bruto – PIB é 

medida com base na atividade econômica, em razão da produção e consumo de bens e 

serviços em um país, na agropecuária, indústria e serviços. Mas não leva em consideração a 

utilização do meio ambiente, bem como se essa produção pode afetar a biodiversidade e os 

recursos naturais. 

Dessa maneira, a mensuração do PIB, não inserindo os elementos do meio ambiente, 

possivelmente não reflete a realidade econômica e ambiental de um determinado país, 

sobretudo, por causa da relação de produção e sustentabilidade ambiental. A produção 

econômica necessita de recursos ambientais, então o olhar para a sustentabilidade deve ser 

medido e inserido na equação para medir o desenvolvimento econômico. 

A economia deve ter um olhar multidimensional para o meio ambiente e uma visão 

sistêmica, de modo a compreender e conhecer a importância do meio ambiente para o 

desenvolvimento econômico. Uma visão reducionista para a compreensão da necessidade dos 

recursos naturais e da biodiversidade ocasiona erros estratégicos na gestão ambiental, sendo 

necessário rever os valores para que se possa ter um direito ambiental e um meio ambiente 

intergeracional. 

                                                 
132 PILLET, Gonzague. Economia ecológica: Introdução à economia do ambiente e recursos naturais. Tradução 

de Lucinda Martinho. Lisboa: Instituto Piaget, 1993, p. 201. 
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Percebe-se a complexidade e a inter-relação entre desenvolvimento econômico, social e 

proteção do meio ambiente. Vive-se uma crise de percepção, na qual deveria ocorrer a busca 

de novas fontes energéticas limpas. Percebe-se que alguns países retroagem133 e liberam o uso 

de carvão na indústria para obter sua independência energética. Tem-se que a busca para 

incrementar os números da economia relega a um plano secundário o meio ambiente. 

Os países que detêm os maiores PIBs estão entre os que mais emitem carbono no 

planeta. A relação com a produção industrial e a emissão de carbono é direta. O gráfico 

abaixo, do Centro de Análise de Informações sobre Dióxido de Carbono - CDIAC134, órgão do 

                                                 
133 Conforme comunicado da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – EPA (United States 

Environmental Protection Agency), que foi assinado a Ordem Executiva de Independência Energética para que 
seja realizada uma revisão e rescinda várias regulamentações desnecessárias e onerosas sobre a produção de 
energia elétrica a carvão. Bem como foi publicado no site do Governo dos Estados Unidos da América a 
íntegra da Ordem executiva, que dentre outras coisas revoga ordens executivas de proteção ambiental e de 
análise de impactos ambientais, tais como: “Rescission of Certain Energy and Climate-Related Presidential 
and Regulatory Actions.  (a)  The following Presidential actions are hereby revoked: (i)    Executive Order 
13653 of November 1, 2013 (Preparing the United States for the Impacts of Climate Change); (ii)   The 
Presidential Memorandum of June 25, 2013 (Power Sector Carbon Pollution Standards); (iii)  The 
Presidential Memorandum of November 3, 2015 (Mitigating Impacts on Natural Resources from 
Development and Encouraging Related Private Investment); and (iv)   The Presidential Memorandum of 
September 21, 2016 (Climate Change and National Security). (b)  The following reports shall be 
rescinded: (i)   The Report of the Executive Office of the President of June 2013 (The President's Climate 
Action Plan); and (ii)  The Report of the Executive Office of the President of March 2014 (Climate Action 
Plan Strategy to Reduce Methane Emissions)” Disponível em:<https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2017/03/28/presidential-executive-order-promoting-energy-independence-and-economi-1>. Acesso em 
20 jun. 2017. 

134 Carbon Dioxide Information Analysis Center – CDIAC – “he Carbon Dioxide Information Analysis Center 
(CDIAC), located at the U.S. Department of Energy's (DOE) Oak Ridge National Laboratory (ORNL), is the 
primary climate change data and information analysis center for DOE. CDIAC is supported by DOE's Climate 
and Environmental Sciences Division within the Office of Biological and Environmental Research (BER). 
CDIAC's data holdings include estimates of carbon dioxide emissions from fossil-fuel consumption and land-
use changes; records of atmospheric concentrations of carbon dioxide and other radiatively active trace gases; 
carbon cycle and terrestrial carbon management datasets and analyses; and global/regional climate data and 
time series. CDIAC provides scientific and data management support for numerous projects including large-
scale DOE ecosystem experiments like the Next-Generation Ecosystem Experiments; the AmeriFlux Network, 
continuous observations of ecosystem level exchanges of CO2, water, energy and momentum at different time 
scales for sites in the Americas; the Ocean CO2 Data Program of CO2 measurements taken aboard ocean 
research vessels; and the HIPPO project, which measured and is analyzing the atmospheric carbon cycle and 
greenhouse gas concentrations from pole to pole over the Pacific Ocean”. (http://cdiac.ornl.gov/). Tradução 
nossa: “O Centro de Análise de Informações sobre Dióxido de Carbono (CDIAC), localizado no Laboratório 
Nacional de Oak Ridge (ORNL) do Departamento de Energia dos EUA (DOE), é o principal centro de dados e 
análise de mudanças climáticas para o DOE. O CDIAC é apoiado pela Divisão de Ciências Ambientais e 
Ambientais do DOE dentro do Escritório de Pesquisa Biológica e Ambiental (BER). Os dados do CDIAC 
incluem estimativas de emissões de dióxido de carbono do consumo de combustível fóssil e mudanças no uso 
da terra; registros de concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e outros gases traços radiativamente 
ativos; conjuntos de dados e análises de gestão de ciclo de carbono e carbono terrestre; e dados climáticos 
globais / regionais e séries temporais. O CDIAC fornece suporte científico e de gerenciamento de dados para 
inúmeros projetos, incluindo experimentos do ecossistema DOE em grande escala, como os Experimentos 
Ecossistêmicos da Próxima Geração; a Rede AmeriFlux, observações contínuas das trocas no nível do 
ecossistema de CO2, água, energia e momento em diferentes escalas de tempo para os locais nas Américas; o 
Programa de Dados de CO2 do Oceano de medições de CO2 tomadas a bordo de navios de pesquisa oceânica; 
e o projeto HIPPO, que mediu e está analisando o ciclo de carbono atmosférico e as concentrações de gases de 
efeito estufa de pólo a pólo sobre o Oceano Pacífico”. 
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Departamento de Energia dos EUA, evidencia quais são os principais países emissores de gás 

carbônico na natureza. No relatório de 2011, o CDIAC demonstrou que China, Estados 

Unidos, Índia, Rússia e Japão estariam entre os maiores emissores de gás carbônico do 

mundo.  

Figura 1 – Maiores Emissores de gás carbônico em 2011 

 
Fonte: CDIAC/EPA (http://cdiac.ornl.gov/) - gráfico: Jornal Folha de São Paulo 

Conforme os dados, os maiores poluidores também estão entre os que têm o Produto 

Interno Bruto mais alto. Quando não o tem, estão em pleno desenvolvimento. Nesse relatório, 

observa-se que o Brasil está em décima quinta colocação, em situação bem inferior em 

relação à China. Mas conforme o CDIAC, em relatório com dados de 2014, a situação dos 

países apresentados praticamente permaneceu, mas a situação do Brasil se alterou, saindo da 

décima quinta para a décima primeira135 colocação. Percebe-se que em três anos de análises, o 

Brasil não conseguiu reduzir as emissões, mas, pelo contrário, aumentou a queima de 

combustíveis fósseis e aumentou as emissões de gás carbônico. 

Assim, o crescer economicamente sem observar o meio ambiente não seria 

propriamente um crescimento. Melhor afirmando, não seria um crescimento econômico ideal 

para um planeta com recursos finitos ou que exigem tempo para a sua recuperação/produção. 

O produzir/consumir versus meio ambiente/recursos naturais deve ter um ponto de equilíbrio. 

Pode haver prosperidade em equilíbrio com a natureza.  

                                                 
135 CARBON DIOXIDE INFORMATION ANALYSIS CENTER – CDIAC. Ranking of the world's countries 

by 2014 total CO2 emissions from fossil-fuel burning. Disponível em: 
<http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/top2014.tot>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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Vive-se uma crise de valores na qual o desenvolvimento da tecnologia convive com a 

pobreza e a miséria. Apesar dos atores envolvidos, quais sejam: o Estado, as empresas e a 

sociedade, percebe-se a ausência de responsabilidade social. Um paradoxo existencial, em que 

se projeta relações para o futuro intergeracional, mas o que se apresenta são os esforços para 

um crescimento econômico, em detrimento da proteção ambiental. 

Nessa perspectiva, nota-se que falta educação ambiental. Os atores envolvidos 

necessitam ter uma alfabetização ecológica para o entendimento de que as relações entre os 

diversos países estão ligadas através do meio ambiente, nessa relação transnacional que une as 

nações. Fritjof Capra discorre que a educação para uma vida sustentável estimularia a 

compreensão da ecologia, da natureza, com a possibilidade de criação de vínculos emocionais 

e responsáveis pela aplicação ecológica e econômica coerente para o mundo, de modo a 

“preencher a lacuna existente entre a prática humana e os sistemas ecologicamente 

sustentáveis” 136.  

Percebe-se que a ausência de um comportamento direcionado para a proteção do meio 

ambiente, biodiversidade e recursos naturais pode ocasionar decisões, tais como a dos Estados 

Unidos da América, tomadas em março de 2017, contrárias ao acordo firmado em 2015, na 

Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática - COP21137, em Paris, em prol da 

redução da emissão de carbono na atmosfera. 

Torna-se necessária a compreensão da indissociabilidade dos elementos da natureza, da 

economia e do ser humano. A complexa interligação para manter o equilíbrio necessário à 

produção de riqueza e bem-estar é uma realidade premente. O crescimento econômico sem 

sustentabilidade ambiental não reflete as necessidades multidimensionais para manter as 

futuras gerações em um ambiente saudável e equilibrado.  

                                                 
136 CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo sustentável. 

Tradução de Carmen Fischer. São Paulo: Cultriz, 2006, p.18. 
137 “A COP21 busca alcançar um novo acordo internacional sobre o clima, aplicável a todos os países, com o 

objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2°C. A UNFCCC foi adotada durante a Cúpula da Terra 
do Rio de Janeiro, em 1992, e entrou em vigor no dia 21 de março de 1994. Ela foi ratificada por 196 Estados, 
que constituem as “Partes” para a Convenção. Esta Convenção-Quadro é uma convenção universal de 
princípios, reconhecendo a existência de mudanças climáticas antropogênicas – ou seja, de origem humana – e 
dando os países industrializados a maior parte da responsabilidade para combatê-la. A Conferência das Partes 
(COP), constituída por todos os Estados Partes, é o órgão decisório da Convenção. Reúne-se a cada ano em 
uma sessão global onde as decisões são tomadas para cumprir as metas de combate às mudanças climáticas. As 
decisões só podem ser tomadas por unanimidade pelos Estados Partes ou por consenso. A COP realizada em 
Paris será a vigésima primeira, portanto COP21”. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/cop21/>. Acesso 
em 25 jun 2017. 
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O repensar em relação ao meio ambiente seria a palavra para essa crise 

multidimensional entre o crescimento econômico, desenvolvimento humano e meio ambiente. 

A reavaliação da atividade econômica para uma atividade sustentável, com consumo e 

produção sustentável e responsável, vem a ser uma necessidade para essa realidade de um 

ambiente com recursos naturais limitados ou de difícil recuperação. 

O novo direcionamento da economia, em prol de uma condição de sustentabilidade 

ambiental e de equilíbrio econômico, deve passar pela recuperação dos ecossistemas e 

reversão da degradação ambiental, de modo a evitar a perda da biodiversidade e danos 

ambientais. A sustentabilidade econômica como elemento de bem-estar deve estar em sintonia 

com a proteção dos recursos naturais e a eliminação da pobreza. 

A mudança do modelo de desenvolvimento econômico deve ser repensada. O meio 

ambiente, como suporte da vida na terra e provedor de recursos naturais necessários à 

produção econômica, deve ser o ponto de exame para as possibilidades de um modelo que 

agregue os elementos necessários para a vida, crescimento econômico, bem-estar e meio 

ambiente equilibrado. 

O repensar deve envolver todos os setores, para que se compreenda a função do Estado 

na política de proteção ambiental e sua normatização e execução, das empresas na governança 

ambiental e da sociedade no controle e no consumo responsável. O modelo atual não 

comporta a entrada do meio ambiente como limitador de suas ações. Mas a mudança de 

comportamento e valores em relação ao meio ambiente deve ser colocada em pauta e deve 

haver debates sobre a realidade que se apresenta. Deve-se eliminar a distância entre o discurso 

em prol do meio ambiente para se buscar uma efetiva realização. 

Nessa perspectiva, Ignacy Sachs afirma que durante os preparativos para a Conferência 

do Estocolmo, uma posição foi assumida, a dos que queriam a abundância. As preocupações 

com o meio ambiente eram desnecessárias, pois poderiam atrasar os esforços para o 

desenvolvimento da industrialização dos países. Mas Sachs acredita que o aproveitamento de 

modo racional da natureza deveria ser o caminho a seguir 138.  

Percebe-se que a utilização racional do meio ambiente é uma realidade. Conforme o 

World Wildlife Fund – WWF, a demanda humana sobre o meio ambiente ultrapassa a 

                                                 
138 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins Albuquerque Filho. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 42-50. 
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capacidade de reposição do planeta. Ocorre uma sobrecarga na capacidade de reposição 

ambiental, de forma que ocorre “uma diminuição dos recursos naturais e uma acumulação de 

resíduos que excede a nossa capacidade de absorção” 139. 

 

Figura 2 - Pegada Ecológica comparação anos 1961-2010 

 
Fonte: Global Footprint Network, 2014 - gráfico: WWF Relatório Planeta Vivo 2014, p.10. 

Observa-se que a capacidade de gerar e absorver os resíduos140 não ocorre de maneira 

equilibrada. Quando se observa o gráfico acima, percebe-se que as taxas de carbono na 

atmosfera, derivado da utilização do material orgânico e de combustíveis fosseis, está mantendo 

uma trajetória ascendente. O planeta não está conseguindo realizar a absorção na mesma 

velocidade de sua produção. Verifica-se que os níveis analisados em 1961 estão abaixo do 

índice número 1/2, mas, ano a ano, é perceptível o crescimento do nível de carbono no planeta.  

                                                 
139 WORLD WILDLIFE FUND – WWF. Relatório Planeta Vivo 2014. Sumário, p.10. Disponível em: 

<http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/relatorio_planeta_vivo/> Acesso em: 03 abr. 2017. 
140 Conforme o Global Footprint Network (2012), pegada Ecologica ou Ecological Footprint seria “a measure of 

how much area of biologically productive land and water an individual, population or activity requires to 
produce all the resources it consumes and to absorb the waste it generates, using prevailing technology and 
resource management practices. The Ecological Footprint is usually measured in global hectares. Because 
trade is global, an individual or country’s Footprint includes land or sea from all over the world. Without 
further specification, Ecological Footprint generally refers to the Ecological Footprint of consumption. 
Ecological Footprint is often referred to in short form as Footprint. ‘Ecological Footprint’ and ‘Footprint’ are 
proper nouns and thus should always be capitalized”. Tradução nossa: “Uma medida de quanta área de terra e 
água biologicamente produtiva um indivíduo, uma população ou uma atividade requer para produzir todos os 
recursos que consome e absorver os resíduos que gera, usando a tecnologia predominante e práticas de gestão 
de recursos. A Pegada Ecológica é geralmente medida em hectares globais. Como o comércio é global, a 
Pegada de um indivíduo ou país inclui terra ou mar de todo o mundo. Sem mais especificações, Pegada 
Ecológica geralmente se refere à Pegada Ecológica do consumo. Pegada Ecológica é muitas vezes referida em 
forma curta como ‘Pegada’. ‘Pegada Ecológica’ e ‘Pegada’ são substantivos próprios e, portanto, devem 
sempre ser capitalizados.”  
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A capacidade de recuperação exige tempo. Por isso, a mudança de postura, de valores e de 

conceitos torna-se necessária. A recuperação da biomassa e ecossistemas necessita de tempo para 

a absorção da poluição lançada. Porém, a crescente necessidade de aumento da produção, do 

consumo e o aumento populacional geram um déficit de tempo, pois geraria uma demanda maior. 

Constata-se que alguns países já estão além da sua capacidade de recuperação da 

biomassa. Há um excesso de consumo e produção, de forma que excede a capacidade de 

recuperação. Gera-se um déficit ecológico no qual a produção excede a capacidade de 

recuperação. A organização internacional Global Footprint Network - GFN demonstra que 

alguns países estão com uma produção além da sua capacidade ecológica.  

Dados disponibilizados pela GFN apontam que países como Estados Unidos, China, 

Índia, Japão e parte da Europa operam além do limite de recuperação141 de sua biomassa. O 

crescimento pelo crescimento, sem observar os limites impostos pela natureza, não seria um 

verdadeiro crescimento. O desenvolvimento baseado na biomassa, como aponta Ignacy Sachs, 

seria a nova vertente do desenvolvimento. Um novo modelo de civilização com 

aproveitamento sustentável dos recursos renováveis “não é apenas possível, mas essencial” 142.  

Examinado o perfil dos países que operam acima da capacidade de recuperação de sua 

biomassa, percebe-se que não necessariamente esses países estão no auge de produção, nem 

tem o PIB entre os maiores. Tal fato se deve à relação da produção e da capacidade de 

recuperação nas fronteiras do país. Como se pode observar, os Estados Unidos operam com 

120% (cento e vinte por cento), além de sua capacidade, enquanto Trindad & Tobago opera 

com déficit de 410% (quatrocentos e dez por cento). 

 

 

 

 

 
                                                 
141 Percebe-se porque o meio ambiente é transnacional, suas consequências podem se alastrar para várias partes 

do mundo. Por mais que um país esteja em déficit na sua recuperação ecológica. Acaba todos os países 
dividindo esse encargo de manter o equilíbrio e a recuperação da biomassa. 

142 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins Albuquerque Filho. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p.29. 
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Figura 3 – Países com maior pegada ecológica 

 
Fonte: GLOBAL FOOTPRINT NETWORK  

Dentre os países com maior desenvolvimento econômico medido com base no PIB, que 

estão em déficit entre a produção e a recuperação, tem-se a China, com 260%, e posicionada 

em 2ª colocação, entre as maiores economias, o Japão com déficit de 600%, em terceiro na 

economia, Reino Unido, com 280%, quinta economia, e a Índia, na sétima posição na 

economia, mas com 160% de déficit na recuperação ambiental. 

O Brasil e a Rússia se encontram em situação estável em relação às outras economias 

listadas. O Brasil tem um superávit de 190% e a Rússia de 19%, respectivamente, e ambos estão 

em 9ª e 12ª economia, conforme dados do Banco Mundial143. Percebe-se que essa situação de 

superávit não seria reflexo de uma boa gestão ambiental ou de boas práticas. São dados em 

relação ao que se produz e se polui e a relação de recuperação e o que ainda pode ser utilizado. 

Ignacy Sachs afirma que o desenvolvimento seria a “universalização efetiva do conjunto 

dos direitos humanos”, principalmente no que se refere aos direitos econômicos, sociais e 

culturais. Discorre que, de 1972 a 1992, houve um avanço conceitual sobre o desenvolvimento 

sustentável, mas desde então não houve a efetivação prática do conceito. Acredita que o Brasil 

                                                 
143WORLD BANK. Gros domestic product. Disponível em: 

<http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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seria o país que reúne as melhores condições no mundo para “iniciar uma transição para o 

desenvolvimento sustentável baseado em uma civilização moderna de biomassa” 144.  

Para o desenvolvimento econômico, as nações devem observar a relação do meio ambiente 

com a produção. Percebe-se que o problema ambiental gerado pela produção industrial tem seus 

efeitos com amplitude mundial. Direta ou indiretamente, o planeta sofre as consequências, por 

isso o meio ambiente é considerado como elemento transnacional, pois afeta todas as nações.  

Em vista disso, a direção tomada pelo crescimento econômico necessitava ser reorientada. 

Da forma como se apresentava, produção pela produção e consumo pelo consumo, não mais cabia 

dentro do planeta. Aliás, o esgotamento dos recursos naturais seria uma realidade possível. Assim, 

Sachs assevera a necessidade “de outro crescimento para um outro desenvolvimento” 145.  

A necessidade de respostas para o meio ambiente é uma realidade. Mas a dicotomia 

desenvolvimento econômico e meio ambiente é constante. Até o século XX, esses dois 

elementos ainda eram contrapostos. Com a utilização de armas nucleares durante a Segunda 

Guerra Mundial, o movimento ambientalista tomou impulso, principalmente com a publicação 

da obra primavera silenciosa, que alertava sobre a questão de pesticidas químicos. O destaque e 

a preocupação em relação ao ecossistema e a saúde humana foram despertados146.  

Essa preocupação com o meio ambiente e a relação deste com a humanidade culminaram 

na Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, no ano de 1972, em Estocolmo – 

Suécia, no período de 5 a 16 de junho de 1972, com o objetivo de criar critérios e princípios 

                                                 
144SACHS, Ignacy. Entrevista à TV Cultura, 1 out. 2011. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=uYGNwr945-Y>. Acesso em: 05 abr. 2017. 
145 Id. A terceira margem: Em busca do ecodesenvolvimento. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009, p.232. 
146 Organização das Nações Unidas - Sobre o meio ambiente “pode-se dizer que o movimento ambiental 

começou séculos atrás, como uma resposta à industrialização. No século XIX, os poetas românticos britânicos 
exaltaram as belezas da natureza, enquanto o escritor americano Henry David Thoreau pregava o retorno da 
vida simples, regrada pelos valores implícitos na natureza. Foi uma dicotomia que continuou até o século XX. 
Após a Segunda Guerra Mundial, a era nuclear fez surgir temores de um novo tipo de poluição por radiação. O 
movimento ambientalista ganhou novo impulso em 1962 com a publicação do livro de Rachel Carson, ‘A 
Primavera Silenciosa’, que fez um alerta sobre o uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos. Cientista e 
escritora, Carson destacou a necessidade de respeitar o ecossistema em que vivemos para proteger a saúde 
humana e o meio ambiente. Em 1969, a primeira foto da Terra vista do espaço tocou o coração da humanidade 
com a sua beleza e simplicidade. Ver pela primeira vez este ‘grande mar azul’ em uma imensa galáxia chamou 
a atenção de muitos para o fato de que vivemos em uma única Terra – um ecossistema frágil e interdependente. 
E a responsabilidade de proteger a saúde e o bem-estar desse ecossistema começou a surgir na consciência 
coletiva do mundo. Com o fim da tumultuada década de 1960, seus mais altos ideais e visões começaram ser 
colocados em prática. Entre estes estava a visão ambiental – agora, literalmente, um fenômeno global. 
Enquanto a preocupação universal sobre o uso saudável e sustentável do planeta e de seus recursos continuou a 
crescer, em 1972 a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 
Estocolmo (Suécia).” (ONU, 2017).  
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comuns como inspiração e guia para a preservação e melhorias no meio ambiente humano. 

Assim, em Estocolmo, a declaração com claro viés ambiental foi criada. As bases para um novo 

modelo para o desenvolvimento estavam lançadas. A defesa do meio ambiente para as presentes 

e futuras gerações transformou-se em meta para a humanidade ao lado do “desenvolvimento 

econômico e social em todo o mundo, e em conformidade com elas”147.  

De modo geral, proclama a necessidade da interação do ser humano e o meio ambiente 

como elementos interligados e dependentes. O reconhecimento da importância do meio 

ambiente e dos recursos naturais, dos quais seriam simultaneamente “obra e construtor”, de 

modo que o meio ambiente, seja ele natural ou artificial, seja essencial “para o bem-estar [...] 

para o gozo dos direitos humanos”, incluindo o direito à vida148.  

A declaração da ONU para o meio ambiente, assevera a necessidade do constante 

aprimoramento tecnológico, bem como de sua aplicação imprudente com possibilidade de 

causar “transtornos de equilibro ecológico da biosfera” e “esgotamento de recursos 

insubstituíveis”.  Deve o uso da tecnologia ser direcionada para o desenvolvimento sem 

ocasionar danos ao meio ambiente, para que se possa “preservar e melhorar o meio ambiente 

humano em benefício do homem e de sua posteridade” 149.  

Em Estocolmo, percebe-se a preocupação da relação da natureza versus ser humano. É 

considerada a primeira conferência para reflexão e análise do problema para a conscientização 

das nações. Anota Jonh McCorMick que, em 1972, foi a primeira vez que houve um debate 

sobre os problemas do meio ambiente nas dimensões política, econômica e social em um 

                                                 
147 Assim a preocupação da ONU na proteção ao meio ambiente e a convivência harmoniosa entre o 

desenvolvimento econômico e social estavam lançados, veja-se: “6. Chegamos a um momento da história em que 
devemos orientar nossos atos em todo o mundo com particular atenção às consequências que podem ter para o 
meio ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao meio ambiente da 
terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário, com um conhecimento mais profundo e uma 
ação mais prudente, podemos conseguir para nós mesmos e para nossa posteridade, condições melhores de vida, 
em um meio ambiente mais de acordo com as necessidades e aspirações do homem. As perspectivas de elevar a 
qualidade do meio ambiente e de criar uma vida satisfatória são grandes. É preciso entusiasmo, mas, por outro 
lado, serenidade de ânimo, trabalho duro e sistemático. Para chegar à plenitude de sua liberdade dentro da 
natureza, e, em harmonia com ela, o homem deve aplicar seus conhecimentos para criar um meio ambiente 
melhor. A defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras se converteu 
na meta imperiosa da humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo em que se mantém as metas 
fundamentais já estabelecidas, da paz e do desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e em 
conformidade com elas”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração da Conferência da ONU 
no ambiente humano – Conferencia de Estocolmo 1972. Estocolmo, 1972. Disponível em: 
<www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em: 06 abr. 2017. 

148 Ibid., 2017. 
149 Ibid., 2017. 
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fórum intergovernamental150. Colocou-se na agenda internacional a dimensão do meio 

ambiente como centro das discussões entre o desenvolvimento e economia151.  

Da conferência de Estocolmo, no mesmo ano, gerou-se o Programa das Nações Unidas 

para o meio ambiente, com o objetivo de coordenar os trabalhos da ONU para o meio 

ambiente, gestão, governança ambiental e demais questões relacionadas. Em 1983, foi criada 

a Comissão Mundial sobre o meio ambiente, para a qual foi nomeada presidente da comissão 

a Médica Gro Harlem Brundtland, por sua visão que “ultrapassa fronteiras”152 153.  

Gro Harlem Brundtland comenta que foi solicitado que a Comissão que ela presidia criasse 

uma “agenda global para mudança”, de modo que fossem propostas estratégias ambientais com o 

fim de obter um desenvolvimento em equilíbrio com a natureza, que envolvesse a cooperação das 

nações, tendo em vista a “consecução de objetivos comuns e interligados que considerem as inter-

relações de pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento” 154.  

Além disso, outros objetivos deveriam ser realizados, como a definição de noções 

comuns direcionadas para as questões ambientais. Lembra Brudtland, quando se iniciaram as 

discussões, que “houve quem desejasse que suas considerações se limitassem apenas a 

‘questões ambientais’. Isto seria um grave erro”, comenta, tendo em vista que o meio 

ambiente “não existe como uma esfera desvinculada das ações, ambições e necessidades 

                                                 
150 McCorMick assevera que “foi a primeira vez que os problemas políticos, sociais e econômicos do meio 

ambiente global foram discutidos num fórum intergovernamental com uma perspectiva de realmente 
empreender ações corretivas. A conferência objetivava criar no seio da ONU bases para uma consideração 
abrangente dos problemas do meio ambiente humano e fazer convergira atenção de governos e opinião pública 
em vários países para a importância do problema” McCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do 
movimento ambientalista. Tradução de Marco Antônio Esteves da Rocha e Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 1992, p.97. Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/55372947/McCORMICK-John-
Rumo-ao-Paraiso-A-historia-dos-movimentos-ambientalistas> . Acesso em: 07 abr. 2017. 

151 Ignacy Sachs discorre que a Conferência das Noções Unidas em Estocolmo no ano de 1972, “colocou a 
dimensão do meio ambiente na agenda internacional. Ela foi precedida pelo encontro de Founex de 1971, 
implementado”. SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins 
Albuquerque Filho. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 49. 

152 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o meio ambiente. New York, 2017. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/> Acesso em: 07 abr. 2017. 

153 “Em 1983, o Secretário-Geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública 
e ex-Primeira Ministra da Noruega, para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Burtland foi uma escolha natural para este papel, à medida que sua visão da saúde ultrapassa 
as barreiras do mundo médico para os assuntos ambientais e de desenvolvimento humano. Em abril de 1987, a 
Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um relatório inovador, ‘Nosso Futuro Comum’ – que 
traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público”. (ONU, 2017). 

154 BRUNDTLAND, Gro Harlem. Prefácio. In: COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. XIII - XIV. 
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humanas”. Não seria possível desvincular, dada a relação inseparável entre os problemas 

humanos, o meio ambiente e o desenvolvimento155.  

A noção de desenvolvimento sustentável foi definida no Relatório Nosso Futuro 

Comum, elaborado pela Comissão presidida por Bruntland. Dispõe o relatório que, para a 

elaboração do conceito de desenvolvimento sustentável, foram observados limites, mas esses 

limites não seriam absolutos, porquanto podem existir limites derivados do estágio de 

evolução tecnológica. O desenvolvimento também encontra limites por conta da capacidade 

da biosfera de absorção dos efeitos derivados da atividade humana156.  

Assim, em busca de atender às necessidades de elaboração de um conceito de 

desenvolvimento sustentável, a Comissão presidida por Brundtland elaborou o conceito segundo 

o qual “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. 

Percebe-se nesse conceito a preocupação em garantir e satisfazer as “aspirações humanas”. Esse 

seria os objetivos do desenvolvimento e da criação do próprio Estado157.  

Percebe-se que o desenvolvimento deve se apoiar mutualmente no econômico e no 

social, criando oportunidades de renda, emprego e consumo, mas todos dependente do 

equilíbrio ambiental. Surge assim o papel da economia e do meio ambiente na produção de 

riqueza e na eliminação das necessidades humanas. 

No Rio de Janeiro, em 1992, ocorreu a Conferência das Noções Unidas sobre o meio 

ambiente e o Desenvolvimento, no período de 3 a 14 de junho de 1992, conhecida 

                                                 
155 Bruntdland assevera que “em 1982, quando se discutiam pela primeira vez as atribuições de nossa comissão, 

houve quem desejasse que suas considerações se limitassem apenas a questões ambientais. Isto teria sido um 
grave erro. O meio ambiente não existe como esfera desvinculada das ações, ambições e necessidades 
humanas, e tentar defendê-lo sem levar em conta os problemas humanos deu à própria expressão meio 
ambiente uma conotação de ingenuidade em certos círculos políticos. Também a palavra desenvolvimento foi 
empregada por alguns num sentido limitado, como o que as nações pobres deveriam fazer para se tornarem 
ricas”. BRUNDTLAND, Gro Harlem. Prefácio. In: COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. XIII - XIV. 

156 A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Relatório Nosso Futuro Comum afirma 
que “o conceito de desenvolvimento sustentável tem, é claro, limites – não limites absolutos, mas limitações 
impostas pelo estágio atual a tecnologia e da organização social, no tocante aos recursos ambientais, e pela 
capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. Mas tanto a tecnologia quanto a 
organização social podem ser geridas e aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de crescimento 
econômico”. Ibid., 1991, p. 9. 

157 No Relatório Nosso Futuro Comum, discorre que o conceito de necessidades deve receber máxima atenção. 
Assim ao “definirem os objetivos do desenvolvimento econômico e social, é preciso levar em conta sua 
sustentabilidade em todos os países – desenvolvidos ou em desenvolvimento, com economia de mercado ou de 
planejamento central. [...] o desenvolvimento supõe uma transformação progressiva da economia e da 
sociedade.” Ibid., 1991, p. 46. 
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informalmente no mundo como “a Cúpula da Terra”, onde estiveram presentes 172 chefes de 

Estado ou de Governo, além da presença de milhares de representantes de organizações não 

governamentais e fóruns. Como resultado, foi elaborado o documento “Agenda 21”, a 

Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento. A Cúpula da Terra teve como 

conferência anterior a de Estocolmo, em 1972158.  

A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento foi marcada pela 

percepção da importância do meio ambiente para o desenvolvimento humano, seja 

econômico, social ou cultural, de modo que esse desenvolvimento ocorra harmonicamente 

com a natureza, visando à projeção do ser humano, em uma vida saudável e produtiva. A 

equidade do desenvolvimento sustentável deve atender ao meio ambiente presente e futuro. 

Assim, alcançar o desenvolvimento, a proteção do meio ambiente será essencial e de modo 

algum deveria ocorrer o desenvolvimento isolado da proteção ambiental159.  

A Declaração do Rio sobre o meio ambiente, realizada em 1992, reafirma a Declaração 

de Estocolmo, de 1972, vinte anos após. Usando Estocolmo como parâmetro inicial para 

atingir objetivos a partir dela, para estabelecer uma parceria entre o desenvolvimento e o meio 

ambiente, de modo que ambas as partes preservem o equilíbrio, fazendo com que as nações 

                                                 
158 “The Earth Summit in Rio de Janeiro was unprecedented for a UN conference, in terms of both its size and 

the scope of its concerns. Twenty years after the first global environment conference, the UN sought to help 
Governments rethink economic development and find ways to halt the destruction of irreplaceable natural 
resources and pollution of the planet. Hundreds of thousands of people from all walks of life were drawn into 
the Rio process. They persuaded their leaders to go to Rio and join other nations in making the difficult 
decisions needed to ensure a healthy planet for generations to come”. Tradução nossa: “A Cúpula da Terra no 
Rio de Janeiro foi sem precedentes para uma conferência da ONU, tanto em termos de seu tamanho quanto de 
suas preocupações. Vinte anos após a primeira conferência ambiental global, a ONU procurou ajudar os 
governos a repensar o desenvolvimento econômico e encontrar formas de travar a destruição de recursos 
naturais insubstituíveis e a poluição do planeta. Centenas de milhares de pessoas de todas as esferas da vida 
foram atraídas para o processo do Rio. Eles persuadiram seus líderes a ir para o Rio e se juntar a outras nações 
em tomar as decisões difíceis necessárias para garantir um planeta saudável para as gerações 
vindouras”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o meio ambiente. New York, 2017. 
Disponível em: < https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/> Acesso em: 07 abr. 2017.  

159 A Declaração do Rio sobre o meio ambiente realizada em 1992, assevera a importância do meio ambiente e 
desenvolvimento nos seguintes princípios: “Princípio 1 Os seres humanos estão no centro das preocupações 
com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 
natureza. Princípio 2 Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito 
internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de 
meio ambiente e de desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sus jurisdição ou 
seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição 
nacional. Princípio 3 O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 
equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras. 
Princípio 4 Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do 
processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.” ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992a. 
Disponível em: < http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf> Acesso em: 07 abr. 2017. 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
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percebam a essencialidade e primordialidade do meio ambiente e a interdependência da terra 

para a sobrevivência humana160.  

O instrumento derivado da Conferência do Rio de 1992 foi a “Agenda 21”, ferramenta 

pela qual as comunidades das Nações identificaram os problemas e definiram as prioridades, 

bem como a forma como se deveriam resolver essas questões161. Criaram-se metas, além de 

propostas para a criação de uma sociedade sustentável. Assim, a responsabilidade de 

cumprimento seria para todos, governo, empresas e sociedade 162.  

Não obstante, cumpre observar que a “Agenda 21” não ficou limitada às questões 

ambientais. Percebe-se no documento que foram abordadas as dimensões sociais e 

econômicas. Foi reconhecida a necessidade de se criar um padrão de desenvolvimento 

eficiente e equitativo, para que de fato se tenha um desenvolvimento sustentável163.  

Em junho de 2012, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Rio +20, Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, após vinte anos da “Cúpula da Terra”. A 

conferência reafirmou o compromisso para o desenvolvimento sustentável. No que pese 

Ignacy Sachs164 afirmar que nas Conferências de Estocolmo, 1972, e do Rio, de 1992, houve 

um avanço conceitual, considera-se que no quesito aplicação prática, não teve evolução.  

Na Rio+20, o documento final elaborado pela conferência, intitulado “O Futuro que 

queremos”, realiza uma avaliação do progresso e das lacunas das principais reuniões da 

                                                 
160 “A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo se reunido no Rio de 

Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a partir dela, 
com o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis de 
cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos, trabalhando com vistas à 
conclusão de acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema 
global de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, 
nosso lar”. Ibid., 1992a. 

161 O item 1.1 do Preambulo da “Agenda 21” específica que: “A humanidade se encontra em um momento de 
definição histórica. Defrontamo-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e no 
interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo, e com a deterioração 
contínua dos ecossistemas de que depende nosso bem-estar. Não obstante, caso se integrem as preocupações 
relativas a meio ambiente e desenvolvimento e a elas se dedique mais atenção, será possível satisfazer às 
necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, obter ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e 
construir um futuro mais próspero e seguro. São metas que nação alguma pode atingir sozinha; juntos, porém, 
podemos - em uma associação mundial em prol do desenvolvimento sustentável”. COMISSÃO MUNDIAL 
SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Agenda 21. Rio de Janeiro: Brasília, 1995, p. 11. 
Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2017. 

162 Ibid., 1995, p. 7.  
163 Ibid., 1995, p. 13-14. 
164SACHS, Ignacy. Entrevista à TV Cultura, 1 out. 2011. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=uYGNwr945-Y>. Acesso em: 05 abr. 2017. 
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cúpula das nações, além de estabelecer um contexto para uma economia verde, bem como 

integrar os três pilares de desenvolvimento sustentável, para o prosseguimento das reformas 

em prol do desenvolvimento sustentável165.   

Ignacy Sachs discorre que a Rio+20 seria o momento ideal para trabalhar os conceitos 

da “pegada ecológica, pelo lado ambiental, e as oportunidades de geração de trabalho decente, 

pelo lado social”. Percebe Sachs que a geração de estratégias sustentáveis para o meio 

ambiente, combinada com o social, seria a associação oportuna para as estratégias de 

desenvolvimento. Seria necessário, portanto, “trabalhar como tripé: objetivos éticos e sociais, 

condicionalidades ambientais e viabilidade econômica” 166.  

Estocolmo, em 1972, e a Rio+20 foram as principais conferências sobre o desenvolvimento 

sustentável, capitaneadas pela ONU. Em 1972, houve o estabelecimento de princípios ambientais 

gerais com o direcionamento para um novo modelo de desenvolvimento econômico em prol da 

defesa do meio ambiente para as gerações atuais e futuras. Foram dados os primeiros 

direcionamentos para incluir o meio ambiente na agenda internacional das nações. 

Em 1983, com o relatório Nosso Futuro Comum, foi apresentado ao mundo o conceito 

de desenvolvimento sustentável, considerando que o desenvolvimento “supõe uma 

transformação progressiva da economia e da sociedade”, asseverando sobre a equidade social 

entre as gerações e um desenvolvimento inclusivo167. Em 1992, a Cúpula da Terra afirmou a 

                                                 
165 Relatório o Futuro que queremos: Item 44. “Nós reconhecemos que uma forte governança em níveis locais, 

nacionais, regionais e global é crucial para dar prosseguimento ao desenvolvimento sustentável. O fortalecimento 
e reforma da estrutura institucional deve, entre outras coisas: a) Integrar os três pilares de desenvolvimento 
sustentável e promover a implementação de Agenda 21 e resultados relacionados, de modo consistente com os 
princípios de universalidade, democracia, transparência, custos acessíveis e responsabilidade, mantendo em mente 
os princípios do Rio, em particular as responsabilidades comuns, mas diferenciadas. b) Oferecer uma orientação 
política coesiva e centrada nos governos para o desenvolvimento sustentável e identificar ações específicas de 
modo a cumprir a agenda de desenvolvimento sustentável através da promoção de uma tomada de decisões 
integrada em todos os níveis. c) Monitorar o progresso na implementação da Agenda 21 e resultados e acordos 
relevantes, em níveis locais, nacionais, regionais e global. d) Reforçar a coerência entre as agências, fundos e 
programas do Sistema da ONU, incluindo Instituições Financeiras e Comerciais Internacionais”. 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. O futuro que queremos. New York, 2012. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/OFuturoqueQueremos_rascunho_zero.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2017. 

166Ignacy Sachs assevera que “Não somos ‘mestres da natureza’ e nunca o seremos! Se dependesse de mim a 
Conferência de 2012 seria essencialmente uma conferência para definir um itinerário – road map – ou seja, colocar 
na mesa planos nacionais de desenvolvimento que incluam conceitos que até hoje não entraram, na maioria dos 
casos, no planejamento. Os dois conceitos mais importantes são: a pegada ecológica, pelo lado ambiental, e as 
oportunidades de geração de trabalho decente, pelo lado social.” SACHS, Ignacy. Os desafios da Rio+20. Editado 
por Maria Beatriz Maury e Gislaine Gisconzi. Sustentabilidade em Debate, Brasilia, v.2, n. 2, p.167-176, jul./dez. 
2011a, p.168; 267-268. Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/5825/4829>. Acesso 
em: 14 abr. 2017. 

167 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. 
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necessidade de uma nova forma de perceber o planeta, interpretando-o não mais como um 

fornecedor de recursos inesgotáveis, mas atinando para a busca de uma conciliação entre o 

meio ambiente e o desenvolvimento. 

Na linha do tempo, percebem-se, graficamente, as principais conferências da ONU em 

prol do desenvolvimento sustentável. A preocupação com a finitude do planeta tornou-se clara 

com a obra de Rachel Carson, a “Primavera Silenciosa”, na qual demonstra o que o uso de 

pesticidas não tinha fronteiras168. Foi o alerta que despertou a ONU para a Realização da 

Conferência de Estocolmo. 

Figura 4 – Linha do Tempo Conferências da ONU 

 
Fonte: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o meio ambiente. New York, 2017. 

1.3.1 Das dimensões da sustentabilidade  

Desde a publicação do Relatório Nosso Futuro Comum, observou-se que os objetivos 

do desenvolvimento sustentável, relatados pela comissão de Brundtland, explicitaram outras 

dimensões para o desenvolvimento. A sustentabilidade apresentava-se de modo 
                                                 
168 “Juntamente com a possibilidade da extinção da humanidade por meio da guerra nuclear, o problema central 

da nossa idade se tornou, portanto, o da contaminação do meio ambiente total do Homem, por força do uso das 
referidas substâncias de incrível potência para produzir danos. [...] Alguns dos prováveis arquitetos do nosso 
futuro olham para uma época em que será possível modificar o plasma germinal humano, de acordo com 
planos bem delineados. Mas nós podemos estar fazendo isso agora, por inadvertência, visto que muitas 
substâncias químicas, como as radiações, provocam mutações nos genes. É irônico o ato de pensar que o 
homem possa determinar o seu próprio futuro por meio de alguma coisa tão aparentemente trivial como a 
escolha de um borrifamento contra insetos”. CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Tradução de Raul de 
Polilo. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1969, p. 18. 
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pluridimensional. Essas dimensões estariam entrelaçadas entre si. O desenvolvimento a que se 

perseguia não poderia ser dissociado das dimensões econômicas, sociais, porquanto essas 

áreas estão interligadas ao meio ambiente. 

A essa transformação, que deveria ser conquistada através do crescimento sustentável, 

ofereceria uma transformação nos diversos contextos da proteção ambiental. O caráter 

multidimensional visa minimizar os diversos impactos no ambiente, de modo a se manter a 

“integridade global do ecossistema”. Assim, no atendimento das aspirações humanas, as 

harmonizações das dimensões reforçam a proteção do presente para a garantia do futuro169. 

Torna-se evidente que o desenvolvimento sustentável excede as dimensões econômicas. 

A economia seria, portanto, uma dimensão ligada desde sua concepção com a dimensão 

ambiental e social. No entanto, ao aprofundar a análise, torna-se acentuada uma outra 

dimensão. Esta, inicialmente, fica desapercebida diante das demais. É a dimensão 

institucional, pois a partir do momento que se afirmava a necessidade de estratégias para 

fomentar o desenvolvimento sustentável, esta torna patente o último elemento contido no 

relatório de Brundtland170. 

Para Ignacy Sachs, haveria a necessidade da simultaneidade de cinco dimensões de 

sustentabilidade. A dimensão social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Assegura 

Sachs que essas dimensões devem ser consideradas simultaneamente, não se acolhendo a 

hipótese da ausência das dimensões no planejamento do desenvolvimento171.  

Essas dimensões que Sachs apresenta sofreriam uma alteração em sua nomenclatura e 

conteúdo, de modo a se adaptar ao conceito de desenvolvimento sustentável. Com efeito, 

apresenta as cinco dimensões, sempre reafirmando que a igualdade, equidade e solidariedade 

                                                 
169 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 51. 
170 Nesse sentido percebe-se a existência da dimensão institucional quando o relatório “Nosso Futuro Comum” 

faz um apelo às nações para que estas criem “logo estratégias que permitam às nações substituir seus atuais 
processos de crescimento, frequentemente destrutivos, pelo desenvolvimento sustentável. Para tnto é 
necessário que todos os países modifiquem suas políticas, tanto em relação a seu próprio desenvolvimento 
quanto em relação aos impactos que poderão exercer sobre as possibilidades de desenvolvimento de outras 
nações.” Ibid., 1991, p. 51-52. 

171 SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, Marcelo et al. Para pensar o 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 29-56; 37. 
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estão embutidas nas dimensões. Aponta Sachs os pilares do desenvolvimento sustentável, 

como sendo a dimensão social, ambiental, territorial, econômica e política172.   

Percebe-se a evolução e a alternância do pensamento de Ignacy Sachs em relação às 

dimensões da sustentabilidade, principalmente quando apresentam mais três dimensões, a 

perfazer um total de oito, quais sejam: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, 

econômica, política nacional e política internacional173.  

De modo a verificar o pensamento de Sachs, em relação às dimensões da sustentabilidade, 

apresentam-se abaixo as obras e variações das dimensões propostas. Apesar de o próprio autor 

apresentar diversas dimensões, constata-se a presença de uma lógica condutora. As dimensões 

seriam a emanação do desenvolvimento sustentável e suas perspectivas, que apesar de alternar, 

mantêm uma linha fixa entre o econômico, o ambiental e o social. 

Em suas obras, Ignacy Sachs apresenta algumas variações em diferentes obras, mas 

mantém o entendimento da visão sistêmica da sustentabilidade. Apesar das dimensões 

apresentadas, percebe-se o entendimento da harmonização dos objetivos sociais, ambientais e 

econômicos174 175.   

No capítulo “Estratégias de transição para o século XXI”, da obra “Para pensar o 

desenvolvimento sustentável”, Sachs apresenta cinco dimensões de sustentabilidade, as quais 

serão apresentadas abaixo, conforme a ideia do autor, quais sejam176:  

                                                 
172 Ignacy Sachs esclarece que outra maneira de encarar o desenvolvimento consiste em “reconceituá-lo em termos de 

apropriação efetiva das três gerações de direitos humanos: direitos políticos, civis e cívicos; direitos econômicos, 
sociais e culturais, entre eles o direito ao trabalho digno, criticamente importante, por motivos intrínsecos e 
instrumentais; direitos coletivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento.” SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: 
includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p. 14. 

173 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins Albuquerque Filho. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 85-89. 

174 Id. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, Marcelo et al. Para pensar o 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 37; SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: 
includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008; SACHS, Ignacy. Caminhos para o 
desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins Albuquerque Filho. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 

175 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins Albuquerque Filho. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 54. 

176 SACHS, Ignacy, op. cit., 1993, p. 37-38. 
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1. Sustentabilidade social:  

que se entende como a criação de um processo de desenvolvimento que seja 
sustentado por um outro crescimento e subsidiado por uma outra visão do que seja 
sociedade boa. A meta é construir uma civilização com maior equidade na 
distribuição de renda, de modo a reduzir o abismo entre padrões de vida. 
 

2. Sustentabilidade econômica:  

que deve ser tornada possível através da alocação e do gerenciamento mais 
eficientes dos recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e 
privados.  [...] a eficiência econômica deve ser avaliada em termos macrossociais, e 
não apenas através do critério da rentabilidade empresarial de caráter 
microeconômico. 
  

3. Sustentabilidade ecológica: buscar melhorias por meio das seguintes ferramentas: 

“ampliar a capacidade de carga da terra e intensificar o uso do potencial de recursos com um 

mínimo de danos ao sistema de sustentação da vida; limitar o consumo de combustíveis 

fósseis, substituindo por recursos renováveis.”  

4. Sustentabilidade espacial: “que deve ser dirigida para a obtenção de uma 

configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial dos 

assentamentos humanos e das atividades econômicas.”  

5. Sustentabilidade cultural: “incluindo a procura de raízes endógenas de processos de 

modernização e de sistemas agrícolas integrados, processos que busquem mudanças dentro da 

continuidade cultural” 177. 

Seguindo em ordem temporal das publicações originais, tem-se o livro “Caminhos para 

o desenvolvimento sustentável”, publicado inicialmente no ano de 2000. Nessa obra, Sachs 

apresenta oito dimensões de sustentabilidade, no qual afirmava que essa abordagem seria 

válida, e que estaria em conformidade que os ideais de Estocolmo. As oito dimensões 

apresentadas por Ignacy Scahs, seriam178:  

1. Sustentabilidade social: “alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; 

distribuição de renda justa; emprego pleno com qualidade de vida decente; igualdade no 

acesso aos recursos e serviços sociais.” 2. Sustentabilidade cultural: “mudanças no interior da 

continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação); capacidade de autonomia para 

                                                 
177SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, Marcelo et al. Para pensar o 

desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 37-38. 
178 Id. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins Albuquerque Filho. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2009, p. 54; 85-88. 
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elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno.” 3. Sustentabilidade ecológica: 

“preservação do potencial do capital natural na sua produção de recursos renováveis; limitar o 

uso de recursos não renováveis.” 4. Sustentabilidade ambiental: “respeitar e realçar a 

capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais.” 5. Sustentabilidade territorial: 

“configurações urbanas e rurais balanceadas; melhoria do ambiente urbano; estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras; superação das disparidades inter-regionais.” 6. 

Sustentabilidade econômica: “desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; 

segurança alimentar; capacidade de modernização continua dos instrumentos de produção; 

autonomia na pesquisa tecnológica.” 7. Sustentabilidade política (nacional): “democracia 

definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos; desenvolvimento da 

capacidade do Estado para implementar o projeto nacional; nível razoável de coesão social.” 

8. Sustentabilidade política (internacional):  

eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU na garantia da paz; controle 
institucional efetivo do sistema internacional financeiro; controle da aplicação do 
princípio da precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais; gestão 
do patrimônio global como herança comum. 179 

 
Note-se que Ignacy Sachs aumentou de cinco para oito as dimensões apresentadas. 

Basicamente, manteve a social e a econômica e fracionou a ecológica, criando a ambiental. 

Em relação à dimensão espacial, percebe-se que a retirou e colocou a dimensão política, que, 

na parte nacional, se assemelha à dimensão espacial. 

Na obra “Desenvolvimento includente, sustentável e sustendado”, publicada 

inicialmente no ano de 2004, Sachs volta a apresentar cinco dimensões de sustentabilidade. 

Permanece Sachs com a tríade inicial do econômico, social e ambiental, e coloca a territorial. 

As cinco dimensões apresentadas por Ignacy Sachs, seriam180:  

1. Sustentabilidade social: “fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto 

instrumentais, por causa da perspectiva de disrupção social.” 2. Sustentabilidade ambiental: 

“com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida como provedores de 

recursos e como recipientes para a disposição de resíduos).” 3. Sustentabilidade territorial: 

“relacionada à distribuição espacial dos recursos, das populações e das atividades.” 4. 

Sustentabilidade econômica: “sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua non para que 

                                                 
179 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins Albuquerque Filho. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 54; 85-88. 
180 Id. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p. 17-18. 
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as coisas aconteçam.” 5. Sustentabilidade política: “a governança democrática é um valor 

fundador e um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem”. 

Em certa medida, é possível notar que Ignacy Sachs (1993; 2008; 2009), na 

distribuição e apresentação das dimensões, não propõe mudança significativa conceitual 

ou de valores. Percebe-se que as dimensões básicas da sustentabilidade permanecem 

(econômica, social e ambiental). 

Gabriel Real Ferrer considera as dimensões econômica, social e ambiental da 

sustentabilidade como dimensões clássicas. Mantém, nas dimensões que considera clássicas 
181, a mesma linha de pensamento de Ignacy Sachs, mas sustenta a existência de uma 

dimensão totalmente tecnológica, diferentemente de Sachs, que considerava que a produção 

tecnológica estaria inserida na dimensão econômica e em partes na dimensão cultural182. 

Justifica Ferrer, sobre a inclusão da dimensão tecnológica, do ponto de vista que não se 

pode descrever a sociedade sem levar em consideração a relação com a tecnologia. Na 

                                                 
181 Doutor honoris causa pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI); doutor em Direito pela Universidade de 

Alicante (Espanha); professor titular de Direito Ambiental e Administrativo e Subdiretor do Instituto 
Universitário da Água e do Meio Ambiente na mesma Universidade; consultor do Programa das Nações Unidas 
(ONU) para o Meio Ambiente PNUMA. FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios 
frente al derecho. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v.20, n.78, p.17-59, abr./jun. 2015. [Recurso 
Eletrônico]. Disponível em: < http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/ > Acesso em: 15 abr. 
2017. 

182 Gabriel Real Ferrer sobre as dimensões clássicas assim apresenta: “a) Sostenibilidad ambiental: En cuanto a 
la dimensión ambiental es la primera y mejor conocida. La primera, porque el arranque en las preocupaciones 
de alcance global que movieron a la comunidad internacional a plantear acciones comunes fue, precisamente, 
la toma de conciencia de que el ecosistema planetario no sería capaz de resistir las agresiones que nuestro 
modelo de vida le estaba infligiendo y que ello ponía en cuestión nuestra propia supervivencia b) 
Sostenibilidad económica: La sostenibilidad económica consiste esencialmente en resolver un doble reto: Por 
una parte, el de aumentar la generación de riqueza, de un modo ambientalmente sostenible y, por otra, el de 
encontrar los mecanismos para su más justa y homogénea distribución. La transición hacia una ‘economía 
verde’ pretende resolver el primero de estos retos;  c) Sostenibilidad social: El espectro de la sostenibilidad 
social es tan amplio como la actividad humana pues de lo que se trata es de construir una sociedad más 
armónica e integrada, por lo que nada humano escapa a ese objetivo. Desde la protección de la diversidad 
cultural a la garantía real del ejercicio de los derechos humanos, pasando por acabar con cualquier tipo de 
discriminación o el acceso a la salud y a la educación, todo cae bajo esta rubrica”. Ibid., 2015. Tradução 
nossa: a) Sustentabilidade ambiental: em relação à dimensão ambiental, é a primeira e mais conhecida. O 
primeiro porque o início das preocupações globais que levaram a comunidade internacional a propor ações 
comuns era, precisamente, a consciência de que o ecossistema planetário não seria capaz de resistir às 
agressões que nosso modelo de vida estava infligindo. e que isso questionou nossa própria sobrevivência b) 
Sustentabilidade econômica: a sustentabilidade econômica consiste essencialmente em resolver um duplo 
desafio: por um lado, aumentar a geração de riqueza, de forma ambientalmente sustentável e, por outro lado, 
encontrar os mecanismos para sua distribuição mais justa e homogênea. A transição para uma ‘economia 
verde’ visa resolver o primeiro desses desafios; c) Sustentabilidade social: o espectro da sustentabilidade social 
é tão amplo quanto a atividade humana, porque é sobre o que é construir uma sociedade mais harmoniosa e 
integrada, de modo que nada humano escape desse objetivo. Da proteção da diversidade cultural à garantia real 
do exercício dos direitos humanos, ao acabar com qualquer tipo de discriminação ou acesso à saúde e à 
educação, tudo se enquadra neste título. 
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verdade, tem sido a influência tecnológica que vem determinando os modelos sociais ao longo 

dos séculos.  Descreve Ferrer que “de hecho, a lo largo de la historia ha sido la tecnología la 

que ha determinado los modelos sociales imperantes en cada momento”183. 

Nota-se a interação intrínseca da dimensão tecnológica em relação ao ser humano e às 

demais dimensões. A relação com a dimensão ambiental se mostra o caminho a ser 

percorrido. Gabriel Real Ferrer comenta que as soluções devem vir da ciência, de modo a 

estabelecer novos padrões tecnológicos. Um novo modelo energético baseado em tecnologias 

limpas e a reversão dos efeitos nocivos dos resíduos resultarão em instrumentos para alterar o 

meio ambiente na direção da sustentabilidade 184.  

                                                 
183 “En efecto, no podemos describir la sociedad actual sin tener en cuenta la influencia que la tecnología ejerce sobre su 

estructura y sobre las relaciones que se establecen en su seno. De hecho, a lo largo de la historia ha sido la tecnología 
la que ha determinado los modelos sociales imperantes en cada momento. La noción de sociedad es evidentemente 
polimórfica pero lo que es esencial para que podamos hablar de sociedad es la existencia de interacciones entre 
individuos. Sin interacciones no hay sociedad y sin comunicación no hay interacciones. De este modo, las tecnologías 
de transporte y comunicación han determinado la amplitud y estructura de las sucesivas sociedades. En 1789, cuando 
el medio de transporte más efectivo era el caballo, la estructura política de la Francia revolucionaria basada en los 
Departamentos –que tanta influencia tuvo posteriormente en la organización política de innumerables países- se 
estableció siguiendo la propuesta del astrónomo Jean-Dominique, conde de Cassini21 quien ordenó el territorio en 
unidades administrativas de tamaño y contorno en las que fuera posible ir a la capital en menos de un día a caballo 
desde cualquier punto de la demarcación.22Sin duda, si entonces hubiera estado disponible una aceptable red de 
ferrocarril la estructura administrativa delos estados modernos hubiera sido muy diferente”. FERRER, Gabriel Real. 
La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente al derecho. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 20, n. 78, p. 
17-59, abr./jun. 2015. [Recurso Eletrônico] Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/ 
>. Acesso em: 15 abr. 2017. Tradução nossa: Na verdade, não podemos descrever a sociedade atual sem levar em conta 
a influência que a tecnologia exerce sobre sua estrutura e sobre as relações que estão estabelecidas dentro dela. Na 
verdade, ao longo da história tem sido a tecnologia que determinou os modelos sociais predominantes em cada 
momento. A noção de sociedade é obviamente polimórfica, mas o que é essencial para falar da sociedade é a existência 
de interações entre indivíduos. Sem interações, não há sociedade e sem comunicação não há interações. Desta forma, as 
tecnologias de transporte e comunicação determinaram a amplitude e a estrutura das sociedades sucessivas. Em 1789, 
quando o meio de transporte mais eficaz era o cavalo, a estrutura política da França revolucionária baseada nos 
Departamentos - que teve tanta influência depois sobre a organização política de inúmeros países - foi estabelecida 
seguindo a proposta do astrônomo Jean-Dominique, Conde de Cassini21 que ordenou o território em unidades 
administrativas de tamanho e contorno em que seria possível ir ao capital em menos de um dia a cavalo a partir de 
qualquer ponto da demarcação. 22 Sem dúvida, se uma rede ferroviária aceitável estivesse disponível a estrutura 
administrativa dos estados modernos teria sido muito diferente. Ibid., 2017. 

184 Gabriel Real Ferrer discorrer sobre a relação da tecnologia com a dimensão ambiental: “Si la sostenibilidad 
pretende la construcción de un modelo social viable, ya hemos visto que sin atender al factor tecnológico no 
podemos siquiera imaginar cómo será esa sociedad. Las clásicas dimensiones de la sostenibilidad están 
indefectiblemente determinadas por ese factor. En lo que respecta a la dimensión ambiental, la ciencia y la 
tecnología o, dicho de otro modo, la adecuada gestión del conocimiento, es, simplemente, la única esperanza 
que tenemos. En las circunstancias actuales – y más cuando alcancemos los 10.000 millones de habitantes – el 
Planeta no va a soportar por mucho tiempo nuestra presión. Y la solución no es, no puede ser, volver atrás, 
para ello deberíamos eliminar a más de la mitad de la Humanidad y volver atrás es, además, incompatible con 
la condición humana. Las soluciones tienen que venir por caminos que únicamente puede ofrecernos la 
ciencia: adoptando un nuevo modelo energético basado en tecnologías limpias, aprendiendo a producir sin 
residuos y revertiendo algunos de los efectos nocivos ya causados, entre otros desafíos. En todas esas líneas 
ya se está avanzando, esperemos llegar a tiempo. Como repito frecuentemente, la ciencia nos ha metido en 
este lío y la ciencia debe sacarnos. Léase en este caso por ciencia, nuestra innata curiosidad, la capacidad de 
acumular conocimientos y experiencias y, derivado de ello, nuestra facultad para alterar el medio. La 
tecnología, artificial por definición, debe ayudar a la naturaleza, y con ello al Hombre como parte de la 
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Nessa perspectiva de interação da dimensão tecnológica com a ambiental, sugerida por 

Gabriel Real Ferrer, naturalmente as outras dimensões clássicas também interagem entre si. 

Tanto que, para Ignacy Sachs, a tecnologia estaria inserida nas dimensões espacial e 

econômica. A tecnologia tem o poder de criar elementos eficientes e sustentáveis para o meio 

ambiente, bem como que traga rentabilidade para a economia no desenvolvimento de 

produtos que se utilizem de recursos naturais e emissão de poluentes de forma reduzida, desde 

que sua utilização seja responsável185. 

Para Juarez Freitas, as dimensões da sustentabilidade, além das dimensões clássicas 

apregoadas por Sachs (1993; 2008; 2009) e Ferrer, quais sejam, a ambiental, a econômica e a 

social, acrescentam-se as dimensões ética e jurídico-política. Freitas expõe que a 

sustentabilidade ética e jurídica decorre de princípios jurídicos constitucionais implícitos nos 

sistemas democráticos modernos186.  

                                                                                                                                                         
misma, a re-encontrar su equilibrio. Sin la ayuda de la ciencia no seremos capaces de sostenernos en este 
entorno ni de revertir los daños que con la ciencia ya hemos producido”. Ibid., 2017. Tradução nossa: Se a 
sustentabilidade visa construir um modelo social viável, já vimos que, sem levar em conta o fator tecnológico, 
nem podemos imaginar como será essa sociedade. As dimensões clássicas da sustentabilidade são 
inevitavelmente determinadas por esse fator. Quanto à dimensão ambiental, ciência e tecnologia ou, em outras 
palavras, a gestão adequada do conhecimento, é simplesmente a única esperança que temos. Nas circunstâncias 
atuais - e mais quando alcançamos os 10.000 milhões de habitantes - o Planeta não suportará a nossa pressão 
por muito tempo. E a solução não é, não pode ser, voltar, para isso devemos eliminar mais da metade da 
humanidade e voltar é, além disso, incompatível com a condição humana. As soluções devem vir por formas 
que só a ciência pode nos oferecer: adotar um novo modelo de energia baseado em tecnologias limpas, 
aprender a produzir sem desperdício e reverter alguns dos efeitos nocivos já causados, entre outros desafios. 
Em todas essas linhas, já estamos avançando, esperamos chegar a tempo. Como costumo repetir, a ciência nos 
levou a essa confusão e a ciência deve nos tirar. Leia neste caso pela ciência, nossa curiosidade inata, a 
capacidade de acumular conhecimento e experiências e, como resultado, nossa capacidade de alterar o meio 
ambiente. A tecnologia, artificial por definição, deve ajudar a natureza, e com ela o homem como parte dela, 
para reencontrar seu equilíbrio. Sem a ajuda da ciência, não seremos capazes de nos sustentar neste ambiente 
ou reverter o dano que já produzimos com a ciência. 

185 Gabriel Real Ferrer considera a tecnologia um trunfo para o desenvolvimento sustentável, lembra dos 
diversos acidentes causados por mal uso da tecnologia, veja-se: “Los riesgos tecnológicos han sido asociados 
habitualmente a eventos puntuales, como las catástrofes de Séveso (1976), Bhopal (1984) o Chernobil (1986), 
con importante coste en vidas humanas –salvo Séveso–, impactos ambientales y efectos económicos. Para 
reducir esos riesgos se ha reaccionado normativamente30 y se han mejorado técnicas y protocolos. Sin 
embargo, a mi juicio y salvo excepciones, no se han afrontado eficazmente los riesgos difusos cuyos 
potenciales efectos perjudiciales son infinitamente más altos que los de cualquier evento puntual por 
catastrófico que sea” FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafios frente al derecho. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 20, n. 78, p. 17-59, abr./jun. 2015. [Recurso Eletrônico] 
Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/ >. Acesso em: 15 abr. 2017. 
Tradução nossa: Os riscos tecnológicos geralmente foram associados a eventos específicos, como as catástrofes 
de Séveso (1976), Bhopal (1984) ou Chernobyl (1986), com um custo significativo em vidas humanas - exceto 
Seveso -, impactos ambientais e efeitos econômicos. Para reduzir esses riscos, os regulamentos foram 
reagidos30 e técnicas e protocolos foram melhorados. No entanto, na minha opinião e com algumas exceções, 
os riscos difusos cujos potenciais efeitos prejudiciais são infinitamente superiores aos de qualquer evento 
catastrófico específico que possa ser. 

186 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Forúm, 2012, p. 50-51. 



 
83 

Fica evidente que a inclusão, por Juarez Freitas, da dimensão ética e jurídico-política 

ocorre por conta do caráter sistêmico do desenvolvimento sustentável. Essa 

multidimensionalidade, além do tripé econômico, social e ambiental, manifesta-se de forma 

fecunda, no sentido de acrescer novas dimensões. Os valores dimensionais da sustentabilidade 

requerem a inclusão da dimensão ética, para o direito das gerações presentes e futuras, e suas 

regulamentações requerem a tutela jurídica187.  

Apresenta a dimensão ética da sustentabilidade no sentido que “todos os seres possuem 

uma ligação intersubjetiva e natural”, da qual se cria uma racionalidade de expansão da 

dignidade por meio da sustentabilidade ambiental: o agir ético e responsável em prol do meio 

ambiente e sua sustentabilidade para a produção do bem-estar188. A interação da natureza e 

ética é realizada por meio das condutas do ser humano em um sistema de valores que 

direcionam para uma existência digna para as gerações, sejam as atuais ou sejam as futuras. 

Percebe-se que o pensamento de Juarez Freitas, ao discorrer sobre a dimensão jurídico-

política da sustentabilidade, em muito se assemelha ao pensamento de Ignacy Sachs, 

principalmente quando aborda a necessidade de atuação do Estado com ênfase na 

regulamentação da tutela jurídica para a garantia do direito intergeracional. Evidencia-se 

nessa dimensão o caráter intertemporal do direito ambiental e da sustentabilidade. Além disso, 

Freitas descreve a sustentabilidade como princípio jurídico a ser preservado e incorporado 

como elemento jurídico vinculante189.  

Percebe-se, sobre as dimensões da sustentabilidade, que há convergência em relação às 

dimensões econômica, social e ambiental. Do mesmo modo, entende-se que elas se 

confundem em um entrelaçamento, que apesar das diversas dimensões, têm sua aplicação 

conjunta. O que diverge, em parte, seriam das demais dimensões, mas estas seriam variações 

do tripé inicial, visto que na essência estão ligadas em seu âmago. 

Igualmente, Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza e Julieta Ruana Mafra 

consideram que a sustentabilidade teria quatro dimensões: as clássicas, já apresentadas, e, na 

mesma linha de Gabriel Real Ferrer, realiza a inclusão da dimensão tecnológica. Da mesma 

                                                 
187 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Forúm, 2012, p. 55-57. 
188 Ibid., 2012, p. 59-61. 
189 Juarez Freitas assevera que a “sustentabilidade como princípio jurídico, altera a visão global do direito, ao 

incorporar a condição normativa de um tipo de desenvolvimento, para o qual todos os esforços devem 
convergência obrigatória e vinculante. Deixa de ser um slogan para assumir a normatividade.” Ibid., 2012, p. 
71. 
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que Juarez Freitas, percebem a sustentabilidade como “indutor do direito na pós-

modernidade”, que funcionaria como um princípio fundador190. 

A sustentabilidade empresarial, seguindo na mesma direção das dimensões da 

sustentabilidade ambiental, estabelece suas dimensões fundadas em três elementos a saber: 

ambiental, econômico e social. Essas dimensões foram denominadas de “triple bottom line”, e 

orientam que o desenvolvimento deve incluir não só o desempenho econômico, mas também 

o planeta e sua preocupação com a natureza e as pessoas. Jonh Elkington191, por meio da 

Teoria dos Três Pilares, expõe sobre a importância e a necessidade de se fazer desenvolver a 

economia global que respeite o planeta e orientada para as pessoas. Desse modo os pilares de 

Elkintgton, encontram-se incorporados, integrados e se desenvolvem de forma mutuamente 

dependente para se manterem em equilíbrio constante192.  

                                                 
190Doutora e Mestre em "Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" pela Universidade de Alicante - Espanha. 

Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil, Professora no Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos cursos de Doutorado e Mestrado em Direito da Universidade 
do Vale do Itajaí - UNIVALI. Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Paidéia cadastrado no CNPq. 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa - Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade. 
Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no CNPQ intitulado: Possibilidades e Limites da Avaliação 
Ambiental Estratégica no Brasil e Impacto na Gestão Ambiental Portuária. Membro vitalício à Cadeira n. 11 da 
Academia Catarinense de Letras Jurídicas (ACALEJ). Membro da Comissão de Direito Ambiental do IAB 
(2016/2018). SOUZA, Maria Claúdia da Silva Antunes de; MAFRA, Juliet Ruana. A sustentabilidade e o ciclo 
do bem-estar: o equilíbrio dimensional e a ferramenta da avaliação ambiental estratégica. Nomos: Revista do 
Programa de Pós-Graduação da UFC, Fortaleza, v. 34, n. 2, jul./dez. 2014, p. 354. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/1227> Acesso em: 16 abr. 2017. 

191Jonh Elkington considerado autoridade mundial em responsabilidade corporativa e desenvolvimento 
sustentável. Professor visitante no Doughty Centre for Corporate Responsibility na Cranfield School of 
Management. 

192 Jonh Elkington explica que “existe um enorme desafio e uma enorme oportunidade. O desafio é desenvolver 
uma economia global sustentável; uma economia que possa ser sustentada pelo planeta idefinidamente. Isso 
representa um profundo desafio. Apesar de algumas partes do mundo desenvolvido estarem começando a virtar 
a esquina em termo de recuperação ambiental, o planeta como um todo ainda paree estar em um caminho não 
sustentável”. ELKINGTON, Jonh. Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. Tradução de Milton Mira de 
Assumpção Filho. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012, p. 107-108. 
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Figura 5 – Triple bottom line – Planeta, Pessoas, Lucro 

 
Fonte: Elkington (2012) 

A sustentabilidade, em suas dimensões, transpõe para além dos assuntos sociais, 

econômicos e ambientais. Possui uma amplitude maior, que “gera questões políticas e sociais 

que excedem a ordem e a capacidade de qualquer corporação”. Concebe-se, desta feita, uma 

situação paradoxal193, pois as empresas criam tecnologias e têm alcance mundial, e, dessa 

forma estariam naturalmente designadas como precursoras do desenvolvimento, ao reavaliar e 

reestruturar suas ações e pensamentos voltados para o planeta194.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE195 realiza a publicação dos 

indicadores de desenvolvimento sustentável no Brasil, com adaptação à realidade brasileira 

das diretrizes da ONU e da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável. Esses indicadores 

de desenvolvimento sustentável são os que IBGE utiliza para mensurar os aspectos essenciais 

para a análise do meio ambiente, da sociedade, da economia e governança196.  

                                                 
193 Jonh Elkington explica que “esses problemas não são simplesmente econômicos e ambientais, tanto em suas 

origens quanto em sua natureza. Ao contrário, geram questões sociais, éticas e acima de tudo políticas [...], mas 
aqui está um paradoxo: ao mesmo tempo, as corporações são as únicas com recursos, tecnologia, alcance 
global e motivação para alcançar a sustentabilidade.” ELKINGTON, Jonh. Sustentabilidade, canibais com 
garfo e faca. Tradução de Milton Mira de Assumpção Filho. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012, p. 108. 

194 Ibid., 2012, p. 109. 
195 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. Indicadores de desenvolvimento 

Sustentável. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/pt/biblioteca-
catalogo?view=detalhes&id=294254>. Acesso em: 16 abr. 2017. 

196 “Os indicadores fornecem subsídios para o acompanhamento da sustentabilidade do padrão de 
desenvolvimento brasileiro nas dimensões ambiental, social, econômica e institucional, oferecendo um 
panorama abrangente de informações necessárias ao conhecimento da realidade do País, ao exercício da 
cidadania e ao planejamento e formulação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Os temas 
são variados e a matriz de relacionamentos entre os diferentes indicadores, apresentada ao final da publicação, 
enfatiza a natureza multidimensional do desenvolvimento sustentável, mostrando a importância de uma visão 
integrada. Os 63 indicadores, produzidos com dados adquiridos nas pesquisas do IBGE e de diversas outras 
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Para a análise dos indicadores, o IBGE divide-os em quatro dimensões, mantém as 

dimensões clássicas, a ambiental, a social e a econômica, e se utiliza de uma quarta dimensão, 

a “institucional”. Essa dimensão197 se refere à orientação política, na capacidade institucional. 

Utiliza-se, portanto, de elementos legais e políticos para dar suporte na implementação do 

desenvolvimento sustentável198.  

As dimensões do desenvolvimento sustentável têm a função de direcionar o 

desenvolvimento de maneira ordenada, de modo que, especificadas as dimensões, possa haver 

estudos e efetivamente um direcionamento para a eficácia de cada uma. Assim, os diversos 

pilares que a sustentam podem sempre manter o equilíbrio por meio da permanente interação. 

Todas as dimensões devem se complementar, interagir e evoluir constantemente. Os pilares 

devem sempre manter a estreita ligação que os une, sob pena de não ter os resultados 

econômicos, sociais e ambientais esperados199. 

1.3.2 A sustentabilidade como princípio (transformador do desenvolvimento) 

A preocupação com o bem comum, com o habitat, com o planeta, com a casa, com a 

fonte geradora de recursos torna-se necessária, principalmente por razões da própria 

sobrevivência humana. Percebeu-se a possibilidade de finitude da capacidade de suportar e 

prover recursos do planeta Terra.  Seria a possibilidade da finitude a fonte da preocupação e 

                                                                                                                                                         
instituições, procuram mensurar, em seus aspectos essenciais, as qualidades ambiental e de vida da população, 
o desempenho macroeconômico do País, os padrões de produção e consumo e a governança para o 
desenvolvimento sustentável.” Ibid., 2015, p. 9. 

197 “Esta dimensão é desdobrada nos temas quadro institucional e capacidade institucional e apresenta 12 
indicadores. O primeiro tema contempla os instrumentos políticos e legais para dar suporte ao desenvolvimento 
sustentável, tais como a Ratificação de acordos globais e a Legislação ambiental. Além disso, muitas das 
estratégias para estimular e construir o desenvolvimento sustentável vêm acompanhadas do envolvimento das 
diversas partes interessadas (stakeholders). A participação e o envolvimento de diversos segmentos da 
sociedade ocorrem por meio das organizações da sociedade civil e de arranjos institucionais que implantam 
mecanismos participativos de escuta às demandas da população e de acompanhamento de ações 
governamentais, tais como os Conselhos de Meio Ambiente, os Comitês de Bacias Hidrográficas, os fóruns de 
desenvolvimento local, entre outros.” Ibid., 2015, p. 14-15. 

198 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. Indicadores de desenvolvimento 
sustentável. Rio de Janeiro: IBGE, 2015, p. 14. Disponível em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/pt/biblioteca-
catalogo?view=detalhes&id=294254>. Acesso em: 16 abr. 2017. 

199 Nessa perspectiva, Joaquim José Gomes Canotilho, discorre que “A sustentabilidade em sentido 
amplo procura captar aquilo que a doutrina actual designa por ‘três pilares da sustentabilidade’: (i) pilar I – a 
sustentabilidade ecológica; (ii) pilar II – a sustentabilidade económica; (iii) pilar III – a sustentabilidade social. 
Neste sentido, a sustentabilidade perfila-se como um ‘conceito federador’ que, progressivamente, vem 
definindo as condições e pressupostos jurídicos do contexto da evolução sustentável. No direito internacional, a 
sustentabilidade é institucionalizada como um quadro de direcção política nas relações entre os Estados (exs.: 
Convenção sobre as mudanças climáticas, Convenção sobre a biodiversidade, Convenção sobre o património 
cultural).” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
direito constitucional. Tékhne, Barcelos,  n. 13, p. 07-18,  jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645>. Acesso em: 17 abr. 2017. 
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estudos sobre como se deveria lidar com o exaurimento dos recursos ambientais, bem como 

da própria capacidade de sustentar a vida. 

Percebe-se que a economia, somente, não seria capaz de reger sobre os problemas 

ambientais. Soluções seriam necessárias para conter e, dentro das possibilidades, reverter os 

danos causados ao planeta. Nesse sentido, James Lovelock200 faz um alerta para os reais 

perigos do aquecimento global, ocasionado principalmente pelo mal-uso da tecnologia, afora 

os danos causados por queimadas, poluição de carbono em situação superior à capacidade de 

absorção do planeta201.  

Apesar da percepção da necessidade de pensar o planeta como elemento de 

complexidade e necessidade para a existência humana, durante as reuniões da “Cúpula da 

Terra”, no Rio de Janeiro, em 1992, foi lançada a proposta para a criação da “Carta da Terra”, 

mas devido à ausência de consenso das nações envolvidas, não houve a conclusão do referido 

documento. Após a realização de uma consulta mundial e debates acerca da sustentabilidade e 

do desenvolvimento sustentável, a carta foi ratificada no ano de 2000. 

A Carta da Terra reconhece o momento crítico do planeta e que a humanidade se tornou 

responsável por escolher o futuro que deseja. A fragilidade dos sistemas de suporte da vida 

seria uma realidade e apresenta um futuro incerto. Mas as consequências, independentemente 

de quais sejam, serão comuns a todas as espécies202. O respeito à natureza e a soma dos 

esforços em prol de uma sociedade sustentável seriam o caminho para as futuras gerações203. 

                                                 
200 James Lovelock, em relação ao planeta terra, que denomina de “Gaia”, apresenta o que o seu entendimento 

sobre o que é a Terra: “temos que pensar em Gaia como sistema completo de partes animadas e inanimadas. O 
crescimento vertiginoso de seres vivos possibilitado pela luz solar fortalece Gaia, mas essa força caótica e 
selvagem é contida por limitações que moldam a entidade propositada que se autorregula a favor da vida. Vejo 
o reconhecimento dessas limitações ao o crescimento como essenciais à compreensão intuitiva de Gaia. 
Importante para essa compreensão é que as limitações, não afetam somente os organismos ou a biosfera, mas 
também o ambiente físico e químico”. LOVELOCK, James. A vingança de gaia. Tradução de Ivo 
Korytowski. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006, p. 27-28. 

201 James Lovelock, afirma que “as poucas coisas que sabemos sobre a reação da Terra à nossa presença são 
profundamente perturbadoras. Ainda que cessássemos neste instante de arrebatar novas terras e águas de Gaia 
para a produção de alimentos e combustíveis e parássemos de envenenar o ar, a Terra levaria mais de mil anos 
para se recuperar do dano já infligido, e talvez seja tarde demais até para essa medida drástica nos salvar. A 
recuperação, ou mesmo a redução das consequências de nossos erros passados, demandará um extraordinário 
grau de esforço internacional e uma sequência cuidadosamente planejada para substituir o carbono fóssil por 
fontes de energia mais seguras”. Ibid., 2006, p. 19-27. 

202 Assevera Klaus Bosselmann, nesse sentido, que não seria tarefa fácil evitar que se perceba que a 
sustentabilidade insere um problema para a ideia de justiça, de modo que considera inaceitável que as pessoas 
usufruíssem dos recursos naturais como se não houvesse gerações futuras, ou seja, “à custa das gerações 
futuras e do ambiente natural”, argumenta, portanto, sobre a necessidade de reavaliação da reformulação da 
ideia de justiça, considerando a necessidade de uma análise com mais profundidade, de modo a chegar a 
melhor compreensão entre os dois conceitos. A direção que indica Bosselmann seria “uma ideia relacionada à 
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Verifica-se que a sustentabilidade figura como princípio estruturante para o 

desenvolvimento econômico e social. O fundamento para o crescimento da economia e 

demais atores de produção deve pautar-se por meio do equilíbrio, entre a produção e o meio 

ambiente, de modo a atender às necessidades atuais e futuras da sociedade. O princípio da 

sustentabilidade exerce um poder de regulação e controle no crescimento das atividades 

econômicas em relação à possibilidade de preservação e recuperação dos recursos ambientais, 

bem como da absorção dos resíduos oriundos do descarte produtivo. 

 Nesse contexto, salienta Ingo Wolfgang Sarlet204, a proteção do meio ambiente deve ser 

integrada como parte existencial do processo produtivo. O equilíbrio e o uso racional dos 

recursos naturais fazem parte do conteúdo sustentabilidade, do qual se observa a existência de 

um conflito “entre o objetivo da proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico” 

que deve ser superada e ajustada e não considerada como elemento isolado205.   

A sustentabilidade como princípio deve guiar o direito e as instituições nacionais e 

supranacionais. A percepção da finitude dos recursos e da capacidade regenerativa do meio 

ambiente deve ser analisada com atenção redobrada. A interação entre o desenvolvimento e o 

meio ambiente deve ser percebida como uma simbiose da qual todos devem ser mutuamente 

beneficiados. 

Percebe-se, com Klaus Bosselmann 206, que apesar da aparente simplicidade, a ideia de 

sustentabilidade seria complexa. A sustentabilidade seria uma necessidade elementar ao ser 

humano, para viver em harmonia com a natureza, como requisito básico para a própria 

                                                                                                                                                         
continuidade das sociedades humanas e da natureza”. Salienta, ainda, que “é no âmbito dos valores básicos, 
portanto, que a sustentabilidade – como a justiça – deve ser concebida em primeiro lugar. Por essa razão, a 
visão de uma sociedade justa e sustentável não é um sonho distante, mas condição para qualquer sociedade 
civilizada”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 26-27.  

203 O preâmbulo da Carta da Terra introduz o sentimento envolvido e a situação de urgência e responsabilidade dos 
atores envolvidos, veja-se: “Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a 
humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o 
futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer 
que, no meio da uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma 
comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global 
baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para 
chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os 
outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações”. CARTA DA TERRA. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2017. 

204 SARLET, Ingo Wolfgang. Prefácio. In: BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: 
transformando direito e governança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

205 Ibid., 2015, p. 12-13. 
206 Klaus Bosselmann foi Diretor do Centro de Direito Ambiental da Nova Zelândia desde a sua criação em 1999. É 

Presidente do Grupo de Espectadores de Ética da Comissão Mundial sobre Direito Ambiental (WCEL). 
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sobrevivência. Mas apesar de compreender a ideia e a necessidade de um equilíbrio, a 

complexidade é ocasionada quando se aborda o aspecto de como colocar em prática essa 

sociedade sustentável de maneira a obter e manter a estabilidade207.   

O desenvolvimento deve se utilizar da sustentabilidade como princípio informador, 

inserindo em sua ideia os valores da sustentabilidade ecológica. Obriga-se, o 

desenvolvimento, a orbitar e a tomar para si, implantando na estrutura do pensamento 

desenvolvimentista, a sustentabilidade como elemento axiológico. Para tanto, o desenvolver, 

sem a ideia da proteção ecológica, não permite que se fale em sociedade sustentável com 

pensamento voltado para as gerações futuras208. 

1.3.3 Dos commons à tragédia dos baldios e os bens ecológicos comuns 

O termo desenvolvimento sustentável, apesar de ter sido estabelecido dentro de um 

contexto social, econômico e ambiental, no relatório Nosso Futuro Comum, percebe-se, com 

base em J. Donald Hughes209, que a compreensão da necessidade de equilíbrio entre a atuação 

humana e os recursos oriundos do meio ambiente necessitaria de um controle, de modo que 

houvesse a regeneração dos recursos utilizados, permitindo a exploração contínua da atividade.  

Assinala a percepção dos Estados europeus na proteção das florestas, ao apresentar fatos 

dos danos à degradação das florestas e ao meio ambiente. Afirmava que se as colônias fossem 

desmatadas de modo não controlado, a sua capacidade de fornecer madeira de modo continuado 

seria afetado, bem como a possibilidade de erosão do solo e diminuição das chuvas. Assim, com 

o solo prejudicado, com a ausência de chuvas, a produção de alimentos seria reduzida, gerando 

fome e pobreza e uma perspectiva de rebelião dos povos dominados210.  

                                                 
207Para Klaus Bosselmann a sustentabilidade seria ao “mesmo tempo simples e complexa”. Pois considera 

“semelhante à ideia de justiça. A maioria de nós sabe intuitivamente quando alguma coisa não é justa. Da mesma 
forma, a maioria de nós tem plena consciência das coisas insustentáveis [...]. podemos presumir também que 
muitas pessoas têm noção clara de justiça e sustentabilidade”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da 
sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 25-26. 

208 Nessa perspectiva, Klaus Bosselmann aduz no que diz respeito ao “desenvolvimento sustentável, a questão 
crucial é como a preocupação com a sustentabilidade ecológica está relacionada ao desenvolvimento, mais 
precisamente, à preocupação com o desenvolvimento próspero de pessoas no presente (equidade de gerações) e 
do futuro (justiça intergeracional)”. Ibid., 2015, p. 28. 

209 HUGHES, J. Donald. An environmental history of the world: Humankind’s changing role in the 
community of life. London: Routledge, 2001. 

210 Conforme J. Donald Hughes, assevera que: “If the colonies were deforested, they could no longer supply 
timber. Deforested lands suffer erosion and decreased rainfall, so that both soil and water for food production 
and other crops will decline. Faced with poverty and famine, colonial peoples will become rebellious”. 
Tradução nossa: Se as colônias fossem desmatadas, elas não poderiam mais fornecer madeira. As terras 
desmatadas sofrem erosão e diminuição das chuvas, de modo que o solo e a água para a produção de alimentos 
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Nesse sentido, Klaus Bosselmann211 demonstra que, entre 1300 e 1350, na Europa 

continental, a utilização das florestas para os diversos fins, tais como: indústria naval, 

construção de casas, armas e ferramentas, acabou por levar à “perda da capacidade de carga 

ecológica”, pois, ao mesmo tempo, reduziu a área de alimentação de diversas espécies, bem 

como a eliminação dos lençóis freáticos212.  

Do mesmo modo, percebendo a utilização desenfreada das áreas comuns, Garrett 

Hardin213 relata o uso ilimitado dos recursos naturais sem a medida da recomposição dos 

elementos naturais, onde os indivíduos não pensam no coletivo, perseguindo o seu próprio 

interesse, sem analisar as possíveis consequências da superexploração dos recursos naturais, 

de modo a ocasionar consequências para a comunidade em geral, derivadas das ideias e 

sentimentos racionais do ser humano, ou seja, suas escolhas. 

Percebe-se que Hardin reconhece a finitude dos recursos naturais que, aliado ao mau 

uso dos bens comuns, faz com que o caminho da humanidade seja a ruína. Perseguir 

interesses particulares, em uma sociedade que acredita na liberdade dos bens comuns, o 

resultado não seria positivo, de modo que afirma “freedom in a commons brings ruin to 

all”214. Vê-se que a solução de Hardin seria a gestão privada desses bens, pois a liberdade 

seria o erro na condução do bem comum. Deveria ocorrer a nacionalização desses bens ou até 

a privatização de modo a garantir uma gestão eficiente215. 

Em contraponto a Hardin, observa-se com Elinor Ostrom216 acredita que a gestão por 

comunidades locais traria benefícios no longo prazo. A regulação estatal teria o envolvimento 

das comunidades locais. Ostrom demonstra outra perspectiva para evitar a tragédia, indicando 
                                                                                                                                                         

e outras culturas diminuirão. Diante da pobreza e da fome, os povos coloniais se tornarão rebeldes). Ibid., 
2001, p. 112-113. 

211 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 

212 Klaus Bosselmann esclarece que como resposta à crise, diversos países europeus, foram tomadas medidas de 
contenção do uso abusivo da terra, de modo que “promulgaram leis fundadas na sustentabilidade. A ideia era 
não desmatar madeira além do que pudesse crescer novamente e plantar novas árvores para que as futuras 
gerações fossem beneficiadas”. Em decorrência da necessidade de regulamentação, foram criadas leis a partir 
do século XIV, voltadas para a sustentabilidade. Ibid., 2015, p. 31. 

213 Garrett Hardim microbiologista, professor da Stanford University. Obra mais recente: Evitando a tragédia dos 
comuns. Disponível em: <www.garretthardinsociety.org>. HARDIN, Garrett. The tragedy of commons. 
Science, v. 162, n. 3859, p. 1243-1248, 13 Dec. 1968. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243. Disponível em: 
<http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

214 Tradução nossa: “a liberdade um bem comum traz ruína a todos”. 
215 Ibid., 1968.  
216 Elinor Ostrom foi a primeira mulher a ser laureada com Prêmio Nobel (compartilhado com o Oliver 

E.Williamson). Seu trabalho premiado foi “for her analysis of economic governance, especially the commons”. 
Tratou da governança econômica demonstrando como a propriedade comum local pode ser gerenciada com 
sucesso por parte das autoridades centrais ou privatização. 
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métodos de operação cooperativos e comunitários. Regras impostas pelo governo, mas de 

modo a atender à necessidade local, envolvendo a comunidade dentro de sua realidade. 

Afirma Ostrom que o envolvimento local contribui no longo prazo com efeitos positivos na 

sustentabilidade dos recursos naturais217.  

Elinor Ostrom218 considera que se a tragédia dos comuns fosse relativa somente às 

pequenas áreas de pastoreio, seria, portanto, de pouco interesse por partes dos governos ou da 

sociedade. Mas, esclarece que o problema é geral, de modo que a tragédia demonstrada por 

Hardin pode descrever diversos problemas da humanidade, tais como a fome, crises de madeira, 

chuva ácida, problemas entre o público e privado, bem como as questões de cooperação 

internacional. Vale dizer que o mundo global está dependente dos recursos, e estes sujeitos de 

uma tragédia por uso não sustentável. Afirma Ostrom, portanto, que “much of the world 

dependent on resources that are subject to the possibility of a tragedy of the commons”219. 

Sobre a possibilidade de resposta para evitar a tragédia comum, Garrett Hardin sugere a 

privatização da propriedade, vale dizer, a repartição individual do bem, de modo que cada um 

interrompesse o uso coletivo do bem e os custos da ampliação e da utilização dos recursos 

naturais seriam experimentados somente por seu titular.  Mas, Hardin oferece uma solução 

para o uso individual do bem. Porém, o meio ambiente, enquanto bem comum, sujeito a 

condições transfronteiriças, não teria como comportar essa solução220. 

Mesmo em propriedade privada, o uso inadequado do meio ambiente e seus recursos 

não ficaria isolado. O uso individual gera problema coletivo. Nesse sentido, Joseph 

Stiglitzafirma que os métodos abordados na privatização do bem comum podem gerar 

restrições de acesso aos menos favorecidos e impactos na distribuição de renda. Assevera que, 

na Escócia, a “privatization had enormous impacts on the distribution of income. There may 

                                                 
217 OSTROM, Elinor. Entrevista à Globo News – Programa Milênio em 03 de maio de 2010 [maio 2010]. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/milenio/videos/v/milenio-entrevista-elinor-ostrom-a-
vencedora-do-nobel-de-economia/1257305/>. Acesso em: 05 ago. 2017. 

218 Id. Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University 
Press. 1990. Disponível em: <http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2017. 

219 Tradução nossa: “Grande parte do mundo depende de recursos que estão sujeitos à possibilidade de uma 
tragédia dos comuns”. 

220 HARDIN, Garrett. The tragedy of commons. Science, v. 162, n. 3859, p. 1243-124813, Dec. 1968. DOI: 
10.1126/science.162.3859.1243. Disponível em:<http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full>. 
Acesso em: 20 jun. 2017. 

http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf
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have been some gains in efficiency, but those farmers who were thrown off the commons were 

made far worse off, the Scottish lords reaping for themselves all the gains in efficiency”221 222. 

Nessa perspectiva, a privatização do bem comum pode não oferecer a solução adequada 

ao caso. Crítica realizada por Fernando Araújo223 percebe a fragilidade da ideia de Hardin em 

relação à privatização, por presumir que todos os recursos de domínio público224 se 

originariam de áreas de livre acesso. E não deixa de notar, da mesma maneira que Stiglitz, que 

Hardin teria confundido “situações de partilha colectiva que não podem sofrer de problemas 

de falta de exclusão, com situações nas quais essa falta de exclusão impede qualquer 

salvaguarda interna dos próprios recursos” 225 226.   

Mas a questão da liberdade irrestrita dos bens comuns deve ser observada. O uso 

irrestrito, sem a devida oportunidade de recuperação do recurso natural, gera consequências que 

afetam a coletividade. Nesse sentido, Josepf Stiglitz utiliza, como exemplo, a questão da 

indústria pesqueira, a qual diversos países incentivam o crescimento da frota, mas, como efeito, 

ocorre um rareamento dos peixes e, em contrapartida, os custos operacionais aumentam. Afirma 

Stigltiz que “the stock of fish gets depleted, and the costs of fishing go up for everyone”227 228. 

Apresenta-se, como exemplo local, que se pode considerar como “tragédia dos comuns” 

a situação da pesca da lagosta no litoral do estado do Ceará, localizado na região Nordeste do 

Brasil, produto com elevado valor comercial, constituindo um recurso pesqueiro essencial às 

                                                 
221 Tradução nossa: “A privatização teve impactos enormes na distribuição de renda. Pode ter havido alguns 

ganhos de eficiência, mas os agricultores que foram expulsos dos comuns foram muito pior, os senhores 
escoceses colhendo para si todos os ganhos de eficiência”. 

222 STIGLITZ, Joseph. Making globalization work. New York: W.W. Norton & Co., 2006, p.163. Disponível 
em: <http://garevna.ucoz.com/metod-mat/books/Joseph_Stiglitz.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2017. 

223 Fernando Araújo é professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. ARAÚJO, 
Fernando. A tragédia dos baldios e dos anti-baldios: o problema econômico do nível óptimo de apropriação. 
Coimbra: Alamedina, 2008. 

224Charlotte Hees e Elinor Ostrom conceituam o termo “comum”, pois devido a existência de uma grande variedade 
de definições, direcionam que o termo é para ser usado como sinônimo de “domínio público”. Como sendo um 
certo direito, um direito não reclamado, um recurso não gerenciado, ou apenas algo que deveria existir em uma 
democracia. Vejamos: “We feel there needs to be clarity, shared meanings, and a common language to research 
this area better. In the legal arena, the term “commons” is often used synonymously with the term public domain. 
Is it a given right, a nonassigned right, an unclaimed right, an unmanaged resource, or something that should just 
be there in a democracy”. HESS, Charlotte; OSTROM, Elinor. Ideas, artifacts, and facilities: information as a 
common-pool resource. Law and contemporary problems, v. 66, n. 111, p. 111-146, Winter/spring. 2003, p.14. 
Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=lcp>. Acesso em: 05 
ago. 2017. 

225 Ibid., 2006. Disponível em: <http://garevna.ucoz.com/metod-mat/books/Joseph_Stiglitz.pdf> Acesso em: 05 
ago. 2017. 

226 ARAÚJO, Fernando. A tragédia dos baldios e dos anti-baldios: o problema econômico do nível óptimo de 
apropriação. Coimbra: Alamedina, 2008, p. 64. 

227 Tradução nossa: “O estoque de peixe é esgotado, e os custos da pesca aumentam para todos”. 
228 STIGLITZ, Joseph, op. cit., 2006, p. 162. 
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exportações. Ocorre que a exploração do recurso, para além da capacidade de recuperação, 

durante vários anos seguidos, causou o declínio na pesca da lagosta. A pesca artesanal 

concorria com as indústrias com equipamentos profissionais, além da pesca predatória, não 

respeitando o período de defeso, nem o tamanho mínimo admitido na legislação. 

O resultado, demonstrado por Marcelo Bentes Diniz e Ronaldo de Albuquerque e 

Arraes, apresenta dados entre os anos 1991 -1998, segundo os quais houve uma redução da 

captura da lagosta de 71%, ou seja, em 1991, a pesca a lagosta era de 7.864 toneladas e, em 

1998, chegou, no máximo, a 2.238 toneladas. Nesse mesmo período, a frota pesqueira teve 

um incremento de 475 barcos pesqueiros 229. A redução do volume da pesca da lagosta teve, 

ao mesmo tempo, o aumento da frota, para tentar manter a quantidade de pescado, vale dizer, 

um aumento dos custos de produção de um produto em declínio.  

Mesmo com a ocorrência do desenvolvimento da tecnologia, existe a necessidade de 

respeitar os limites naturais para a renovação dos recursos. O equilíbrio deve ser mantido. A 

maximização da produção deve respeitar a capacidade/possibilidade de renovação e reposição 

da natureza. O uso ilimitado do “baldio”230 traz problemas para quem se utiliza de seus 

recursos, como demonstrado no excesso de pesca da lagosta, visto que houve um 

decrescimento no volume, causando uma desordem ambiental na produção e reposição. Desse 

modo, todos que partilhavam do bem comum restaram prejudicados com o colapso/redução 

no processo de apropriação/utilização do baldio. 

1.3.4 A sustentabilidade como princípio jurídico para um Estado ecológico 

Sobre a sustentabilidade, Klaus Bosselmann231 aduz que o conceito de desenvolvimento 

sustentável somente possui significado quando, em sua essência, constituir a ideia de 

sustentabilidade ecológica232.  Vale dizer, a sustentabilidade no que se refere ao equilíbrio 

                                                 
229DINIZ, Marcelo Bentes; ARRAES, Ronaldo de Albuquerque e. Tragédia dos comuns e o exemplo da pesca da 

lagosta: abordagens teóricas. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 21., Salvador. 
Anais... Salvador: ABEPRO, 2001, p.3-4. Disponível em: 
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2001_tr60_0114.pdf> Acesso em: 07 ago. 2017. 

230 Terminologia utilizada por Fernando Araújo, caracterizando os recursos comuns “como aqueles bens que, 
sendo de acesso livre, ou de acesso dificilmente restringível, contudo geram, entre aqueles que a têm acesso, 
problemas de rivalidade no uso, no sentido de a utilização que é dada por cada um poder conflituar, ao menos a 
partir de certo nível de intensidade, com a utilização que fica disponível para os demais” ARAÚJO, Fernando. 
A tragédia dos baldios e dos anti-baldios: o problema econômico do nível óptimo de apropriação. Coimbra: 
Alamedina, 2008, p. 70. 

231 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 

232 Ibid., 2015, p. 27. 
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das relações entre o ser humano e tudo que o rodeia, como elemento fundante do 

desenvolvimento. O meio ambiente ecologicamente equilibrado se encontra como condição 

essencial para o desenvolvimento. 

Mas, a problemática está em como aplicar a sustentabilidade ecológica ao 

desenvolvimento sustentável baseado na produção e no consumo. Torna-se necessário 

compreender a sustentabilidade como princípio, para, portanto, questionar as suas 

implicações. O equilíbrio entre a necessidade/possibilidade analisado sob o viés ambiental 

torna-se necessário, pois os recursos originários, direta ou indiretamente, do planeta são 

esgotáveis, com reposição lenta, ou não renovável. Ademais, deve ser observada a capacidade 

de absorção dos poluentes derivados da transformação desses recursos. 

A transformação no uso dos recursos naturais, ocasionada pela revolução industrial, 

apresentou crescimento e gerou a necessidade do aumento da utilização dos bens naturais, bem 

como a substituição energética derivada dos combustíveis renováveis233 permutados pela a 

eficiência dos combustíveis fósseis. Klaus Bosselmann234 descreve que a mudança energética, a 

pressão demográfica, ecológica e a inovação tecnológica marcaram a revolução na Europa e 

moldaram a economia que se seguiu. A preocupação com a capacidade de produção ecológica foi 

substituída pela necessidade de atender à demanda da nascente indústria235 e dos centros urbanos 

que cresciam em torno das fábricas, com consequentes impactos ambientais e sociais236. 

A preocupação humana com a sustentabilidade é visível, mesmo antes do Relatório da 

Comissão Mundial do Meio Ambiente, em 1992. Jonh Evelyn, incumbido de produzir um 

estudo para a Sociedade Real Britânica, entregou, em 1664, o documento denominado “Sylva; 

or, A discourse of forest-trees, and the propagation of timber in His Majesties dominions”. 

                                                 
233 Como exemplo de utilização de combustível renovável podemos citar a madeira. 
234 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 35. 
235 Nesse sentido Klaus Bosselmann demonstra que em 1662 a Sociedade Real Britânica, investigava uma fonte 

sustentável de madeira para o desenvolvimento de sua frota naval. A Sociedade Real Inglesa, solicitou um 
relatório do qual foi publicado em 1664, pelo biólogo Jonh Evelyn denominado “Sylvia, discurso sobre árvores da 
floresta e propagação da madeira em domínios de sua majestade”, Afirma Bosselmann que “o relatório causou um 
impacto imediato”. Pois a culpa foi direcionada a indústria nascente, nesse caso a indústria de ferro e vidro pelo 
uso excessivo de carvão e a indústria agrícola pela “desproporcional propagação do cultivo”. Sendo considerado, 
no relatório, “uma ameaça às paredes de madeira da nação”. Ibid., 2015, p. 35. 

236 Klaus Bosselmann descreve que “a julgar pelo sucesso do manejo florestal sustentável e do manejo de 
pastagens, o direito ambiental foi bastante eficaz até 1800. Por volta dessa época outra importante crise 
ambiental e alimentar atingiu a população, agora em rápido crescimento, na Europa. Simultaneamente, a 
civilização agrícola tradicional deu lugar à moderna civilização industrial. Comparável apenas à revolução 
neolítica, a Revolução Industrial levou a uma profunda transformação da terra e do uso dos recursos naturais.” 
Ibid., 2015, p. 33. 
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Havia concebido um relatório demonstrando a má utilização das florestas e principalmente da 

madeira, por uso excessivo na indústria de vidro e de aço. Nesse relatório, sugere uma 

intervenção real nas florestas com a finalidade de planejar a produção e o consumo da 

madeira, de forma que não afetasse a produção nem a qualidade das florestas/madeira ao 

longo dos anos237.   

O termo sustentabilidade, do modo como é percebido atualmente, conforme explica 

Bosselmann238, Ulrich Grober239 e Leonardo Boff240, foi apresentado, pela primeira vez, por 

meio da obra “Sylvicultura Oeconomica”, por Hans Carl Von Carlowitz. Publicado em 1713, 

apresentou um conceito para o uso ordenado e racional da natureza. Vale dizer, ofereceu um 

conteúdo estratégico à palavra “nachhaltigkeit”241 (sustentabilidade) e apresentava a 

inquietação pelo uso excessivo dos recursos naturais. 

A percepção, à época, de Carlowitz, como acentua Boff, era do equilíbrio entre o lucro e 

o meio ambiente. A busca incessante pelo lucro, sem respeitar as condições de recuperação 

ambiental, não é o caminho do crescimento e sim do retrocesso242. Carlowitz, conforme 

Bosselmann243, apresenta razões lógicas ao demonstrar que a “ignorância e a ganância vão 

arruinar a silvicultura e levá-la a um dano irreparável”. A preocupação de Carlowitz, na 

continuidade da atividade econômica, perpassaria inevitavelmente pela proteção ecológica244.  

Ulrich Grobercomenta que o Tratado de Hans Carl Von Carlowitz, “Sylvicultura 

Oeconomica”, gerou impacto positivo, tornando-se leitura obrigatória para os funcionários 

                                                 
237 EVELYN, Jonh. Sylva; or, A discourse of forest-trees, and the propagation of timber in His Majesties 

dominions. (1664 – relatório apresentado). Londres: York Publisher (Printed by Thomas Wilson and Son) 
1812, p. 229; 279. Disponível em: <https://archive.org/details/b22006850_0001> Acesso em: 11 ago. 2017. 

238 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 

239 GROBER, Von Ulrich. Hans Carl Von Carlowitz, Erfinder der Nachhaltigkeit. 1999. Disponível em: 
<http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit> Acesso em: 12 ago. 2017. 

240 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
241 Leonardo Boff, explica que “na Alemanha, 1560, na Província da Saxônia, que irrompeu, pela primeira vez, a 

preocupação pelo uso racional das florestas, de forma que elas pudessem se regenerar e se manter 
permanentemente. Nesse contexto surgiu a palavra alemã “nachhaltigkeit”, que significa sustentabilidade”. 
Ibid., 2015, p. 32-33. 

242 Leonardo Boff descreve “corte somente aquele tanto de lenha que a floresta pode suportar e que permite a 
continuidade de seu crescimento” Ibid., 2015, p. 33. 

243 BOSSELMANN, Klaus, op. cit., 2015. 
244 Klaus Bosselmann discorrendo ainda que “na perspectiva econômica, Carlowitz aceita que a humanidade 

perdeu o paraíso e não pode simplesmente depender da abundância natural. Apesar de, ou devido à necessidade 
de intervenção humana, a abordagem deve ser de apoio à natureza e trabalhar junto com ela, e não de 
exploração e atuação contra a natureza. O erro a ser evitado”. BOSSELMANN, Klaus, op. cit., 2015, p. 36-37. 
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dos pequenos Estados alemães, como assevera Grober.  A preocupação com o lucro, em curto 

prazo, não coaduna com a proteção dos recursos245. 

Salienta Grober246 que a preocupação com a utilização das florestas e em especial da 

madeira, de modo sustentado, como aspecto real da necessidade humana para a sustentação da 

vida, basicamente antecipou o conceito formulado em 1992: “The sustained yield of timber is 

an aspect of man’s most fundamental need: to sustain life itself. A fine anticipation of the 

Brundtland-formula”247 248. Além disso, Grober249 credita à obra de Carlowitz, a primeira 

formulação dos “the three pillars of sustainability: environmental equilibrium, economic 

security and social justice”250.  

A primordialidade da proteção ao ambiente ecológico como fonte de recursos e a 

compreensão da valoração econômica fizeram com que governos, sociedades ao longo dos 

anos, solicitassem estudos para analisar os impactos dos processos de exploração econômica 

do meio ambiente. Percebe-se, mesmo que o período observado tenha seus aspectos 

evolutivos claramente distintos, a necessidade de uma gestão da utilização, bem como a 

compreensão da dificuldade de reposição de certas culturas, como o caso da madeira, que 

demanda décadas para possibilitar uma nova exploração, levando os governos a orientar e a 

coordenar com eficácia os recursos disponíveis, tanto para a atual geração, como para as 

próximas, de modo a atender às necessidades da sociedade em geral. Para tanto, os governos, 

a exemplo, da Inglaterra e da Alemanha, quando não lançavam diretrizes, utilizavam-se dos 

estudos e relatórios para direcionar a gestão governamental para evitar ou sair de situações 

críticas (caso das florestas). 

1.3.4.1 A sustentabilidade como princípio em Klaus Bosselmann 

Percebe-se a preocupação com a natureza e sua capacidade de suportar a vida e prover 

recursos ao ser humano, mesmo em diferentes épocas. Por motivos diversos, sempre houve 

                                                 
245GROBER, Von Ulrich. Hans Carl Von Carlowitz, Erfinder der Nachhaltigkeit. 1999. Disponível em: 

<http://www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit> Acesso em: 12 ago. 2017. 
246 Id. Deep roots – A conceptual history of sustainable development (Nachhaltigkeit). Berlin, 2007. Disponível 

em: < https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2007/p07-002.pdf> Acesso em: 13 ago. 2017. 
247 Tradução nossa: “O rendimento sustentado da madeira é um aspecto da necessidade mais fundamental do 

homem: para sustentar a própria vida Uma fina antecipação de fórmula Brundtland”. 
248Ibid., 2007, p. 7.  
249GROBER, Von Ulrich. Sustainnability: A cultural history. Tradutor: Ray Cunningham. Chicago: 

Independence Publish, 2012. 
250Tradução nossa: “os três pilares da sustentabilidade: equilíbrio ambiental, segurança econômica e justiça social”. 

Ibid., 2012, p. 15. 
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estudos, relatórios, para tratar sobre a natureza e seus recursos escassos, a exemplo dos 

estudos de Jonh Evelyn, em 1664, Carl Carlowitz, em 1713, Hardin, em 1968, ou mesmo 

atualmente, com o Relatório Brundtland, em 1992. De forma geral, verificou-se a 

fragilidade/incapacidade de reposição dos recursos na mesma velocidade de sua utilização. 

Nesse sentido, constata-se que o uso exacerbado, sem a devida gestão e proteção dos 

recursos, poderia causar danos aos Estados. Verifica-se, também, a importância da proteção 

para as futuras gerações, não somente pela preocupação com essas gerações, mas pela própria 

continuidade do Estado.  A proteção ao ambiente ecológico é uma realidade da qual não se 

permite passar desapercebido A limitação do planeta apresenta-se como um problema genuíno. 

Corrobora Antonio Enrique Pérez Luño, que essas diferentes épocas têm o atributo de 

definir e conduzir a formação do pensamento jurídico. Afirma Luño que, em cada etapa 

histórica, a formação do direito caminha seguindo uma vocação, transformando-se em cada 

momento, integrando e desenvolvendo “uma cultura jurídica” imperativa para apresentar 

respostas às demandas da sociedade251. 

Constata-se a necessidade de a ciência jurídica fornecer suporte para os governos, 

Estado e sociedade, por meio do amparo legal para a proteção e gestão dos recursos naturais, 

a partie de provocações que criem marcos jurídicos para a atuação estatal. Nesse caso, seriam 

criados elementos do direito para a aplicação e imposição da sustentabilidade na estrutura 

político-jurídica de uma nação. 

As demandas reais da sociedade geram a adaptação das normas jurídicas, pois as 

normas não são geradas por si mesmas. Nesse sentido, ensina Arnaldo Vasconcelos, pois o 

direito como fenômeno cultural deve atender às demandas, sob pena de a validade da norma 

ser questionada252. O sistema jurídico deve atender e se direcionar para os parâmetros das 

                                                 
251 Antonio Enrique Pérez Luño atribui sobre toda “cultura jurídica o imperativo de dar respostas e desenvolver 

esses desafios que informam a existência coletiva. Partindo dessas premissas, não parece ousado identificar que 
a sensibilidade do momento presente está em contribuir com respostas para as grandes provocações de uma 
sociedade em constante e acelerada mutação. Para isso, parece necessário contar com métodos de análises 
esclarecedores do significado e função do Estado constitucional de direito”. LUÑO, Antonio Enrique Perez. 
Perspectivas e tendências atuais do Estado constitucional. Tradução José Luis Bolzan de Morais e Valéria 
Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 9. 

252 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 224-230. 
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mudanças necessárias ao atendimento das necessidades de regulação da sociedade, do qual a 

eficácia da nova norma depende do grau de equiparação da necessidade/norma253. 

Klaus Bosselmann aduz a importância de se identificar o núcleo normativo do 

desenvolvimento sustentável. Ora, desenvolvimento e sustentabilidade são dois elementos 

distintos que foram unidos para criar um conceito. Tem-se a necessidade de ordenar o núcleo 

desse conceito e informar eticamente a sua direção. O objetivo do desenvolvimento deve ser 

claro, tendo o atributo existencial da sustentabilidade como imperativo a ser seguido254. 

Destarte, o desenvolvimento sustentável, em seu âmago, para a compreensão devida, deve 

ter a clareza do que seria o “sustentável”, e a clareza do termo se dá em torno da sustentabilidade 

ecológica. Bosselmann argumenta que o principal argumento da sustentabilidade, por séculos, foi 

a proteção dos recursos naturais, mesmo que seu objeto tenha sido ampliado em algum momento 

histórico, mas a ideia central era a proteção aos recursos naturais 255. 

O desenvolvimento sustentável deve tomar como argumento a sustentabilidade, como 

princípio guia, para nortear as outras dimensões que comportam, tradicionalmente 

reconhecidas, as dimensões econômica e social. O núcleo da sustentabilidade ecológica 

fundamenta o princípio para a aplicação das demais dimensões. Elas devem utilizar o 

fundamento ecológico para aplicação ser coerente e trazer equilíbrio. Percebe-se a 

centralidade da sustentabilidade ambiental, de modo que não se concebe o desenvolvimento 

econômico ou social sem o ecológico. 

 Bosselmann, portanto, conceitua o princípio da sustentabilidade como sendo “o dever 

de proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da terra”. Deixa claro que o 

princípio tem conteúdo normativo, por ser reflexo de uma “norma moral fundamental (o 

                                                 
253 Nesse sentido Klaus Bosselmann, confirma que se os parâmetros legais forem claros o suficiente e a norma 

refletir “o que a sociedade sente sobre as mudanças ocorridas, elas serão eficazes”. Ao contrário, se ignorar as 
realidades sociais, “terão pouco impacto” BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: 
transformando direito e governança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 65. 

254 Ibid., 2015, p. 76-77. 
255 Klaus Bosselmann, afirma que “a clareza só pode vir a definir a essência de ‘sustentável’ em relação ao 

objeto. A essência não é a ‘sustentabilidade econômica’, tampouco a ‘sustentabilidade social’ e o ‘tudo 
sustentável’, mas sim a ‘sustentabilidade ecológica’. Esta não é a mesma essência que os objetivos econômicos 
e sociais tratam como menos importantes. Ambos são partes integrantes do conceito de desenvolvimento 
sustentável, mas não são partes integrantes do princípio da sustentabilidade. Transformar as três formas de 
sustentabilidade em princípio seria tarefa impossível sem desistir de seu significado essencial”. 
BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p.77. 
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respeito à integridade ecológica)”, do qual exige, portanto, uma ação que seria a de “proteger 

e restaurar”, causando um “efeito legal” 256.   

Percebe-se que a sustentabilidade seria um princípio fundamental do direito, pois a 

proteção e a restauração do meio ambiente tornam-se fundamentais para a existência do 

próprio Estado de Direito e a sobrevivência digna do ser humano. Tanto que não há de se falar 

da dignidade do ser humano, se o Estado não pode prover o mínimo básico ecológico. Apesar 

de Bosselman257 tratar o princípio da sustentabilidade como o mais importante dos princípios 

ambientais, verifica-se que sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, os outros 

poderiam ter a sua eficácia comprometida.  

Em um Estado democrático de direito, assim como o conceito de desenvolvimento 

sustentável, ambos necessitam da sustentabilidade ecológica para a sua existência, pois sem o 

parâmetro ecológico, não existirá o direito ou o próprio Estado. Percebe-se a centralidade da 

sustentabilidade com princípio guia que direciona a realidade viva, o modo como se mantém a 

dignidade e a própria realização humana. 

1.3.4.2 A sustentabilidade como parte de um Estado ambiental  

O princípio da sustentabilidade exerce influência nos Estados Constitucionais. A 

preocupação com o meio ambiente ecológico, as questões da preocupação com a permanência 

e condições de existência das gerações futuras levaram os Estados Democráticos a perceber a 

importância de um diálogo com o meio que envolve os seres vivos e suas relações entre si. O 

caráter fundamental da continuidade digna da existência fomentou a busca de soluções para 

um mundo justo e saudável. 

A sustentabilidade, em análise extensiva a José Afonso da Silva, para quem a dignidade 

da pessoa humana seria, em um Estado Democrático de Direito, o valor supremo de 

inspiração para toda a ordem política, social, econômica e cultural. Mas a fundamentalidade de 

                                                 
256 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p.78. 
257 Klaus Bosselmann aduz que “nossas deliberações sobre a classificação das políticas e princípios mostram que 

o desenvolvimento sustentável é um princípio jurídico. Isto foi explicado com o caráter normativo de que o 
princípio da sustentabilidade tem para o significado de desenvolvimento sustentável. Daqui resulta que a 
sustentabilidade possui a qualidade de um princípio jurídico. Nós definimos como o dever de proteger e 
restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da terra”. Ibid., 2015, p. 77-78. 
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um ambiente ecológico e equilibrado para prover a dignidade e os direitos humanos é condição 

a ser promovida anteriormente.258. 

Percebe-se que o princípio fundamental para a existência do Estado, da democracia, da 

dignidade e dos direitos humanos seria o princípio da sustentabilidade. Nessa vertente, alçar o 

princípio da sustentabilidade, como centralizador da atuação dos Estados Nacionais, seria 

fundamental para prover a vida com saúde, dignidade e respeito aos direitos fundamentais e 

demais condições da existência e perpetuação humana.  

As dimensões da sustentabilidade ofertam uma direção ao futuro que se deseja. Assim, 

na mesma direção de supremacia principiológica de Estado Democrático, Juarez Freitas. 

ratifica a supremacia principiológica da sustentabilidade, que, no caso da estrutura 

constitucional brasileira, o desenvolvimento econômico está intimamente ligada à 

sustentabilidade e vinculado de forma obrigatória e como diretriz vinculante259. 

Consigna José Joaquim Gomes Canotilho que a inserção da dimensão jurídico-

constitucional do princípio da sustentabilidade encontra, em diversos textos constitucionais, 

do qual exemplifica a situação da União Europeia, que estabelece como norma fundamental 

de funcionamento a “prossecução da preservação, proteção e melhoria da qualidade do 

ambiente, da utilização racional dos recursos naturais, utilização racional dos recursos 

naturais”. Bem como se encontra no corpo da Constituição portuguesa a “consagração 

expressa” do princípio da sustentabilidade como tarefa fundamental260.  

A tendência da proteção, pelos Estados Constitucionais, sobre a tutela do meio 

ambiente, como constata Antonio Enrique Pérez Luño, seria umas das poucas questões que 

suscitaram “tão ampla e heterogênea inquietude”. A preocupação existencial era ligada ao 
                                                 
258 Refere-se extensiva, porque José Afonso afirmava a supremacia do princípio da dignidade humana. Que ainda 

constitui um princípio fundamental da República brasileira, mas a sustentabilidade como princípio seria algo 
anterior à dignidade. SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da 
democracia. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 88-94, abr./jul.1998. 

259 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Forúm, 2012, p.117. 
260 José Joaquim Gomes Canotilho, afirma que tal como outros princípios estruturantes do Estado Constitucional 

– democracia, liberdade, juridicidade, igualdade – o princípio da sustentabilidade é um princípio aberto 
carecido de concretização conformadora e que não transporta soluções prontas, vivendo de ponderações e de 
decisões problemáticas. É possível, porém, recortar, desde logo, o imperativo categórico que está na génese do 
princípio da sustentabilidade e, se se preferir, da evolução sustentável: (2) a sustentabilidade geracional que 
aponta para a equidade entre diferentes grupos etários da mesma geração (exemplo: jovem e velho); (3) a 
sustentabilidade intergeracional impositiva da equidade entre pessoas vivas no presente e pessoas que nascerão 
no futuro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante do 
Direito Constitucional. Tékhne, Barcelos,  n.13,  p.07-18, jun. 2010, p.7-8. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-
99112010000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  17  abr.  2017. 



 
101 

meio ambiente para a concretização e garantia de emancipação humana, por meio de um 

Estado com um novo paradigma jurídico-ambiental, de maneira que se “faça a justiça 

ambiental, para que não se destrua o mundo” 261. 

O novo modelo de Estado deve visar o ser humano e a sua relação com a natureza. O 

bem-estar do ser humano perpassa inevitavelmente pela natureza e o Estado Constitucional 

tem o dever de realizar os atos necessários para a proteção e gerência do meio ambiente, 

utilizando-se dos meios administrativos, legais e jurídicos para o fomento de um mínimo 

existencial socioambiental. Como afirmam Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, seria 

“um padrão mínimo em termos ambientais para a realização de uma vida digna e saudável”262.  

Na construção dos Estados ambientais, no que se refere aos países de língua portuguesa, 

José Joaquim Gomes Canotilho263 considera que é possível defrontar-se com importantes 

inovações na Constituição brasileira de 1988264, principalmente no capítulo dedicado ao meio 

ambiente, que “consagra o direito e o dever de defender e preservar o ambiente para as 

‘presentes e futuras gerações’, de resguardar e reestruturar os processos ecológicos 

essenciais”, bem como o dever de blindar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético, além de promover a educação ambiental265.  

Desse modo, a construção e a existência dos Estados devem se fazer passar pela proteção 

ao planeta, de modo tornar possível um mundo com condições climáticas e com disponibilidade 

de recursos naturais viáveis para as presentes e futuras gerações. A existência do ser humano, 

dentro dos padrões que se conhece, depende de um equilíbrio ambiental. O dilema da humanidade 

entre o coletivo e o individual deve ser ultrapassado, pois, para uma sociedade saudável, exigem-
                                                 
261 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Perspectivas e tendências atuais do Estado constitucional. Tradução José 

Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 41; 50; 57. 
262 Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer discorrem, ainda que “sem o acesso a tais condições existenciais 

mínimas, o que inclui necessariamente um padrão mínimo de qualidade (e segurança) ambiental, não há de se 
falar em liberdade real ou fática, quanto menos em um padrão de vida digno. O reconhecimento da garantia do 
mínimo existência socioambiental representa, em verdade, uma condição de possibilidade para o próprio 
exercício dos demais direitos fundamentais, sejam eles direitos de liberdade, sejam direitos sociais, ou mesmo 
os assim chamados direitos de solidariedade, como é o caso do próprio direito ao ambiente”. SARLET, Ingo 
Wofgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e 
proteção do ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.132-133. 

263CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do direito 
constitucional. Tékhne, Barcelos,  n.13,  p.07-18,  jun.  2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645- 99112010000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  
17  abr.  2017. 

264 Ingo Wolfgang Sarlet, explica que a Constituição Federal de 1988, confere ao Brasil a consagração de “um 
verdadeiro Estado Socioambiental e Democrático de Direito, que por sua vez, não pode ser nada menos do que 
[...] um Estado Sustentável”. SARLET, Ingo Wolfgang. Prefácio. In: BOSSELMANN, Klaus. O princípio da 
sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.12. 

265 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, op. cit.,  2010.  
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se os esforços de todos: Estados, povo e corporações. A busca do crescimento econômico 

ilimitado pode criar uma insustentabilidade econômica, social e ambiental, eliminando a condição 

básica para as sociedades civilizadas, qual seja: a dignidade ao ser humano. 

A proteção ao planeta figura como condição existencial para o ser humano e para a 

estruturação da economia, pois os recursos naturais são esgotáveis e, portanto, limitadores da 

economia. A interação mútua entre ser humano e planeta deve persistir, e os Estados devem 

inserir a proteção ao planeta como objetivo maior de suas cartas constitucionais. A 

sustentabilidade deve ser o elemento norteador para o desenvolvimento e inserir o planeta 

como objetivo final de uma democracia. 



2 A IDEALIZAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL 
NA FORMAÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA DE 1988 

O presente capítulo objetiva demonstrar a perspectiva econômica da Constituição 

Federal de 1988, no sentido de compreender a estrutura fundamental da República, de 

examinar a concepção da Ordem Econômica no Brasil e refletir acerca das concepções 

principiológicas do valor social do trabalho e da livre iniciativa, além de analisar a Ordem 

Social e o contexto ambiental no caminho do desenvolvimento equilibrado e sustentável, 

inseridos em um Estado Democrático de Direito.  

Ademais, busca examinar a Constituição enquanto força normativa, analisando-a em um 

panorama econômico, social e ambiental, e suas correlações dogmáticas entre o capital, o 

trabalho e o ambiente no desenvolvimento socioeconômico sustentável. Toma-se como 

referência a Constituição Federal de 1988 com a utilização de recursos teóricos delimitados 

em torno das teorias do Estado e Constituição e áreas afins, devidamente harmonizadas com o 

fim de demonstrar a Constituição Jurídica. 

No decorrer do texto, delineou-se sobre alguns elementos práticos, derivados de análise 

do Supremo Tribunal Federal – STF, de modo a verificar as decisões que emanam do STF 

enquanto guardião da Constituição1, que mostram as principais decisões ligadas aos aspectos 

jurídicos constitucionais ora estudadas neste capítulo, pertinentes ao objeto de estudo. 

Naturalmente, não se pôde aspirar ao exame minucioso de cada uma das temáticas 

transversais, sob pena de desviar do ponto principal do trabalho e criar uma divergência entre 

os objetivos deste capítulo, o que poderia resultar em uma alongação incessante sobre a 

Constituição.  

Pois o objetivo principal da tese que ora se apresenta é analisar, através da teoria do 

decrescimento econômico, a proteção ao meio ambiente e promoção de uma sustentabilidade 

forte como princípio. 

                                                 
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado 

Federal, 1988. “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição”. 
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2.1 A constituição federal de 1988 

Com a promulgação da Constituição brasileira de 1988, observam-se, em seu bojo, que 

as bases e a égide da República trazem como fundamentos, além da dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Além disso, os objetivos da 

República Federativa do Brasil, como metas a serem diligenciadas pelo Estado, assinala a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a garantia do desenvolvimento nacional, 

que se evidencia na direção tomada pelo constituinte de elaborar uma constituição na qual a 

livre iniciativa e os valores sociais do trabalho devam estar em sintonia com a forma de 

possibilitar a proteção e a preservação da dignidade do trabalhador, ao criar as condições para 

que o crescimento econômico e o desenvolvimento social fiquem em simetria2. 

Compreender o contexto histórico torna-se importante para o entendimento das escolhas 

e caminhos constitucionais, que perpassam a sociedade livre, justa e solidária, e, 

principalmente, a garantia do desenvolvimento nacional para a erradicação da pobreza e a 

redução das desigualdades. O papel criador da Constituição é primordial para estimular o 

desenvolvimento econômico e social, cujas linhas fundamentais foram apresentadas, 

pressupondo que esse crescimento seja baseado em uma estrutura primacial, a saber: atender 

às necessidades históricas do povo, e criar mecanismos próprios que atendam às necessidades 

da população, evitando a reprodução de teorias de outros países, cujos cultura e estágio de 

desenvolvimento não coincidem com o do Brasil3. 

A Constituição brasileira tem o objetivo de perseguir o desenvolvimento econômico e 

social de maneira integral, e não somente buscar o resultado econômico, mas, 

principalmente, a conquista de resultado social. A hierarquia em que se posicionam os 

valores da livre iniciativa, valores sociais do trabalho e da dignidade da pessoa humana são 

o mesmo.  Desse modo, os resultados a serem alcançados devem ser simultâneos para 

aproximar o econômico do social4.  

Ao criar as bases para o sistema econômico brasileiro, a Constituição do Brasil de 1988 

determinou as linhas fundamentais a serem realizadas, conforme a sua própria base política, 

                                                 
2 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; HOLANDA, Marcus Mauricius. Os desafios do desenvolvimento econômico e 

social: uma análise sob a perspectiva fundamental da livre iniciativa na Constituição brasileira de 1988 (Art. 1º, 
IV). Revista de direito, economia e desenvolvimento sustentável, Maranhão, Conselho Nacional de Pesquisa 
e Pós-graduação em Direito, v.3, n. 2, p. 1-16, jul./dez. 2017, p. 1.  

3 Ibid., 2017, p. 1. 
4 Ibid., 2017, p. 1. 
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econômica, social e cultural, e, não simplesmente, ao estabelecer os alicerces da economia em 

um “capitalismo imitativo”5, construído com base na desigualdade social6. O modelo 

econômico brasileiro busca integrar os valores sociais do trabalho ao desenvolvimento social 

e proteção ambiental. As metas que o Brasil busca atingir, derivadas de seus objetivos 

propostos na Constituição, visam a idealização econômica como ferramenta para a eliminação 

das necessidades básicas da população, através da economia, e que esta seja o fomento para o 

crescimento e o desenvolvimento tanto econômico quanto social7.  

A Constituição Federal de 1988 direciona o desenvolvimento como instrumento para 

alcançar os objetivos fundamentais, de modo a promover a erradicação da pobreza e suas 

consequências8, tais como a marginalização e a redução das desigualdades entre as regiões e 

sociais. O desejo constitucional é fomentar uma sociedade justa e digna, como ensina António 

José Avelãs Nunes, ao afirmar que “a ideia de desenvolvimento passa por caminhos que 

respeitem a dignidade do homem”9. 

                                                 
5 O Capitalismo imitativo, conforme Raul Prebisch explica que os países em desenvolvimento tendem a copiar e 

seguir as estruturar colonizadoras. Assim afirma que, em contraste com esse capitalismo inovador o capitalismo 
aplicado nos Estados periféricos é em sua essência uma imitação. Imita-se as técnicas, as modalidades de 
consumo e até a forma de existência. Criando assim grandes contradições e falhas em seu desenvolvimento 
econômico, precisando, conforme afirma Prebisch, de autenticidade e não simplesmente absolver uma fórmula 
que não atende aos padrões culturais desse Estado periférico, principalmente nas relações de consumo que se 
baseiam em na desigualdade distributiva. Senão vejamos: “En su empeño por desarrollarse, la periferia tiende a 
seguir lo que se hace y se piensa en los centros. Así, pues, en contraste con el capitalismo innovador de éstos, el 
capitalismo periférico es essencialmente imitativo. Adoptamos la misma técnica, imitamos las modalidades de 
consumo y existencia. Copiamos las instituciones. Se abren paso incessantemente las manifestaciones culturales 
de los centros, sus ideas y sus ideologias.  El acceso a lo que en los centros há costado un esfuerzo secular tiene 
certamente un valor inconmensurable. Pero, al mismo tiempo, la imitación encierra grandes contradicciones con 
las condiciones objetivas de la periferia, y de allí surgen fallas fundamentales. Para bien y para mal, el 
desarrollo periférico carece de autenticidad.   Y si bien esa imitación del consumo se apoya en gran parte en la 
desigualdade distributiva, los medios técnicos de comunicación y difusión social contribuyen de más en más a 
agravar sus consecuencias adversas al desarrollo.” PREBISCH, Raúl. Crítica al capitalismo periférico. Revista 
de la CEPAL, Santiago de Chile, Primer semestre de 1976, p. 7-74, p.7. Disponível em: 
<http://archivo.cepal.org/pdfs/revistaCepal/Sp/001007073.pdf>. Acesso em: 15 maio 2017. 

6 Ibid., 1976, p.7.  
7 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; HOLANDA, Marcus Mauricius. Os desafios do desenvolvimento econômico e 

social: uma análise sob a perspectiva fundamental da livre iniciativa na Constituição brasileira de 1988 (Art. 1º, 
IV). Revista de direito, economia e desenvolvimento sustentável, Maranhão, Conselho Nacional de Pesquisa 
e Pós-graduação em Direito, v.3, n. 2, p. 1-16, jul./dez. 2017, p. 4.  

8 Nesse sentido a pobreza atrai toda sorte de malefícios ao ser humano, inclusive a sujeição à condições análogas 
a de escravo, dessa maneira como forma de preservação da Dignidade Humana o Supremo Tribunal Federal se 
manifestou da seguinte maneira: A "escravidão moderna" é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento 
a liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se 
alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa, e não como pessoa humana, o que pode ser 
feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, 
inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima 
de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa "reduzir alguém a condição 
análoga à de escravo".[Inq 3.412, Rel. p/ o AC. min. Rosa Weber, j. 29-3-2012, P, DJE de 12-11-2012]. 

9 NUNES, Antonio José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 111. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3076256
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O preâmbulo constitucional apresenta inconteste a vertente do pensamento firmado em 

1988, na instituição de um Estado Democrático para assegurar, dentre outros, o bem-estar e o 

desenvolvimento como “valores supremos”10. Além do mais, ao colocar a dignidade do ser 

humano como fundamento e o desenvolvimento como objetivo, norteou a República brasileira 

na persecução de seus propósitos e atendimento das necessidades básicas da população11.  

A Constituição Federal de 1988, com o desígnio criar ferramentas para a execução dos  

objetivos da República, dotou a ordem econômica com princípios gerais para direcionar a 

execução dos escopos da Constituição, ao fazer constar, no Art. 170, que a “ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. Esses princípios 

irão guiar toda a ordem econômica e financeira do Estado, principalmente a proteção dos 

valores sociais do trabalho, a atenção ao meio ambiente e a busca constante da redução das 

desigualdades regionais e sociais. 

Percebe-se, nesse contexto, que o desenvolvimento revela, em seu âmago, o respeito ao 

meio ambiente, o que pressupõe um crescimento econômico assentado na proteção ambiental, 

como proposição elementar para fundamentar a atuação do Estado na ordem econômica. 

Ressalta-se a finalidade de assegurar uma existência digna. Nessa esteira, o meio ambiente 

equilibrado seria, portanto, a condição indispensável para o crescimento econômico 

sustentável, e nesse viés favorece o crescimento social. Verifica-se que a proteção do meio 

ambiente e o crescimento da economia estão ligados desde o seu nascimento, e essa simbiose 

deve perdurar indefinidamente, de modo a prover o desenvolvimento humano por meio do 

trabalho e da renda inserida no cerne da economia, de forma a não degradar ou esgotar os 

recursos naturais. 

                                                 
10 Constituição Federal de 1988. Preâmbulo “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil”. 

11 Conforme António José Avelãs Nunes “o conceito de necessidades básicas implica a satisfação de 
necessidades imediatas (alimentação, saúde, educação, de base, serviços de água e saneamento, transportes e 
habitação), mas também de necessidades cuja satisfação é, nos dias de hoje, um pressuposto indispensável para 
que as pessoas possam efetivamente atingir níveis razoáveis de produtividade e desenvolver atividades 
produtivas suficientemente remuneradoras”. NUNES, Antonio José Avelãs. Neoliberalismo e direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 111. Demonstra, ainda, que no “conceito de necessidades básicas” 
deve-se incluir a ideia de que o “desenvolvimento implica o direito a um grau razoável de igualdade entre os 
cidadãos do mesmo país, no que toca designadamente à repartição do rendimento e ao acesso às condições 
básicas e de promoção social”. Ibid., 2003, p. 111. 
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A Constituição brasileira, ao inserir os princípios e regras que instruem o artigo 170, 

direcionou para materializar, por meio dos instrumentos econômicos, a concretização dos 

fundamentos e objetivos constitucionais. Destarte, Konrad Hesse explica que uma 

constituição não é a mera expressão do ser, mas representa o dever ser, para realizar o alcance 

em conformidade com as necessidades humanas e somente contemplação do substrato 

espiritual12. Assim, ao introduzir princípios para nortear o texto constitucional, intenciona-se o 

provimento do seu mais alto grau de eficácia ao texto da Constituição. Desse modo, a 

principiologia direciona a atuação do Estado e oferece importantes mecanismos de defesa 

para uso do povo contra a ausência ou a aplicação irregular das regras e princípios por parte 

do gestor público.  

Os fundamentos constitucionais direcionam para um desenvolvimento integral do 

Estado, não somente o econômico, pois este é um dos instrumentos para buscar a plenitude 

social. Nesse sentido, Amartya Sen assevera que “o desenvolvimento tem de estar 

relacionado, sobretudo, com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que 

desfrutamos”13. Desse modo, não é a posse de mercadorias como felicidade, mas sim, na vida 

em si mesma, para que se possa viver com dignidade14.  

O capitalismo, na perspectiva das patologias de Barnes, tem como subproduto a 

desigualdade social15. Percebe-se que o Brasil, no que pese ocupar posição de destaque entre 

as maiores economias mundiais, sofre ainda com os efeitos da concentração de renda, o que 

revela elevado nível de pobreza. Mesmo o Estado brasileiro estando em 9ª posição no rankink 

das maiores economias mundiais, encontra-se em situação diametralmente oposta em 

                                                 
12 Konrad Hesse discorre que a Constituição não se afigura apenas expressão de um ser, mas também de um 

dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as 
forças sociais e políticas. Graças à pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e 
conformação à realidade política e social. Determinada pela realidade social e ao mesmo tempo determinante 
em relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das 
condições sociopolíticas e econômicas. A força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição 
podem ser diferençadas; elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas. HESSE, 
Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1991, p. 15. 

13 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000, p. 29. 

14 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; HOLANDA, Marcus Mauricius. Os desafios do desenvolvimento econômico 
e social: uma análise sob a perspectiva fundamental da livre iniciativa na Constituição brasileira de 1988 (Art. 
1º, IV). Revista de direito, economia e desenvolvimento sustentável, Maranhão, Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Direito, v.3, n. 2, p. 1-16, jul./dez. 2017, p. 5. 

15 BARNES, Peter. Capitalism 3.0: a guide to reclaiming the commons. San Francisco: Berrett-Koehler 
Publishers, 2006, p. 25. 
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desenvolvimento humano, qual seja, está em 75ª colocação. Defronta-se com uma situação de 

distorções entre PIB16 e IDH17. 

Nessa direção, Luiz Carlos Bresser-Pereira explica que o “desenvolvimento econômico 

promove a melhoria dos padrões de vida, mas não resolve todos os problemas de uma 

sociedade”. Desse modo, considera, ainda, que “por isso ele é apenas um dos cinco grandes 

objetivos políticos a que se propõem as sociedades nacionais modernas, ao lado da segurança, 

da liberdade, da justiça social e da proteção do ambiente”. O desenvolvimento, na percepção 

de Bresser-Pereira, deve atender a todos os cinco objetivos políticos, pois o não atendimento 

integral de todos objetivos propostos impede que o resultado positivo seja conquistado18. 

O perfil ideológico constitucional de 1988 introduz a proteção ao meio ambiente, 

acomodando-a com status constitucional. Assim como direito fundamental ao meio ambiente 

equilibrado, o constituinte inseriu mais uma condição para a execução de seu 

desenvolvimento, baseado no sistema capitalista de produção. A proteção ambiental se impõe 

como fator determinante para a persecução dos objetivos republicanos, assim o crescimento 

sem o respeito à proteção ambiental não está cumprindo os ditames constitucionais. 

 Percebe-se a inteligência constitucional, no sentido de a proteção ambiental ser 

considerada como fator decisivo para o provimento da dignidade do ser humano, no que se 

refere à qualidade de vida, proporcionada pelo meio ambiente saudável. A preservação deve 

não somente ocorrer para o presente, mas devem ser adotadas posturas éticas e políticas 

públicas, além da mudança cultural empresarial para a proteção das gerações ulteriores. O 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum do povo, 

deve ser efetivamente preservado. 

Cumpre lembrar que o desenvolvimento, com base no direito ambiental ecologicamente 

correto, é a direção econômica constitucional. A livre iniciativa, portanto, não tem ampla 

liberdade de atuação, pois tem como cláusula limitadora a ser observada a proteção ao 

ambiente. É, portanto, o fundamento autorizador e regulador de suas atividades. Vê-se, 

portanto, que no sistema teórico do desenvolvimento nacional, dentro da perspectiva da 

                                                 
16WORLD BANK. Gros domestic product. Disponível em: 

<http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
17 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2016. ONU, 2017. Disponível em: < http://www.pnud.org.br> Acesso em: 25 jul. 2017. 
18 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O conceito histórico de desenvolvimento econômico. 2006. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers/2006/06.7-conceitohistoricodesenvolvimento.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão 

intrinsecamente ligados pela exposição intelectual e sistemática da dogmática ambientalista 

constitucional. 

A Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 170, estabelece como fundamentos da 

Ordem Econômica e Financeira a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. 

Percebe-se que para atingir a execução dos objetivos e alçar a dignidade o ser humano, tem-se 

como indispensável a existência simultânea e pacífica entre os fundamentos do 

desenvolvimento social e do crescimento econômico. E para isso, o respeito ao ambiente 

ecologicamente correto deve estar presente. Nesse ambiente é que se percebe a inserção da 

empresa socialmente responsável. No sentido oposto, o Estado, na concepção de Milton 

Friedman, deve somente determinar as “regras do jogo” e servir como árbitro para as 

reduzidas questões, de modo a “minimizar” a atuação do governo nas questões econômicas, 

pois as empresas já contribuem para a sociedade, ao gerar lucro e empregos19. 

No Brasil, o âmago constitucional que norteia o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental é o ser humano como finalidade precípua do sistema jurídico-constitucional 

brasileiro. Assim, as disposições constitucionais têm como um dos fundamentos a dignidade 

do ser humano. Dessa forma, o crescimento econômico deve ser vocacionado para atender ao 

desenvolvimento social e à proteção do meio ambiente, de modo que garanta um patamar 

mínimo previsto constitucionalmente. 

A ordem econômica e financeira prevista na Constituição brasileira de 1988 tem como 

fundamento a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Esse equilíbrio entre o 

trabalho e o capital “é a linha mestra da ordem econômica brasileira, a opção pelo 

capitalismo, mas com limites estabelecidos como regras mínimas que devem ser respeitadas 

para atingir os objetivos e a dignidade humana”20. Desse modo, conforme explica José Afonso 

da Silva, a dignidade da pessoa humana, além de ser posicionada como um dos fundamentos 

                                                 
19 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: 

LTC, 2014, p. 17. 
20 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; HOLANDA, Marcus Mauricius. Os desafios do desenvolvimento econômico 

e social: uma análise sob a perspectiva fundamental da livre iniciativa na Constituição brasileira de 1988 (Art. 
1º, IV). Revista de direito, economia e desenvolvimento sustentável, Maranhão, Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Direito, v.3, n. 2, p. 1-16, jul./dez. 2017, p. 6. 



 
110 

da Constituição brasileira, estaria dotada de valor supremo21 e deveria ser usada como 

fundamento de aplicação para toda a ordem econômica, política e social na Constituição. 

A Constituição Federal de 1988 institui um conjunto de instruções para a ordem 

econômica e financeira, ao estabelecer princípios e normas para sua efetivação. Desse modo, 

conforme Alexis de Tocqueville, a liberdade22 não deve nem pode se fundamentar na 

desigualdade. Portanto, o exame da Constituição deve ser sistemática23, de modo a analisar e 

correlacionar os diversos dispositivos constitucionais, de maneira a assimilar o desejo 

constitucional. Desse modo, percebe-se que os valores do trabalho e da livre iniciativa devem 

estar igualados, valorados e em sintonia.  

2.2 A ordem econômica na constituição federal de 1988 

O modelo constitucional adotado na Constituição Federal de 1988 criou capítulos 

distintos para a ordem econômica e para a ordem social, inserindo princípios gerais próprios, 

tanto para as atividades econômicas do Estado, constantes no artigo 170 e seguintes, como 

para a ordem social, com primazia para o trabalho, objetivando o bem-estar e a justiça social 

previstos no artigo 194 e posteriores.  

O tratamento do assunto em capítulos distintos seria uma novidade no sistema 

constitucional brasileiro de 1988, pois se verifica que as Constituições de 1824 e a de 1891 

não tratam da ordem econômica. Corrobora nesse sentido José Afonso da Silva, ao afirmar 

                                                 
21 Conforme José Afonso da Silva: “A dignidade da pessoa humana é tal dotada ao mesmo tempo da natureza de 

valor supremo, princípio constitucional e geral que inspiram à ordem jurídica. Mas a verdade é que a Constituição 
lhe dá mais do que isso, quando a põe como fundamento da República Federativa do Brasil constituída em Estado 
Democrático de Direito. Se é fundamento é porque se constitui num valor supremo, num valor fundante da 
República, da Federação, do País, da Democracia e do direito. Portanto, não é apenas um princípio da ordem 
jurídica, mas o é também da ordem política, social, econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, 
porque está na base de toda a vida nacional [...]. A dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o 
conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida” (grifo do autor). SILVA, José 
Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 88-94, abr./jul.1998, p. 92. 

22 Alexis de Tocqueville  assevera que “dentre as leis que regem as sociedades humanas, há uma que parece mais 
precisa e mais clara do que todas as outras. Para que os homens permaneçam ou se tomem civilizados, e 
necessário que entre eles a arte de se associar se desenvolva e se aperfeiçoe na mesma proporção que a 
igualdade de condições cresce.” TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: Leis e costumes. 
Tradução de Eduardo Brandão. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. v. I, p. 136. 

23 Por análise sistemática da constituição, dever ser entendido como a “complexa totalidade das normas jurídicas 
constitui uma unidade sistêmica. Com a interpretação sistemática buscam-se descobrir as conexões entre as 
normas, procurando colocar cada norma de maneira adequada como parte do todo. O contexto sistêmico tem 
influência direta na fixação do conteúdo da norma a interpretar”. DANTAS, David Diniz. Interpretação 
constitucional no pós-positivismo: teorias e casos práticos. 2. ed. São Paulo: Madias, 2005, p. 237. 
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que as constituições de 1824 e de 1891 eram liberais e pouco ou nada faziam remissão “em 

favor do econômico e do social”24. 

A Constituição do México, de 191725, inovou nesse sentido, ao fazer constar, em seu 

texto, a organização do sistema econômico constitucional, organizando de forma 

sistematizada, seguida, em 1919, pela Constituição alemã, com avanços ainda maiores na 

dimensão jurídica e constitucional na ordem econômica26, com influências na Constituição 

brasileira de 1934, a qual inseriu o Título IV, que trata da Ordem Econômica e Social, 

garantindo a liberdade econômica. Conforme a Constituição de 1934, a ordem econômica 

deve ser organizada em conformidade com os princípios da justiça, possibilitando a todos 

                                                 
24 SILVA, José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro (Evolução institucional). São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 449. 
25 Interessante a observação de González e Caballero Juárez: “La Constitución de 1917, en su versión primera, 

ofrece una combinación de varios modelos de Estado mediante la cual es posible identificar elementos 
procedentes de diversas épocas. Esto no ha sido suficientemente destacado hasta ahora por la doctrina 
constitucional ni por la historiografía jurídica, lo que ha generado, en unos casos, un análisis monolítico del 
texto constitucional y, en otros, una visión que deja de lado el origen de algunas características que preceden 
a la elaboración del texto y que influyen notablemente en su desarrollo posterior. En este orden de ideas, es 
posible afirmar que en la Constitución de 1917 se puede reconocer la presencia de tres modelos que 
denominamos liberal, central y social. En efecto, dicha constitución contiene elementos de su antecesora, la de 
1857, de corte liberal y origen del modelo ‘fundador’. Asimismo, recoge elementos de un modelo de tipo 
autoritario, que llamamos ‘central’ por la forma en que se ejerció el poder entre 1873 y 1912, en el proceso de 
adaptar el liberal a la realidad social mexicana. A lo largo de sucesivas reformas constitucionales se 
pretendió modificar los rasgos menos operativos del liberal y para ello se buscó construir el Estado nacional a 
través de los poderes federales; así, la federación se presenta como la protagonista principal del desarrollo 
económico, político y social del país. Al tercer modelo lo llamamos ‘social’ por dos razones fundamentales: en 
primer lugar, porque comprende elementos procedentes de algunas de las demandas sociales de la revolución 
constitucionalista, ampliamente estudiadas por los especialistas, y, en segundo lugar, porque permitió ampliar 
las bases sociales del Estado surgido de la Revolución sin desarticular el perfil autoritario que caracteriza al 
modelo central.” Tradução nossa: A Constituição de 1917, em sua primeira versão, oferece uma combinação 
de vários modelos de estado pelo qual é possível identificar elementos de diferentes épocas. Isso não tem sido 
suficientemente destacada até agora pela doutrina constitucional nem a historiografia jurídica, o que levou, em 
alguns casos, uma análise monolítica do texto constitucional e em outros, uma visão que negligencia a origem 
de algumas características que precedem a elaboração do texto e influencia significativamente o seu 
desenvolvimento posterior. Neste sentido, pode-se dizer que a Constituição de 1917 pode reconhecer a 
presença de três modelos que chamamos liberal, central e social. De fato, a Constituição contém elementos de 
seu antecessor, o 1857, liberal e origem do modelo de ‘fundador’. Ele também inclui elementos de um modelo 
autoritário, que chamamos de ‘central’ para a forma como o poder entre 1873 e 1912 foi exercido no processo 
de adaptação da realidade social liberal mexicano. Mais de reformas constitucionais sucessivas tinha a intenção 
de modificar o funcionamento traços menos liberais e por isso procurou construir o Estado nacional através de 
poderes federais; assim, a federação é apresentada como a principal protagonista do desenvolvimento 
econômico, político e social. O terceiro modelo que chamamos de ‘social’ por duas razões principais: em 
primeiro lugar, é constituído por elementos de algumas das demandas sociais da revolução constitucionalista, 
extensivamente estudado por especialistas, e, por outro, porque permitiu-nos expandir a base social Estado 
emergiu da Revolução sem desmontar o perfil autoritário que caracteriza o modelo central. GONZÁLEZ,  
María del Refugio; CABALLERO JUÁREZ,  José Antonio. El proceso de formación del estado de derecho en 
méxico. los modelos de estado en la constitución de 1917. In:  SERNA DE LA GARZA, José M.; 
CABALLERO JUÁREZ, José Antonio (Ed.). Estado de derecho y transición jurídica. México: UNAM-
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002. p.47-93, p.47. Disponível em: 
<http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/306/4.pdf> Acesso em: 29 set. 2016. 

26 SILVA, José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro (Evolução institucional). São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 449. 
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uma existência digna, expondo de forma clara a ordem econômica constitucional, e servindo 

de “orientação para as Constituições subsequentes” 27.  

A Constituição mexicana de 1917 apresenta, inicialmente, uma composição de vários 

modelos de estado oriundos de diferentes períodos históricos do México, tendo uma criação 

diferente não apenas do estado, mas também sobre o exercício do poder28. Pode-se identificar 

a presença de três modelos de estado: liberal, central29 e social. No Brasil, diversos fatores 

fizeram com que a Constituição Federal de 1988 tivesse um aspecto heterogêneo em suas 

diretrizes e fundamentos, com emanações de índole liberal e social. Paulo Bonavides e Paes 

de Andrade aduzem que as diversas acepções e orientações políticas e culturais dos 

participantes da constituinte, na elaboração do texto constitucional de 1988, fizeram com que 

houvesse uma atuação de modo a sistematizar “carta liberal e progressista, na linha triunfante 

do Estado Social”30, na tentativa de eliminar uma intervenção conservadora na Constituição. 

Corrobora Raul Machado Horta, ao afirmar que a Ordem Econômica está repleta de 

princípios colidentes, com direções opostas em diversos momentos. Assim, o texto 

constitucional de 1988, em determinados momentos, “inflete no rumo do capitalismo 

neoliberal, consagrando os valores fundamentais desse sistema, ora avança no sentido do 

intervencionismo sistemático e do dirigismo planificador, com elementos socializadores”31. 

                                                 
27 Ibid., 2011, p. 451. 
28 “Nos debates constitucionais, iniciados em dezembro de 1916, os constituintes mexicanos assumem que sua 

proposição supera os moldes tradicionais da Ciência do Direito, pela inclusão na constituição de normas 
consideradas tradicionalmente como regulamentares, em matéria de direito do trabalho e organização 
econômica. Nesse sentido, estavam perfeitamente conscientes da importância de sua obra, como assinalou nos 
debates da Assembleia Constituinte um de seus membros, nem sequer representante  da ala radicalizada: 
“assim como a França, depois de sua revolução, teve a alta honra de consagrar na primeira de suas cartas 
magnas os imortais direitos do homem, assim a Revolução Mexicana terá o orgulho legítimo de mostrar ao 
mundo que é a primeira em consignar em uma Constituição os sagrados direitos dos trabalhadores”. 
HERRERA, Carlos Miguel. Estado Constituição e direitos sociais. Revista da Faculdade de Direito de São 
Paulo, São Paulo, v. 102, p. 371-395, jan./dez. 2007,  p. 380. 

29 O Estado Central mexicano seria a forma de estado autoritário em que o País viveu entre 1873 e 1917. 
GONZÁLEZ, María del Refugio; CABALLERO JUÁREZ,  José Antonio. El proceso de formación del estado 
de derecho en méxico. Los modelos de estado en la constitución de 1917. In:  SERNA DE LA GARZA, José 
M.; CABALLERO JUÁREZ, José Antonio (Ed.). Estado de derecho y transición jurídica. México: UNAM-
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002. p.47-93, p.50. Disponível em: 
<http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/306/4.pdf> Acesso em: 29 set. 2016. 

   Disponível em: <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/306/4.pdf> Acesso em: 29 set. 2016. 
30 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1991, p. 461. 
31 HORTA, Raul Machado. A ordem econômica na nova constituição: problemas e contradições. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (Coord.). A constituição brasileira 1988: interpretações.  Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1988, p. 392. 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:1988;000107260
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Nesse sentido, Filomeno Moraes assevera que a Constituição Federal de 1988 

intercalou, em seu texto, normas políticas, econômicas e sociais, com sua intricada sistemática 

colidente e discordante, percebendo que “na nova Constituição estão retratadas, de um lado, 

as desigualdades imensas, a degradação urbana, a deterioração do meio ambiente, o estágio 

patrimonialista do Estado, e, de outro, os ideais de emancipação econômica, cultural, 

científica, política e social.”32. 

Percebe-se que, ao mesmo tempo em que o Estado pronuncia-se pela economia de 

mercado, através da iniciativa privada, demonstrando a opção pela economia capitalista, 

apresenta como principiologia da Ordem Econômica de 1988 os valores sociais do trabalho 

como condição para o atendimento da dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento da 

República. A livre iniciativa, conjugada com os valores sociais do trabalho, corporifica o 

espírito ideológico constitucional na atuação econômica do Estado, tornando a essência para a 

composição da economia capitalista, compatibilizando o livre mercado com a proteção do 

trabalho e, consequentemente, do indivíduo. Os valores da economia, nos moldes 

constitucionais, visam transformar e potencializar o Estado, a economia e o social, 

objetivando um desenvolvimento não só econômico, mas também social. 

Vale lembrar que a Constituição de 1946, ao tratar da Ordem Econômica e Social33, 

pregava que deveria ser organizada de acordo com os princípios da justiça social e 

congraçando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho, permitindo ao 

trabalhador uma existência digna. Confirma, nesse sentido, José Afonso da Silva que a 

Constituição de 1946 seguiu os ditames da Constituição de 1934, no que se refere à Ordem 

Econômica, conciliando a liberdade econômica com o trabalho34, ou seja, a atuação 

econômica e o trabalho ficariam na esfera de atuação dos preceitos da dignidade humana. 

Nessa perspectiva, percebe-se, no texto constitucional de 1988, a dupla inserção tanto 

dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos republicanos, como 

parte integrante e principiologica da ordem econômica e financeira, a fim de assegurar uma 

existência digna. A primordialidade da ordem financeira para o atendimento dos fundamentos 

                                                 
32MORAES, Filomeno. Constituição econômica brasileira: história e política. Curitiba: Juruá, 2011, p. 230. 
33 Constituição Federal de 1946. “Art. 145 - A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da 

justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Parágrafo único - A 
todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. O trabalho é obrigação social”. 

34 SILVA, José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro (Evolução institucional). São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 453. 
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da república repousa na liberdade da economia e na organização econômica do Estado para 

tornar possível o cumprimento dos fins constitucionais. 

Corrobora Eros Roberto Grau que o Estado tem o dever de instrumentar a conciliação 

do trabalho com o capital criando condições de garantir o bem-estar pela capacidade de 

administrar e distribuir os recursos da sociedade, fazendo prevalecer a justiça, “assim como de 

seus pré-requisitos evidentes, tais como o crescimento econômico”. Deve, ainda, buscar a 

compatibilização do trabalho com a livre iniciativa, com o fim de criar “potencialidades 

transformadoras”, de modo a criar uma confluência positiva entre as forças do trabalho e do 

mercado para o desenvolvimento da nação35. 

A função da livre iniciativa não seria somente indicar a opção e a definição da linha 

econômica brasileira. Dentro de um contexto social, tem-se o fomento ao desenvolvimento e ao 

crescimento da economia, que deveria ser acompanhado de valores sociais do trabalho, trazendo 

renda e crescimento social, além do desempenho econômico das empresas e da própria captação 

de impostos pelo Estado para o funcionamento de sua estrutura e investimentos em 

infraestrutura, saúde, educação e demais atividades de responsabilidade estatal. 

Percebem-se elementos de um Estado liberal no momento que a constituição assegura a 

livre iniciativa, optando pela economia capitalista, mas, ao mesmo tempo, observa-se um 

Estado de bem-estar social, em razão da procura pelo equilíbrio entre a liberdade individual e 

a providência estatal, buscando “suavizar as injustiças e opressões econômicas e sociais que 

se desenvolveram à sombra do liberalismo” 36. Os valores sociais do trabalho como princípio 

da ordem econômica demonstram a lógica fundamental da Constituição Federal de 1988 em 

relação à opção econômica. 

A Constituição, ao estabelecer como fundamento da ordem econômica a valorização do 

trabalho humano, demostra a preocupação com o respeito à dignidade da pessoa humana, 

segundo o qual um Estado econômico que não respeita o ser humano em sua essência, não 

deve ser promovido37. Assim, o valor do ser humano, o valor social, precede o econômico. A 

                                                 
35 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (Interpretação e crítica). São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 200-201. 
36 SILVA, José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro (Evolução institucional). São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 457. 
37 Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se manifestou da seguinte maneira: “a dignidade da pessoa humana 

precede a Constituição de 1988 e esta não poderia ter sido contrariada, em seu art. 1º, III, anteriormente a sua 
vigência [...] Tem razão a arguente ao afirmar que a dignidade não tem preço. As coisas têm preço, as pessoas 
têm dignidade. A dignidade não tem preço, vale para todos quantos participam do humano. Estamos, todavia, 
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finalidade da ordem econômica seria prover uma existência digna. Ora, essa seria a própria 

essência do Estado objetivando o bem comum. 

Nessa perspectiva, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, ao interpretar 

o artigo 170 da Constituição Federal de 1988, em relação à livre iniciativa, esclarece que 

existe a possibilidade de intervenção do estado na economia não somente em situações de 

excepcionalidade, mas também em diversas situações em que a liberdade de atuação privada 

proceda em desacordo com as normas constitucionais. Não existe concessão de privilégios 

especiais ou exclusivos a empresa em detrimento das normas fundamentais do Estado. 

Vejamos: 

É certo que a ordem econômica na Constituição de 1988 define opção por um 
sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não 
legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em 
situações excepcionais. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa 
Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e 
pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a 
sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus arts. 1º, 3º e 170. A livre 
iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também 
pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da "iniciativa 
do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. Se de 
um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a 
adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à 
educação, à cultura e ao desporto (arts. 23, V, 205, 208, 215 e 217, § 3º, da 
Constituição). Na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o 
interesse da coletividade, interesse público primário. [ADI 1.950, rel. min. Eros 
Grau, j. 3-11-2005, P, DJ de 2-6-2006.]38 

Assim, o Supremo Tribunal Federal – STF demonstra a possibilidade da limitação da 

livre iniciativa, cuja demarcação se dá no respeito aos valores sociais do trabalho, permitindo 

a regulação estatal para coibir práticas desconexas ao texto constitucional, com a adoção de 

medidas preservatórias do interesse da coletividade. O texto constitucional demonstra, pela 

                                                                                                                                                         
em perigo quando alguém se arroga o direito de tomar o que pertence à dignidade da pessoa humana como um 
seu valor (valor de quem se arrogue a tanto). É que, então, o valor do humano assume forma na substância e 
medida de quem o afirme e o pretende impor na qualidade e quantidade em que o mensure. Então o valor da 
dignidade da pessoa humana já não será mais valor do humano, de todos quantos pertencem à humanidade, 
porém de quem o proclame conforme o seu critério particular. Estamos então em perigo, submissos à tirania 
dos valores. Sem de qualquer modo negar o que diz a arguente ao proclamar que a dignidade não tem preço (o 
que subscrevo), tenho que a indignidade que o cometimento de qualquer crime expressa não pode ser retribuída 
com a proclamação de que o instituto da anistia viola a dignidade humana”. (BRASIL. STF. ADPF 153, voto 
do rel. min. Eros Grau, j. 29-4-2010, P, DJE de 6-8-2010). 

38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.950. Acesso em: 25 fev. 2017. Disponível 
em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266808>.Acesso em: 22 mar. 2018. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=266807&PROCESSO=1950&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2235
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960
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análise do STF, diretrizes e possibilidades de atuação estatal, coibindo, modificando e 

regulando a atuação da economia39. 

A razão do Estado e a economia, para Hermann Heller, são coisas distintas. Assim, 

todos os Estados, mesmo os de livre iniciativa, devem se utilizar da economia como um meio 

de sua própria atividade, motivados pela garantia de sua própria existência, controlar e 

restringir os processos econômicos40. Assim, percebe-se que a Constituição Federal de 1988 

procura equilibrar as forças para um bem comum. 

Es aún más importante el hecho de que la función politica tenga que desviar y frenar, 
de modo ineludible, las repercusiones de la función económica. la razón de estado y 
la razón económica han sido siempre cosas distintas. todo Estado, incluso el propio 
estado capitalista, por virtud de su función necesaria, tiene que utilizar a la economia 
exclusivamente como un medio para su acción peculiar. Pues, por razones de 
carácter existencial, todo estado tiene que restringir de algún modo los procesos de 
cambio del trafico económico y limitar o eliminar la libre concurrencia41. 

Como se pode observar, a Constituição Federal de 1988 apresenta um conjunto de 

normas informadoras para o controle e o funcionamento do Estado, inserindo as restrições 

para o funcionamento da liberdade individual contra os abusos e excessos advindos do 

capitalismo e, ao mesmo tempo, criando uma rede de proteção para o cidadão, em um estreito 

equilíbrio entre o liberal e o social, e em alguns momentos com previsão de intervenção para 

conter retrocessos. Na linha de pensamento de Heller, José Afonso da Silva demonstra que o 

texto constitucional de 1988 inseriu elementos “sócioideológicos como um conjunto de 

normas que revelam o caráter de compromisso constitucional entre o Estado Liberal e o 

Estado Intervencionista”. Assim, percebe-se o Estado na busca de “suavizar as injustiças e 

opressões econômicas e sociais” 42. 

Nesse contexto, Hermann Heller comenta que o conteúdo dos dispositivos 

constitucionais modernos apresenta a tendência de limitar o poder do Estado, assegurando os 

direitos subjetivos e a intervenção dos cidadãos para controlar esse poder em caso de abuso, 

                                                 
39 Nesse mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal, no que concerne ao parâmetro de atuação da livre 

iniciativa, “assentou que o principio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de 
regulamentação do mercado e de defesa do consumidor”. BRASIL. STF. Rel. Min. Carmén Lúcia, j. 8-2-2011, 
1ª T, DJE de 1º-3-2011. 

40 HELLER, Hermann. Teoría del Estado. Tradução de Luís Tobío. 2. ed. México: FCE, 1998, p. 274. 
41 Tradução nossa: Seria ainda mais importante o fato de ter a função política que desviar e refrear, de modo 

iniludível, as repercussões da função econômica. A razão de Estado e a razão econômica sempre foram coisas 
diferentes. Todo Estado, inclusive o próprio Estado capitalista, por força da sua função necessária, tem que 
utilizar a economia como um meio para a sua ação peculiar. Por motivos de caráter existencial, todo Estado 
tem que restringir de algum modo os processos de câmbio. Ibid., 1998, p. 274.  

42 SILVA, José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro (Evolução institucional). São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 457. 
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criando com isso uma rede de proteção ao indivíduo contra a atuação intervencionista do 

Estado43. Assim, as forças do poder ficam em equilíbrio, enquanto o Estado pode intervir para 

corrigir e fazer cumprir as normas constitucionais, o indivíduo possui ferramentas para coibir 

também contra a atuação irregular, de modo que o sistema de proteção na estrutura da 

organização estatal seja efetiva. 

El contenido nuevo de los documentos constitucionales modernos consiste en la 
tendencia a realizar la limitacion juridica objetiva del poder del Estado y asegurarla 
politicamente por medio de los derechos subjetivos de libertad e intervencion de los 
ciudadanos respecto al poder del Estado, de suerte que los derechos fundamentales 
del Individuo sean protegidos en virtud de la estructura fundamental de la 
organizacion del Estado. 44 45. 

Procura-se equiparar o liberal ao social, ou seja, equilibrar o poder do capital com a 

fragilidade do trabalhador. A Constituição de 1988 almeja reduzir e até eliminar os efeitos 

negativos que a iniciativa privada possa fomentar, tais como o aumento da desigualdade 

socioeconômica. O texto constitucional direciona para o equilíbrio, o capital seria o propulsor 

para a geração de emprego e renda, e a função do Estado é fomentar o desenvolvimento46 com 

respeito à pessoa e ao trabalho47.  

2.2.1 A livre iniciativa e os valores sociais do trabalho como princípios guia da 
ordem econômica  

Conforme exposto, a Constituição Federal de 1988 inseriu os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa como fundamentos do Estado Democrático brasileiro, bem como 

princípios informadores da Ordem Econômica e Financeira, de modo a possibilitar a liberdade 

                                                 
43 HELLER, Hermann, Teoría del Estado. Tradução de Luís Tobío. 2. ed. México: FCE, 1998, p. 274. 
44 Ibid., 1998, p. 346. 
45 Tradução nossa: “O conteúdo novo dos documentos constitucionais modernos consiste na tendência para 

realizar a limitação jurídica objetiva do poder do Estado e assegurá-la politicamente por meio dos direitos 
subjetivos de liberdade e intervenção dos cidadãos a respeito do poder do Estado, de· modo que os direitos 
fundamentais do individuo sejam protegidos em virtude da estrutura fundamental da organização do Estado”.  
Ibid., 1998, p. 346. 

46 Nesse sentido temos que Gilberto Bercovici corrobora que “para a Teoria da Constituição Dirigente, a 
constituição não é só garantia do existente, mas também um programa para o futuro. Ao fornecer linhas de 
atuação para a política, sem substituí-la, destaca a interdependência entre Estado e sociedade: a constituição 
dirigente é uma Constituição estatal e social. No fundo, a concepção de constituição dirigente está ligada à 
defesa da mudança da realidade pelo direito. O sentido, o objetivo da constituição dirigente é o de dar força e 
substrato jurídico para a mudança social. A constituição dirigente é um programa de ação para a alteração da 
sociedade”. BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 579. 

47 Nesse sentido Gilberto Bercovici aduz que “a diferença essencial, que surge a partir do ‘constitucionalismo 
social’ do século XX, e vai marcar o debate sobre a Constituição Econômica, é o fato de que as Constituições 
não pretendem mais receber a estrutura econômica existente, mas querem alterá-la. Elas positivam tarefas e 
políticas a serem realizadas no domínio econômico e social para atingir certos objetivos”. Id. Constituição 
econômica e desenvolvimento: Uma leitura a partir da constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
39. 
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de atuação econômica do ser humano, sem a imposição ou interferência do Estado na atuação 

econômica do indivíduo. 

A essa liberdade de atuação própria do sistema econômico capitalista seria, todavia, 

uma liberdade assistida na atuação econômica48, com todas as possibilidades de ação do 

indivíduo para atuação no mercado, mas devendo cumprir as normas estabelecidas no 

ordenamento pátrio, de modo que sua atuação não crie afronta à legislação e à coletividade. 

Nesse sentido, Milton Friedman materializou a base científica para o pensamento liberal, ao 

afirmar que, ao mesmo tempo em que era “necessário um governo para preservar a liberdade”, 

também seria um instrumento para o exercício liberal. Afirmava que “o propósito preventivo de 

limitar e descentralizar o poder governamental” para a própria preservação da liberdade49. 

O primado constitucional de 1988, com suas características que permeiam entre o social 

e o liberal, criou um sistema misto de liberdades individuais e proteção social. Assim, não 

seria um Estado mínimo, no desejo de Friedman50, mas tampouco um Estado totalitário, com 

controle total. A vocação econômica constitucional permite ao Estado o controle com fins na 

contenção das ilegalidades, bem como o controle por parte da sociedade, em caso de 

descumprimento do estado das normas estabelecidas. 

Nessa perspectiva, tem-se com o Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a possibilidade 

de controle, tanto por parte do Estado, mas também por parte da sociedade contra abusos no 

sistema econômico. Desse modo afirma que não seria possível o descumprimento das normas 

pelo poder público, por mais que este seja o responsável pela fiscalização e controle das normas 

de ordem pública. Não se permite que o Estado descumpra as regras que ele próprio instituiu, 

não se pode frustrar a própria eficácia da ordem constitucional. 

Percebe-se que o Estado seria o ente vocacionado originalmente para coibir os abusos 

advindos da liberdade do mercado. Mas em caso de descumprimento das normas porque 

deveria abster-se de tal procedimento, pode ser alvo de controle por parte do cidadão na 

                                                 
48 Percebe-se que o termo “liberdade assistida na atuação econômica” não existe conceito próprio, dessa maneira 

procuro conceituar como: A liberdade de atuação do individuo em sua plenitude no mercado global, mas com 
os limites constitucionais postulados pelo ordenamento jurídico, desvanecendo-se essa liberdade no momento 
de colisão e afronta às normas públicas, com possibilidade de comprometer a eficácia constitucional de 
regulação econômica, social e ambiental.  

49 Milton Friedman afirmava que “os grandes avanços da civilização, na arquitetura ou na pintura, nas ciências 
ou na literatura, na indústria ou na agricultura, nunca emanariam de um governo centralizado. FRIEDMAN, 
Milton. Capitalismo e liberdade. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: LTC, 2014, p. 4. 

50 Ibid., 2014, p. 4. 
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invocação da jurisdição. A eficácia das normas constitucionais dever ser de pleno 

atendimento, seja o indivíduo no exercício de sua liberdade, como o Estado em sua atuação 

inábil de cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais. 

A essa liberdade assistida na atuação econômica, a qual se tomou a iniciativa de 

conceituar como sendo a liberdade de atuação do indivíduo em sua plenitude no mercado 

global, mas com os limites constitucionais postulados pelo ordenamento jurídico, 

desvanecendo-se essa liberdade no momento de colisão e afronta às normas públicas, com 

possibilidade de comprometer a eficácia constitucional de regulação econômica, social e 

ambiental. Assim, essa liberdade assistida pode ser exercitada pelo Estado, tanto na garantia 

das normas como a proteção de terceiros, sejam eles consumidores ou até mesmo concorrente 

contra a deslealdade negocial. 

Não há dúvidas da importância dos princípios da Ordem Econômica, principalmente na 

proteção do próprio indivíduo em sua liberdade de iniciativa e no interesse do Estado para que 

esse indivíduo exerça o seu oficio, de modo que se desenvolva de maneira saudável com 

geração de emprego e renda51, protegendo contra a atuação de seus pares, de modo a preservar 

a sua empresa contra a deslealdade concorrencial. 

A defesa da livre concorrência é imperativo de ordem constitucional (art. 170, IV) 
que deve harmonizar-se com o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput). Lembra-
se que ‘livre iniciativa e livre concorrência, esta como base do chamado livre 
mercado, não coincidem necessariamente. Ou seja, livre concorrência nem sempre 
conduz à livre iniciativa e vice-versa (cf. Farina, Azevedo, Saes: Competitividade: 
Mercado, Estado e Organizações, São Paulo, 1997, cap. IV). Daí a necessária 
presença do Estado regulador e fiscalizador, capaz de disciplinar a competitividade 
enquanto fator relevante na formação de preços [...]’ Calixto Salomão Filho, 
referindo-se à doutrina do eminente Min. Eros Grau, adverte que ‘livre iniciativa não 
é sinônimo de liberdade econômica absoluta [...]. O que ocorre é que o princípio da 
livre iniciativa, inserido no caput do art. 170 da CF, nada mais é do que uma 
cláusula geral, cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. Esses 
princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade 
anárquica, porém social, e que pode, consequentemente, ser limitada. (AC 1.657-
MC, voto do rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, julgamento em 27-6-2007, 
Plenário, DJ de 31-8-2007.) 

A Ordem Econômica de 1988 permite que o indivíduo, sem a coação do Estado, possa 

escolher a sua atividade econômica de modo a produzir e gerar riquezas para o País, além do 

                                                 
51 Milton Friedman assevera de maneira clara sobre a importância da liberdade de iniciativa, pois “o governo 

jamais poderá replicar a variedade e a diversidade da ação individual [...] o governo, sem dúvida, será capaz de 
melhorar o nível de vida de muitos indivíduos; ao impor padrões uniformes de educação, de saneamento e de 
construção de estradas, o governo central, sem dúvida, terá condições de elevar o padrão de desempenho em 
muitas áreas locais, e, talvez, até na média de todas as comunidades”. FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e 
liberdade. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: LTC, 2014, p. 4. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=483580&PROCESSO=1657&CLASSE=AC%2DMC&cod_classe=1250&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2287
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=483580&PROCESSO=1657&CLASSE=AC%2DMC&cod_classe=1250&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2287
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aumento da oferta de emprego, com possibilidade de auferir renda compatível com o 

exercício da profissão, mas sempre com controle do Estado nos comportamentos desvirtuosos 

oriundos das atividades econômicas do capital52. 

Torna-se primordial compreender que a Constituição Federal de 1988, ao proclamar o 

art. 170, inserindo como valores principiológicos, a saber: a livre iniciativa e a valorização do 

trabalho humano, como base elementar de toda a Ordem Econômica de 1988, seria a ilação 

lógica da Constituição Econômica, não existe capital sem trabalho, principalmente sem 

respeito ao trabalho decente53.  

A liberdade do capital e os valores do trabalho devem estar em sintonia, pois para que 

uma possa existir, necessariamente deve tomar como preceito o trabalho e suas virtudes de 

modo que ambos sejam reconhecidos e efetivados. Seria uma condição estabelecida 

constitucionalmente para a ampla liberdade54, de modo a assegurar a coexistência dos 

princípios normativos da Ordem Econômica de 198855. 

                                                 
52 Vale demonstrar que Eros Roberto Grau, esclarece que o principio da liberdade de iniciativa econômica “nem 

mesmo em sua origem, se consagrava a liberdade absoluta de iniciativa econômica. Vale dizer: a visão de um Estado 
inteiramente omisso, no liberalismo, em relação à iniciativa econômica privada, é expressão pura e exclusiva de um 
ideal. Pois medidas de polícia já eram, neste estágio, quando o princípio tinha sentido de assegurara defesa dos 
agentes econômicos contra o Estado e contras as corporações, a ela impostas”. GRAU, Eros Roberto. A ordem 
econômica na constituição de 1988 (Interpretação e crítica). São Paulo: Malheiros, 2010, p. 205. 

53 Trabalho decente é um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: à existência de trabalho; 
à liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho com condições justas, incluindo a remuneração, e 
que preservem sua saúde e segurança; à proibição do trabalho infantil; à liberdade sindical; e a proteção contra 
os riscos sociais. BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente: uma análise jurídica da 
exploração, trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno. São Paulo: LTr, 2004, p. 61. 

54 “A proteção ao trabalhador, como sujeito, deve ser efetivada, pois os direitos fundamentais dotados na própria 
força normativa constitucional, devem ser perseguidos. Deve coexistir o lucro das empresas e os direitos dos 
trabalhadores, pois ambos são mecanismos do mesmo sistema, porquanto, complementares. O 
desenvolvimento deve coexistir com o trabalho digno, os quais permitam ao trabalhador exercer suas 
atividades com segurança, respeito e direito a uma renda compatível, que ofereça as condições mínimas de 
sobrevivência digna”. HOLANDA, Marcus Mauricius. Análise constitucional do acesso ao trabalho digno, 
como instrumento do desenvolvimento econômico e social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p.154. 

55 Nesse sentido temos o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a saber: “O estatuto constitucional das franquias 
individuais e liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato 
ético que as informa –, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica (RTJ 173/807-808), destinadas, de 
um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades 
(grifo nosso), pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito 
aos direitos e garantias de terceiros. A regulação estatal no domínio econômico, por isso mesmo, seja no plano 
normativo, seja no âmbito administrativo, traduz competência constitucionalmente assegurada ao Poder Público, cuja 
atuação – destinada a fazer prevalecer os vetores condicionantes da atividade econômica (CF, art. 170) – é justificada e 
ditada por razões de interesse público, especialmente aquelas que visam a preservar a segurança da coletividade. A 
obrigação do Estado, impregnada de qualificação constitucional, de proteger a integridade de valores fundados na 
preponderância do interesse social e na necessidade de defesa da incolumidade pública legitima medidas 
governamentais, no domínio econômico, decorrentes do exercício do poder de polícia, a significar que os princípios que 
regem a atividade empresarial autorizam, por efeito das diretrizes referidas no art. 170 da Carta Política”. (RE 597.165-
AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 4-11-2014, Segunda Turma, DJE de 9-12-2014.). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7432871
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7432871
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Nessa perspectiva, os valores sociais do trabalho funcionam como limite para a atuação 

das forças econômicas. A Constituição Federal de 1988 elencou, no art. 7º, um rol de regras 

com vistas à melhoria das condições sociais do trabalhador, dando conteúdo normativo para a 

proteção. A Ordem Econômica “está centrada na atividade das pessoas e dos grupos [...] mas 

não significa uma ordem do laissez-faire, a livre iniciativa se conjuga com a valorização do 

trabalho humano.”56. 

O funcionamento dessa conjugação de valores da Ordem Econômica torna-se fator 

importante para o desenvolvimento, pois ao mesmo tempo em que a iniciativa privada exerce 

suas atividades com lucratividade, geração de empregos e renda, as pessoas conseguem sair 

da linha de pobreza e ter sua existência com trabalho e dignidade. Aparentemente 

contraditórios, mas essencialmente necessários para garantia de uma sociedade com menos 

pobreza e problemas sociais dela derivados. 

A Constituição Federal de 1988, com suas normas imperativas desenhadas para a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tem na liberdade da iniciativa o meio 

para alcançar esse objetivo fundamental, tanto que se torna um princípio impositivo, como 

ensina Arnaldo Vasconcelos, “em um querer vinculatório e inviolável” 57, devendo a norma 

ser efetivada por quem teria o dever constitucional de fomentar e aplicar as diretrizes 

constitucionais. 

Nesse sentido, Ronald Dworkin trata da diretriz política para os princípios 

constitucionais de caráter vinculatório, que seria “aquele tipo de padrão que estabelece um 

objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou 

social da comunidade”. Assim, a diretriz política para Dworkin estabeleceria um vínculo para 

o cumprimento obrigatório da norma principiológica para ser buscada no âmbito econômico e 

social da Constituição58. 

Essa busca vinculativa no aspecto econômico e social, à qual Dworkin se refere, seria a 

própria garantia do desenvolvimento nacional, objetivo fundamental da República, desse 

modo à Ordem Econômica toma sentido. Trata-se de desenvolvimento qualitativo que 

                                                 
56 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Congelamento de preços - Tabelamentos oficiais (parecer). Revista de 

Direito Público, São Paulo, n. 91, 1989, p. 77-78. 
57 VASCONCELOS, Arnaldo. A questão das normas constitucionais sem juridicidade. Pensar, Fortaleza, v. 18, n. 3, p.712-

736, set./dez. 2013, p. 726. Trimestral.  Disponível em: <http://ojs.unifor.br/index.php/rpen/article/viewFile/2806/pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2016. 

58 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36. 
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compreenda tanto o econômico quanto o social, pois o crescimento da economia por si só não 

compreende os princípios informadores da própria Ordem Econômica. 

Nesse sentido, Luís Carlos Bresser-Pereira assevera que, para que exista 

desenvolvimento, é primordial que “haja um processo de crescimento da renda por habitante, 

ou do produto agregado por habitante, ou da produtividade. Não existe desenvolvimento sem 

que a produção e a renda média cresçam”. O crescer da economia não pressupõe o 

desenvolvimento desejado pela Constituição de 1988, sendo necessário ocorrer mudanças 

socioestruturais, de modo a congraçar os interesses sociais para um pleno desenvolvimento e 

não somente o econômico59. 

2.2.1.1 A livre iniciativa na ordem econômica constitucional 

A expressão livre iniciativa possui amplitude conceitual, mas na Ordem Econômica da 

Constituição Federal de 1988, a substância de seu conceito ficou, conforme expresso no art. 

170, limitada na direção conclusiva e “restrita, de que toda a livre iniciativa se esgota na 

liberdade econômica ou de iniciativa econômica”.60 Nesse sentido, o texto constitucional 

permite que seja exercida a liberdade de atuação e a iniciativa econômica sem a interferência 

do Estado no mercado para atingir a eficiência desejada, dentro dos parâmetros legais 

balizando a ação na economia. 

A liberdade individual projetada pela livre iniciativa, possibilitando a atuação humana 

através da economia de mercado, permite a escolha de suas capacidades e potencialidades 

para empreender e promover o seu ingresso e interação com o mercado de maneira livre sem a 

presença estatal na condução de suas atividades, de modo abusivo ou coercitivo. A liberdade 

da atuação humana no mercado teria como objetivo a obtenção da eficiência na produção de 

bens e serviços estimulando o desenvolvimento da economia e gerando riquezas61. 

                                                 
59Nesse Sentido Luís Carlos Bresser-Pereira aduz que “O desenvolvimento econômico ou a melhoria dos padrões de 

vida é um dos quatro grandes objetivos políticos a que se propõem as sociedades nacionais modernas, ao lado da 
segurança, da liberdade, e da justiça social. É um objetivo fundamental que não se opõe aos outros três no médio 
prazo, mas que terá que ser permanentemente submetido a compromissos em função dos conflitos de curto prazo”. 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O conceito histórico de desenvolvimento econômico. 2006, p. 20. 
Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/papers/2006/06.7-conceitohistoricodesenvolvimento.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2016. 

60 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (Interpretação e crítica). São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 203. 

61 Nesse sentido Stanley L. Brue assevera que “como um resultado do acúmulo de capital, as reservas de salários 
crescem e os salários aumentam. Os salários mais altos motivam o crescimento ainda maior da produtividade. 
O crescimento da produção nacional aumenta o número de bens disponíveis para o consumo, o que constitui a 
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Nesse sentido, Américo Luiz Martins da Silva, leciona que liberdade seria a 

possibilidade de escolher seus próprios caminhos, sem a “interferência do Estado no jogo do 

mercado”, em busca de maximizar a produção, e “de justiça na repartição do produto”62.  A 

produção de riquezas pelo mercado sem o dirigismo estatal, mas com comportamentos éticos 

que respeitem o próprio mercado e o ser humano. 

Para Eros Roberto Grau, nem em sua origem, era consagrada à livre iniciariva a 

“liberdade absoluta de iniciativa econômica”, pois não existiria, além de um ideal, o Estado 

“inteiramente omisso”. Havia, por parte do Estado, sistemas de controle, sempre mais ou 

então menos, porém a liberdade econômica ampla em sua essência não seria nada mais do que 

valores conceituais63. 

No modelo brasileiro, a livre iniciativa é limitada na medida em que atendam aos 

valores sociais do trabalho, não se permite a ocorrência de atuação empresarial de modo 

ilimitado, mas sim vinculada aos ditames legais. A livre atuação no mercado não pode ser 

analisada de forma isolada, pois a polaridade entre o liberal e o social é que fornece elementos 

para a compreensão do limite de atuação empresarial. Gunnar Myrdal aduz que a liberdade 

econômica seria o cerne da “especulação econômica”, posto que é a essência que liga a teoria 

econômica de diversas doutrinas políticas, diversificando entre autores que idealizavam uma 

total abstinência do Estado entre outros que pregavam o controle na economia64. 

                                                                                                                                                         
riqueza de uma nação”. BRUE, Stanley L. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004, p. 82. 

62 SILVA, Américo Luiz Martins da. A ordem constitucional econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, p. 65. 
63 Nesse sentido Eros Roberto Grau aduz que o princípio da liberdade de iniciativa econômica no original 

postulado em 1776 no édito de Turgot, de 09 de fevereiro de 1776, que já havia o controle estatal em seu 
nascimento, vejamos: “seria livre a qualquer pessoa a realização de qualquer negócio ou exercício de qualquer 
profissão, arte ou oficio que lhe aprouvesse, sendo contudo ela obrigada a se munir previamente de uma 
patente (imposto direto), a pagar as taxas exigíveis e a se sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis” Além 
do Édito de Turgot, confor Grau, demonstra a reiteração da intervenção estatal na livre economia, ocorrendo na 
chamada Lei de Le Chapelier, decreto de 1791 estabelecendo a proibição de “todas as espécies de 
corporações”. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (Interpretação e crítica). 
São Paulo: Malheiros, 2010, p. 205. 

64 Nesse sentido Gunnar Myrdal assevera sobre a liberdade econômica o que se segue: “Desde os tempos dos 
fisiocratas, a liberdade tem sido a essência da especulação econômica. Ela é o fio que liga as diversas doutrinas 
políticas que teceram o pano da teoria econômica, como já se professou com graus distintos de convicção. 
Enquanto os autores preconizavam uma total não-intervenção, o postulado da liberdade hoje está 
cercado por uma longa lista de ressalvas. Apesar disso, sempre esteve presente e determina, pelo menos, a 
forma pela qual os problemas são abordados e expostos. Assim, a ideia da livre-concorrência, por exemplo, 
tem-se mostrado de uma tenacidade surpreendente. O fato de que sempre constituiu uma hipótese na análise da 
formação dos preços contribuiu, indubitavelmente para sua sobrevivência. Mas os tipos ideais analíticos 
facilmente se convertem, todos eles, em ideais políticos. O princípio da liberdade tem as mesmas raízes 
filosóficas que a teoria econômica em seu conjunto. Floresce no mesmo ambiente de capitalismo em expansão. 
Na discussão que se segue, entenderemos por ‘liberalismo’ essa concepção geral e camaleônica, e suas vagas e 
emotivas associações com determinado tipo de vida e seus entretons, que são responsáveis por sua tradição tão 
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O texto constitucional de 1988 atribuiu valor além do econômico à livre iniciativa, 

implantou valores além do meramente individualista, hierarquizou o princípio como 

fundamento da república e o valorou com índole social. Essa aptidão social torna-o 

responsável por promover o desenvolvimento, o trabalho e promover a dignidade por meio da 

economia, do trabalho e da renda. Essa característica atribuída constitucionalmente torna-o o 

princípio central para promover o desenvolvimento65. 

Nessa perspectiva, o art. 170 insere os valores constitucionais da Ordem Econômica, 

situando a liberdade de iniciativa na economia como o objeto central da referida ordem, com 

os contrapesos para guiar-lhe sobre o valor do trabalho para assegurar a existência digna. 

Verifica-se, portanto, a valoração e a importância do princípio da livre iniciativa para a 

condução do desenvolvimento, fazendo toda a ordem econômica girar em seu espectro de 

atuação que alberga.  

Para a aplicação desse princípio, deve-se sujeitar-se aos valores que orbitam em seu 

conceito, ou seja, deve-se, para a aplicação, utilizar-se dos fundamentos principiológicos do 

art. 170, de modo que a atuação empresarial se apoie nos valores sociais do trabalho, 

assegurando um mínimo existencial para uma vida digna ao trabalhador, pois, se do contrário 

ocorrer, ações estatais devem intervir na liberdade econômica para corrigir ou até mesmo 

impedir o prosseguimento da liberdade econômica do indivíduo66. 

Percebe-se a intenção constitucional no sentido de preservar a dignidade do trabalhador, 

posto que o exercício da atividade econômica, tanto pelo Estado como por particulares, deve 

                                                                                                                                                         
firme e adaptável.” (grifo nosso). MYRDAL, Gunnar. Aspectos políticos da teoria econômica. Apêndice de 
Paul Streeten. Tradução de José Auto. Revisão e notas de Cássio Fonseca. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 
124. 

65 Nesse sentido, verifica-se que “o desenvolvimento tem como condição, a efetivação dos direitos sociais, a 
formação de uma sociedade, e consequentemente, de uma democracia. Tem seu desempenho prejudicado, 
quando os cidadãos não possuem sua verdadeira emancipação, seja cultural, seja econômica ou social. Os 
direitos sociais quando concretizados, são redutores da desigualdade. O esforço contínuo do Estado e das 
instituições deve ser a força motriz desse desenvolvimento, como forma de afirmação social e econômica da 
população”. HOLANDA, Marcus Mauricius; CAMURÇA, Dirley Danielle de Freitas Lima. A 
responsabilidade social das empresas como instrumento do desenvolvimento econômico e social. In: 
Congresso Nacional do CONPEDI: Empresa, sustentabilidade e funcionalização do Direito. XXII, 13 e 16 de 
novembro de 2013, Florianópolis, Santa Catarina. Anais... Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2014, p. 20. 

66 Nesse sentido, Clèmerson Merlin Clève apresenta um conceito de mínimo existencial: “o mínimo necessário e 
indispensável, do mínimo último, aponta para uma obrigação mínima do poder público, desde logo sindicável, 
tudo para evitar que o ser humano perca sua condição de humanidade, possibilidade sempre presente quando o 
cidadão, por falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de lazer, de assistência, vê confiscados 
seus desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída sua autonomia, resultando num ente perdido num cipoal 
das contingências, que fica à mercê das forças terríveis do destino.” CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos 
direitos fundamentais sociais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. 54, p. 38, jan./mar. 2006, p. 38. 
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preservar os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. A responsabilidade de quem 

exerce o direito de liberdade econômica deve fundamentar-se nas regras e princípios 

constitucionais. A atividade econômica deve ser pautada na garantia da proteção do trabalho, 

bem como nos direitos da coletividade e na preservação do meio ambiente, evitando a 

concorrência desleal e até mesmo danos nas relações de consumo67.  

Verifica-se que a livre iniciativa, mesmo na atuação do particular, está ligada à 

legalidade norteada, principalmente, pelas regras constitucionais, que limitam a atuação da 

liberdade de exercício econômico, não se admitindo distorções e ilegalidades no exercício de 

empreender do indivíduo. A liberdade é ampla, mas dentro da legalidade, que é o limitador 

natural do livre mercado. Percebe-se a legalidade como demarcadora da atuação econômica. 

André Ramos Tavares assinala que a liberdade econômica deve estar dentro “dos limites 

normativamente impostos a essa liberdade”68. 

Nessa perspectiva, deve-se observar que a limitação constitucional imposta à livre 

iniciativa é quando não atende aos interesses sociais, o valor social do trabalho, o trabalho em 

condições dignas. Não pode o poder público publicar regras sem o devido embasamento 

constitucional.  A limitação da atividade econômica não pode ser realizada pelo poder público 

sem o amparo da Constituição, sob pena de inconstitucionalidade da lei. 

A limitação tem justificativa quando a livre atuação econômica descumpre regras 

relativas aos valores sociais do trabalho, e até mesmo, quando ofende a própria livre iniciativa 

através da concorrência desleal. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

demonstra que o poder público tem o dever de respeitar os ditames constitucionais, não 

podendo criar medidas normativas não condizentes com a supremacia da Constituição, vejamos: 

A possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico não exonera o 
Poder Público do dever jurídico de respeitar os postulados que emergem do 
ordenamento constitucional brasileiro. Razões de Estado – que muitas vezes 
configuram fundamentos políticos destinados a justificar, pragmaticamente, ex parte 
principis, a inaceitável adoção de medidas de caráter normativo – não podem ser 

                                                 
67 Nesse sentido verifica-se a atividade empresária envolve necessariamente a utilização de recursos naturais e 

humanos. Quanto a esses elementos, impõem a ordem constitucional brasileira e o ordenamento jurídico como 
um todo que a empresa faça deles o uso racional e legítimo, garantindo que a atividade econômica não sirva 
apenas para satisfazer os interesses egoísticos do seu titular, buscando a geração de capital a qualquer custo; 
custo que seria suportado por toda coletividade (com a destruição do meio ambiente, a concorrência desleal, os 
danos ao consumidor, a exploração de mão-de-obra escrava etc.).  BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira 
Nunes; PORTELLA JUNIOR, José Carlos. A responsabilidade social da empresa e a erradicação do trabalho 
escravo. Pensar, Fortaleza, v. 18, n. 1, p. 190-209, jan./abr. 2013, p. 206. 

68 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2011, p. 239. 
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invocadas para viabilizar o descumprimento da própria Constituição. As normas de 
ordem pública – que também se sujeitam à cláusula inscrita no art. 5º, XXXVI, da 
Carta Política (RTJ 143/724) –, não podem frustrar a plena eficácia da ordem 
constitucional, comprometendo-a em sua integridade e desrespeitando-a em sua 
autoridade. (RE 205.193, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 25-2-
1997, Primeira Turma, DJ de 6-6-1997.) 

A observação dos dispositivos constitucionais deve ser evocada permanentemente a fim 

de evitar desmandos e injustiças. A livre iniciativa como princípio deve ser analisada em 

conjunto com os demais princípios norteadores da constituição para a sua completa e correta 

aplicação. A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização do ente público, como regra geral, possibilitando, porém, 

nos casos previstos, as restrições permitidas. Tem-se a Súmula Vinculante 49 - STF69, que 

perfeitamente exemplifica a ingerência estatal na atividade privada, ofendendo o princípio da 

livre concorrência ao estabelecer normas impedindo a instalação de estabelecimentos 

comerciais da mesma natureza. 

O exercício da legalidade deve ser promovido por ambas as partes, por quem exerce a 

liberdade de atuação no mercado, bem como por quem cabe realizar a fiscalização e ou 

intervenção. Percebe-se que a liberdade não é plena, não seria a liberdade como Thomas 

Hobbes de Malmesbury descreveu, como sendo algo que não teria ou não encontraria 

obstáculos, nem oposição. Assim, o significado hobbesiano de liberdade humana seria 

“aquela que, naquelas coisas que graças a sua força e engenho é capaz de fazer, não é 

impedido de fazer o que tem vontade de fazer”70. 

Percebe-se que a livre iniciativa é garantida constitucionalmente para o pleno exercício 

ilimitado das atividades exploratórias comerciais. Entretanto, o desenvolvimento dessas 

atividades deve incorporar o direcionamento constitucional para as demandas sociais, bem 

como atender aos diversos parâmetros legais para o pleno desempenho empresarial. Nesse 

sentido, João Glicério de Oliveira Filho argumenta que a livre iniciativa, com as garantias 

constitucionais, “não significa irrestrita liberdade de uma empresa desempenhar atividades 

concedidas ou permitidas sem submissão às normas legais”71. 

                                                 
69 Súmula Vinculante 49 – STF – “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a 

instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.” 
70 MALMESBURY, Thomas Hobbes de. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e 

civil. São Paulo: Nova Cultural, 2004, p. 73. 
71 OLIVEIRA FILHO, João Glicério de. A hierarquização dos princípios da ordem econômica na 

constituição brasileira de 1988. 2012. 122 f. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012, p.57. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=239757
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Marçal Justen Filho observa que a livre iniciativa à livre concorrência “trouxe consigo a 

ampliação dos riscos do insucesso”, percebendo que a livre iniciativa gera a necessidade da 

eficiência da atuação empresarial, de modo que “quanto maior a disputa, tanto mais provável 

que a derrota recaia sobre os agentes ineficientes”72. A ausência de eficiência no mercado pode 

ocasionar, por parte desse empreendedor ineficiente, buscar o equilíbrio de forma desleal. 

 Renata Albuquerque Lima demonstra que no cenário globalizado e de reestruturação 

dos setores produtivos, o Estado tem “como propósito manter o equilíbrio entre a livre 

concorrência e a livre iniciativa, evitar a formação de cartéis e a prática de concorrência 

desleal”73. A postura ética deve ser buscada, como meio de prover a iniciativa privada de 

condições salubres de concorrência comercial74 para o efetivo desempenho e lucratividade 

com geração de empregos. 

Nessa perspectiva, percebe-se que o Estado não intervém somente contra as práticas ilegais, 

mas também possui condutas protecionistas de maneira a preservar a empresa. A atuação estatal 

para a proteção da livre iniciativa pode ser positiva ou negativa, como explica Modesto 

Carvalhosa sobre os limites imputados na Ordem Econômica para a livre iniciativa podem ser de 

ordem “positiva, quando o Estado condiciona a atividade às vetorealizações propostas nos planos 

econômicos [...], visando ao desenvolvimento nacional e à justiça social, ou negativa, quando o 

Estado exerce as funções de controle, colocando os limites à livre iniciativa”75. 

Na perspectiva do controle negativo, André Ramos Tavares assevera que a Constituição 

objetiva defender a harmonia entre os agentes econômicos, em que “o mercado deve contar 

com um número expressivo de agentes econômicos, em situação de relativa igualdade”76, 

evitando a concentração77 do poder econômico, de modo a gerar desequilíbrio entre a 

                                                                                                                                                         
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/8312/1/joão glicério de oliveira filho - tese de doutorado.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2016. 

72 JUSTEN FILHO, Marçal. Empresa, ordem econômica e constituição. Revista de Direito Administrativo, 
São Paulo: Renovar, n. 212, abr./jun. 1998, p. 110. 

73 LIMA, Renata Albuquerque. A atuação do Estado brasileiro e a crise empresarial na perspectiva da lei de 
falências e de recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 90. 

74 Nesse sentido, Renata Albuquerque Lima assevera sobre a “necessidade premente da conservação da empresa, 
tendo em vista que esta não traz benefícios apenas aos seus sócios controladores, mas a toda uma comunidade, 
seja de credores, de fornecedores, da sociedade civil, do próprio Estado” Ibid., 2014. 

75 CARVALHOSA, Modesto. A ordem econômica na constituição de 1969. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1972, p. 140. 

76 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2011, p. 264. 

77 Celso Ribeiro Bastos ensina que concentrar e “dominar obviamente significa estar em condições de impor sua 
vontade sobre o mercado [...] evidentemente que a dominação do mercado significa a submissão deste à 
vontade do agente econômico dominante, ou seja, significa em última instância que prevalecerão seus planos. 
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concorrência, evitando a deslealdade concorrencial, a concentração econômica excessiva e a 

possibilidade de eliminação do mercado de empresas concorrentes78. 

A Ordem Econômica coloca o Estado brasileiro em posição central na participação 

econômica79, no sentido de condução dos princípios impostos pela Constituição, delimitando a 

sua atuação e gerenciando o equilíbrio entre o público e privado, podendo o Estado atuar de 

forma direta, na produção empresarial, ou indiretamente “regulando e normatizando, 

exercendo as funções de fiscalização, planejamento e incentivo”80. 

Os limites impostos à livre iniciativa, além de todo o contexto constitucional, 

principalmente com o valor fundante da valorização do trabalho humano em conformidade 

com os princípios da justiça social prevista como conjecturado como fundamento da Ordem 

Econômica e Financeira da Constituição Federal de 1988. 

2.2.1.2 Os valores sociais do trabalho como princípio estabilizador da ordem 
econômica  

Constituição Federal de 1988 inseriu como um dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito os valores sociais do trabalho que, ao lado da livre iniciativa, constituem, também, 
                                                                                                                                                         

Isso evidentemente. É intolerável, traduzindo-se em situação que deve merecer a intervenção reparadora do 
Estado.” BASTOS, Celso. Direito econômico brasileiro. São Paulo: IBDC, 2000, p. 80. 

78 A Constituição visa a tutelar uma situação de harmonia entre os agentes econômicos. Considera-se que, para 
bem funcionar, o mercado deve contar com um número expressivo de agentes econômicos, em situação de 
relativa igualdade. Caso um dos agentes detenha poder desproporcional, infinitamente superior aos demais, o 
mercado encontra-se numa situação que pode propiciar (é tendente) concentração de poder econômico, de 
modo a gerar efeitos diversos dos normalmente atingidos sob uma situação de relativo equilíbrio entre os 
concorrentes do mercado. Na realidade, o abuso decorrente da posição de vantagem adquirida por determinado 
agente econômico é atentatório ao princípio da livre iniciativa e livre concorrência, ocasionando, pois, a 
possibilidade de excepcionar essa ampla liberdade pela intervenção imediata do Poder Público, na busca pela 
restauração daquele ideal principiológico. TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 264-265. 

79 Nesse sentido, conforme Paulo Henrique da Rocha Scott assevera que “sem esquecer que no Brasil o campo 
econômico sempre foi dependente da iniciativa estatal, pode-se afirmar que o Estado tem autorização 
constitucional para atuar na realização de disposições normativas sobre a atividade econômica praticada no seu 
território, com o propósito de dar – na medida em que fixa novas opções, atualizam condicionantes e 
conveniências quanto ao modelo a ser efetivado no campo das atividades econômicas, ou mesmo quando 
reforça as diretrizes e soluções já existentes – concreção aos valores, princípios, preceitos e objetivos que 
conformam a ordem econômica constitucional, criando um espaço normativo infraconstitucional contentor de 
diretrizes mais específicas e práticas, capazes de compor, dentro de alguns setores econômicos ou mesmo de 
todo o setor econômico nacional, novos relacionamentos, novas situações, para que possa ser efetivamente 
alcançado um ambiente produtor de resultados convenientes à sociedade brasileira.” SCOTT, Paulo Henrique 
Rocha. Direito constitucional econômico: estado e normalização da economia. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2000, p. 110. 

80 OLIVEIRA FILHO, João Glicério de. A hierarquização dos princípios da ordem econômica na 
constituição brasileira de 1988. 2012. 122 f. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012, p. 59. Disponível em: 
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/8312/1/joão glicério de oliveira filho - tese de doutorado.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2016. 
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ditames da Ordem Econômica Financeira, consagrando os princípios essenciais do 

capitalismo. Todavia, inseriu regras e princípios modeladores para as relações entre 

particulares, de modo que, ao mesmo tempo em que garante a propriedade privada e a livre 

concorrência, possui um conjunto de regras para direcionar, controlar e reprimir abusos 

advindos de condutas errôneas, tanto entre particulares quanto pelo Estado. 

Nesse sentido, Marçal Justen Filho assevera que além dos diversos limites impostos ao 

poder público e das garantias individuais em face do mesmo, expõe que há “um conjunto de 

princípios e regras sobre o relacionamento direto entre os particulares”. Percebe-se que a 

Constituição, além de conceber princípios para cercear os abusos da economia, “elegeu a 

dignidade do trabalho como valor fundamental” 81.  

A Constituição de 1891, com ideais liberais, não registrava qualquer proteção ao 

trabalho, basicamente fundava-se no individualismo e em um Estado minimamente 

interventor. A Constituição de 1934 assegurava ao trabalho uma maior proteção, dispondo de 

direitos e garantias individuais, bem como um conjunto de normas sociais protetivas ao 

trabalhador, inspirada nas Constituições do México, de 1917, e da Alemanha, em 1919, 

iniciando uma nova fase social nas Constituições brasileiras. 

A Carta de 193782 definiu que a força de trabalho seria um dever social, instituindo que 

a iniciativa individual não sofreria intervenção Estatal, excetuando para prover as deficiências 

e coordenar os fatores de produção para atender aos interesses da Nação. Além do mais, 

estabeleceu que o trabalho deveria ser um dever social, garantindo a todos o direito de 

subsistência, por meio do trabalho, e o Estado, com a obrigação de proteger e assegurar as 

condições favoráveis para o pleno atendimento, em conformidade com os artigos 135 e 136 da 

referida Carta83. 

                                                 
81 JUSTEN FILHO, Marçal. Empresa, ordem econômica e constituição. Revista de Direito Administrativo, 

São Paulo: Renovar, n. 212, abr./jun. 1998, p. 117. 
82 “Art. 135 – Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, exercido 

nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio 
econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da 
produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o 
pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no domínio econômico poderá 
ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do estímulo ou da gestão direta. Art. 136 – O trabalho é 
um dever social. O trabalho intelectual, técnico e manual tem direito a proteção e solicitude especiais do 
Estado. A todos é garantido o direito de subsistir mediante o seu trabalho honesto e este, como meio de 
subsistência do indivíduo, constitui um bem que é dever do Estado proteger, assegurando-lhe condições 
favoráveis e meios de defesa”. (BRASIL, 1937). 

83 Gilberto Bercovici verifica que o art. 135, da Constituição de 1937, retrata o âmago do Estado subsidiário, 
assim se verifica no artigo 9º da Carta del Lavoro da Itália de 1927: “L’intervento dello Stato, nella produzione 
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Nesse sentido, Gilberto Bercovici demonstra que essa subsidiariedade do Estado, ou 

seja, o “princípio da subsidiariedade tem convergência com as propostas liberais e neoliberais, 

para quem o Estado, para ser legítimo, deve ser subsidiário”. Assevera, ainda, que, em um 

Estado ineficiente, essa ideia de subsidiariedade ganha força, principalmente na tentativa de 

eliminar ou limitar a atuação intervencionista estatal84.  

A Constituição de 1946, com orientação social para o trabalho, afirmava, em seu art. 

145, que a ordem econômica deve ser organizada em conformidade com os princípios da 

justiça social, devendo realizar a conciliação entre a liberdade de iniciativa e a valorização do 

trabalho com fins de assegurar uma existência digna por meio do trabalho. 

Nessa perspectiva, a Declaração Universal dos Direitos Humanos firmou o trabalho 

humano livre e digno como princípio universal, estabelecendo que todos têm direito ao 

trabalho com condições favoráveis e justas, de modo a assegurar uma existência digna. Nesse 

sentido, a Constituição Federal de 1988 definiu a dignidade humana seria um dos elementos 

fundamentais na ordem de 1988, e o trabalho com previsão constitucional como direito social, 

afirmando e resguardando as garantias ao trabalho e ao trabalhador. 

Deste modo, a Ordem Constitucional de 1988 afirma a primazia do trabalho humano 

sobre a economia. O valor social do trabalho constitui elemento fundamental e orientador para 

a atuação da livre iniciativa na economia, de modo que a atuação econômica do indivíduo 

passe a ser fundamentada pelos valores sociais do trabalho, com fins de atender ao 

fundamento da República da dignidade da pessoa humana.  

Nessa perspectiva de proteção ao trabalho e aos seus valores, os elementos 

constitucionais fundamentais realizam a proteção do trabalho humano, derivados de 

movimentações políticas e sociais no Brasil, e suas inserções nos diversos textos 

                                                                                                                                                         
economica, ha luogo, soltanto, quando manca, o è insufficiente, l’iniziativa privata o quando sono in gioco gli 
interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere forma di controllo, di incoraggiamento o di 
gestione diretta.” Tradução nossa: “A intervenção do Estado na produção econômica ocorre, apenas, quando 
falta ou é insuficiente, a iniciativa privada ou ao lidar com os interesses políticos do Estado. Isto pode assumir 
a forma de controle, de incentivo ou de gestão direta”. BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo 
e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.267. 

84 Bercovici observa que “esta concepção ganha força com o discurso sobre o Estado ineficiente, incapaz, da 
‘miopia estatizante de ontem’. O ‘princípio da subsidiariedade’ busca limitar o Estado intervencionista, 
defendendo um ‘Estado subsidiário’, regulador e fiscalizador da economia. A ‘subsidiariedade’ ordena as 
competências entre Estado e sociedade. Deste modo, o Estado atua como um igual, não como um ente superior 
ao setor privado. O Estado deve reconhecer, portanto, a primazia da ‘sociedade civil’ (leia-se ‘mercado’), com 
a prevalência da iniciativa privada e a necessidade da garantia da propriedade”. Ibid., 2011, p. 267. 
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constitucionais. Paulatinamente, o valor social do trabalho consegue chegar a um status 

constitucional de fundamento da República e o seu valor é moderador da atuação econômica. 

Nesse sentido, os valores da democracia inseridos no Constituição de 1988, voltados 

para a proteção do trabalho, é o resultado final de uma construção histórica, por meio de 

reivindicações sociais com vistas a condições de trabalho dignas. Rudolf Von Ihering assevera 

que “todas as grandes conquistas que a história do direito revela – a abolição da escravatura, 

da servidão pessoal, a liberdade de aquisição da propriedade, a liberdade de profissão, só 

foram conseguidas após lutas renhidas e contínuas [...] na busca dessas conquistas”85.  

Nesta direção, Konrad Hesse corrobora que a construção constitucional é ligada a uma 

realidade concreta, com bases históricas, de modo que as pretensões de eficácia constitucional 

não podem ficar dissociadas dessa realidade que a originou, sendo considerada como fator 

fundante para a preservação do poder normativo constitucional: 

A Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica. Ela não pode ser 
separada da realidade concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia da 
Constituição somente pode ser realizada se se levar em conta essa realidade. A 
Constituição não configura apenas a expressão de uma dada realidade. Graças ao 
elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social. 86 

Essa construção histórica, baseada na realidade e que configura os elementos 

constitucionais a fim de lhe fornecer normatividade e eficácia aos valores sociais do trabalho, 

foi a causa para a inserção das normas valorativas ao trabalho como fundamento. Assim como 

preceitua Eros Roberto Grau, o tratamento valorativo do trabalho “em uma sociedade 

capitalista moderna, peculiariza-se na medida em que o trabalho passa a receber proteção não 

meramente filantrópica, porém politicamente racional” 87. 

A Constituição Federal de 1988, ao colocar o ser humano como objetivo central do 

Estado, e afirmado por José Afonso da Silva do valor supremo da dignidade da pessoa 

humana, passa a direcionar e a fundamentar toda a Ordem Constitucional de 198888. 

Corrobora nesse sentido Antônio Augusto Cançado Trindade, ao refletir sobre a ponderação 

na reflexão jurídico-filosófica em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, “que 

                                                 
85 IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 32. 
86 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris, 1991, p. 24. 
87 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (Interpretação e crítica). São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 200. 
88 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 88-94, abr./jul.1998, p. 92. 



 
132 

torna possíveis os avanços do amadurecimento e refinamento do próprio espírito humano” e 

da própria condição humana89. 

Percebe-se a centralidade da dignidade e, portanto, dos valores sociais do trabalho para 

uma condição existencial digna. Assim, o respeito da Ordem Econômica pelo trabalho e 

princípios da ordem social gera as possibilidades de cumprimento da dimensão humana e a 

personalidade jurídica estará em condições de ser cumprida e a vontade constitucional 

realizada. 

A valoração do trabalho humano em conformidade com os ditames da justiça social, 

sedimentados na Ordem Econômica, corporifica a ideologia constitucional em torno da 

proteção do ser humano. Afirma Gilberto Bercovici que esses princípios seriam normas 

conformadoras da sistemática constitucional, e traduzem “as opções políticas fundamentais da 

Constituição. Os princípios fundamentais são diretamente aplicáveis, funcionando como 

critério fundamental de interpretação e de integração, dando unidade e coerência a todo o 

sistema constitucional”90. 

José Joaquim Gomes Canotilho explica que princípios políticos constitucionalmente 

conformadores seriam os “princípios constitucionais que explicitam as valorações políticas 

fundamentais do legislador constituinte”. Assim, esses princípios conformadores refletem a 

formação ideológica da Constituição Federal de 1988, que expressa o conjunto de ideias e 

                                                 
89 Nesse sentido Antônio Augusto Cançado Trindade assevera que: “Na base de todo esse notável 

desenvolvimento, encontra-se o princípio do respeito a dignidade da pessoa humana, independentemente de 
sua condição existencial. Em virtude desse princípio, todo ser humano, independentemente da situação e das 
circunstâncias em que se encontre, tem direito à dignidade. Todo o extraordinário desenvolvimento da doutrina 
jusinternacionalista a esse respeito, ao longo do século XX, encontra raízes, - como não poderia deixar de ser, - 
em algumas reflexões do passado, no pensamento jurídico assim como filosófico - a exemplo, inter alia, da 
concepção kantiana da pessoa humana como um fim em si mesmo. Isto é inevitável, porquanto reflete o 
processo de amadurecimento e refinamento do próprio espírito humano, que torna possíveis os avanços na 
própria condição humana. Com efeito, não há como dissociar o reconhecimento da personalidade jurídica 
internacional do indivíduo (supra) da própria dignidade da pessoa humana. Em uma dimensão mais ampla, a 
pessoa humana se configura como o ente que encerra seu fim supremo dentro de si mesmo, e que o cumpre ao 
longo do caminho de sua vida, sob sua própria responsabilidade. Com efeito, é a pessoa humana, 
essencialmente dotada de dignidade, a que articula, expressa e introduz o ‘dever ser’ dos valores no mundo da 
realidade em que vive, e só ela é capaz disso, como portadora de tais valores éticos. A personalidade jurídica, 
por sua vez, se manifesta como categoria jurídica no mundo do Direito, como expressão unitária da aptidão da 
pessoa humana para ser titular de direitos e deveres no plano do comportamento e das relações humanas 
regulamentadas”. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os indivíduos como sujeitos do direito 
internacional. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, Fortaleza, Instituto Brasileiro de 
Direitos Humanos, v. 12, n. 12, p. 23-58, 2012, p. 36. 

90 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso 
brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 142, p. 35-52, abr./jun. 1999, p. 11. 
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aspirações do texto constitucional. Os princípios político-constitucionais seriam a essência da 

concepção constitucional para servir de fundamento para todo o conjunto constitucional91. 

Interessante observar o quanto se torna essencial conhecer como o Supremo Tribunal 

Federal – STF compreende, constitucionalmente, os valores sociais do trabalho. Ao examinar 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nr 1.721, testifica-se o julgamento que o STF 

tem sobre a questão. Não só reconhece que os valores sociais do trabalho constituem 

fundamento da República, como também apresentam, sem margem para ambiguidades, que os 

valores sociais do trabalho seriam o “alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade 

assegurar a todos a existência digna”, em conformidade com os princípios da justiça social92  

O Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 1.721, afirma, ainda, que os valores sociais 

do trabalho, além de ser o alicerce da Ordem Econômica de 1988, é a “base de toda a Ordem 

Social”, sendo um mandamento base para todo o arcabouço jurídico, que deriva desse 

princípio informador e vinculador, que é o valor social do trabalho. O respeito ao trabalho e 

aos seus valores seria a projeção da própria dignidade da pessoa humana, visto que valorizar o 

trabalho de modo a oferecer ao exercício profissional condições para o desenvolvimento 

econômico-social da pessoa configura um instrumento de desenvolvimento93. 

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 3º da MP 1.596-14/97, convertida na 
Lei 9.528/1997, que adicionou ao art. 453 da CLT um segundo parágrafo para 
extinguir o vínculo empregatício quando da concessão da aposentadoria espontânea. 
Procedência da ação. [...] Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento 
da República Federativa do Brasil (inciso IV do art. 1º da CF); b) alicerce da Ordem 
Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego 
(art. 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (art. 193). (ADI 1.721, 
rel. min. Ayres Britto, julgamento em 11-10-2006, Plenário, DJ de 29-6-2007).  

                                                 
91 José Joaquim Gomes Canotilho, explica ainda o que se segue: “Nestes princípios se condensam as opções 

políticas nucleares e se reflete a ideologia inspiradora da constituição. Expressando as concepções políticas 
triunfantes ou dominantes numa assembleia constituinte, os princípios político-constitucionais são o cerne 
político de uma constituição política, não admirando que: (1) sejam reconhecidos como limites do poder de 
revisão; (2) se revelem os princípios mais diretamente visados no caso de alteração profunda do regime 
político. Nesta sede situar-se-ão os princípios definidores da forma de Estado: princípios da organização 
económico e social, como, por ex:, o princípio da subordinação do poder económico ao poder político 
democrático, o princípio da coexistência dos diversos sectores da propriedade — público, privado e 
cooperativo -; os princípios definidores da estrutura do Estado (unitário, com descentralização local ou com 
autonomia local e regional), os princípios estruturantes do regime político (princípio do Estado de Direito, 
princípio democrático, princípio republicano, princípio pluralista) e os princípios caracterizadores da forma de 
governo e da organização política em geral”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. 
ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 134. 

92 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ementa. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.721-3. Relator: Ministro 
Ayres Britto. Brasília, DF, 11 de outubro de 2006. Diário da Justiça: Tribunal do Pleno - STF. Brasília: DJ, 
29 jun. 2007. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=469598>. 
Acesso em: 22 out. 2016. 

93 Ibid, 2006 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=469598&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=1721&siglaRecurso=&classe=ADI
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Percebe-se que o desenvolvimento econômico desejado pela Constituição não tem 

possibilidade de prosperar em um Estado enfraquecido e dominado pelas forças econômicas 

com exploração do trabalho além dos ditames democráticos. Gina Vidal Marcílio Pompeu 

aduz que “o Estado deve realizar a conciliação dos fins republicanos, a efetividade dos 

direitos sociais como patamar mínimo de igualdade com os interesses do desenvolvimento”94. 

A economia é o fator primordial para alavancar o desenvolvimento econômico e promover a 

criação de empregos. Mas os valores do trabalho devem ser o princípio guia para a atuação 

econômica. 

Nesse contexto, a Ordem Econômica objetiva promover o desenvolvimento de modo a 

possibilitar a erradicação e a redução da pobreza e das desigualdades sociais. O respeito à 

dignidade, ao trabalho, deve sempre ser exercitado para incentivar o desenvolvimento com 

equidade. A conciliação entre capital e trabalho torna-se necessária para atingir os 

fundamentos republicanos. Não basta somente o desempenho na área econômica, mas sim 

devidamente equilibrado com os ditames sociais. A especulação financeira e a concentração 

de renda não atendem aos quesitos previstos na Constituição, os quais têm o ser humano em 

sua centralidade e o princípio da dignidade humana como elemento fundamentador95 . 

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, como bem ensina José Afonso da Silva96, 

seria o elemento nuclear de fundamentação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais. Nesse contexto, Robert Alexy corrobora que a dignidade deveria ser recebida “em 

parte como regra e em parte como princípio, e também no fato de existir, para o caso da 

dignidade, um amplo grupo de condições de precedência que confere altíssimo grau de 

certeza de que, sob essas condições, prevalecerá contra os princípios colidentes”97.  

Ressalta-se com Simone Goyard-Fabre, que a liberdade da livre iniciativa em uma 

sociedade democrática não pressupõe uma independência desordenada do indivíduo. 

Sobretudo, fazem-se necessários instrumentos de controle políticos e sociais em uma 

democracia que limite a natureza humana. Portanto, “é preciso saber compreender que a 

                                                 
94 POMPEU, Gina Marcílio Vidal. O Estado, a constituição e a economia. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio 

(Org.). Estado, constituição e economia. Fortaleza: Fundação Edson Queiroz, 2008, p. 15. 
95 Id. (Org). Direitos humanos, econômicos e a responsabilidade social das empresas. Florianópolis: 

Conceito, 2012, p. 24. 
96 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 88-94, abr./jul.1998, p. 2. 
97 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 111-112. 
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liberdade só ganha sentido numa democracia dentro dos limites da natureza humana e que, 

como tal, ela atua sob o signo do realismo e da finitude”.98  

 2.2.2 A constituição econômica como fomentadora do desenvolvimento 
econômico e social  

A Ordem Constitucional brasileira de 1988, fundamentada na dignidade da pessoa 

humana, nos valores sociais do trabalho e na livre iniciativa, apresenta-se como uma 

Constituição vocacionada para o fomento do desenvolvimento, tanto econômico quanto 

social. Percebe-se claramente essa designação desenvolvimentista da formulação de seus 

objetivos, principalmente, quando insere a construção de uma sociedade justa, a garantia do 

desenvolvimento nacional para a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais. 

Além disso, na persecução para o desenvolvimento, reafirma os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa na Ordem Econômica e Financeira dentro da perspectiva da proteção da 

dignidade do ser humano, em seus vetores econômico, social e ambiental. 

Percebe-se que o primado do Estado brasileiro, politicamente, socialmente, 

economicamente e juridicamente, é o ser o humano, em todas as dimensões, com um 

arcabouço de normas jurídicas, concebidas para o seu “bem-estar e desenvolvimento, 

colocando-o como centro do universo jurídico-constitucional”, demonstrando que um dos fins 

do Estado é propiciar as condições mínimas para que as pessoas tenham dignidade, por meio 

do trabalho, do emprego e da renda, em um meio ambiente equilibrado99.  

Nessa perspectiva, Ingo Wolfgang Sarlet assevera que a aquiescência da dignidade da 

pessoa humana, como norma fundamental da Constituição Federal de 1998, “além de ter 

tomado uma decisão fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do 

poder estatal e do próprio Estado, reconheceu expressamente que é o Estado que existe em 

função da pessoa humana”. Dessa maneira, o ser humano é a própria essência do Estado como 

condição para a sua própria existência100.  

Nesse sentido, a Constituição garantiu elementos definidores para o sistema econômico, 

instituindo a forma de organização e o funcionamento da economia para um resultado 

                                                 
98 GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p. 348. 
99 HOLANDA, Marcus Mauricius. Análise constitucional do acesso ao trabalho digno, como instrumento do 

desenvolvimento econômico e social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 34. 
100 SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 

103. 
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concreto. Nessa perspectiva, Moreira Vital expõe sobre a constituição que “o Estado como 

máquina de poder é uma projeção da sociedade enquanto fator da coesão de uma estrutura 

social de conflitos”, no sentido de que o “Estado se constrói a partir da sociedade e não pode 

existir fora dela”101. Assim, o Estado econômico não pode sobrepujar o Estado social, as 

estruturas econômicas e sociais devem coexistir em sintonia visando à própria sociedade que 

justifica a sua existência. 

Sob o mesmo ponto de vista, Gina Vidal Marcílio Pompeu enfatiza que para obter 

resultados econômicos, deve existir coesão da estrutura social e econômica de modo a 

viabilizar o bem-estar coletivo. Dessa forma, só seria possível com base em uma consciência 

individual voltada para o coletivo, de modo “que necessariamente exige sacrifícios, esforços, 

decisão, renúncia e constante acompanhamento da gestão pública, bem como requer governos 

politicamente responsáveis com a garantia de efetivação dos direitos sociais e com a 

integração entre as regiões”102. A integração entre o Estado e a sociedade deve ser fruto de 

observação constante, já que, conforme Vital Moreira, o próprio Estado não pode se dissociar 

dos anseios da sociedade da qual foi construído103. 

Corrobora Antônio Carlos Wolkmer e Maria de Fátima Wolkmer sobre o 

desenvolvimento, considerando que este deve ser fundado na “solidariedade, na superação da 

miséria, na melhoria das condições socioeconômicas”104, de modo a favorecer a realização do 

ser humano integralmente enquanto detentor da dignidade intrínseca em sua condição 

humana. Como bem demonstra Immanuel Kant, no sentido de que o homem como um ser 

dotado de razão, devido a sua racionalidade, teria um valor, uma essência intrínseca em sua 

condição humana, derivando, portanto, a ideia de dignidade105. 

                                                 
101MOREIRA, Vital. Economia e constituição. Separata do Boletim de Ciências Econômicas, v. XVII. 

Faculdade de Direito, Coimbra, 1974, p.10. Disponível em: <https://digitalis-
dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/25917/1/BoletimXVIII_Artigo2.pdf?ln=pt-pt> Acesso em: 20 out. 2016. 

102 POMPEU, Gina Marcílio Vidal. A dimensão internacional da crise financeira e seus reflexos no plano das 
instituições de cooperação supranacional e entre o ordenamento juridico nacional. In: V GIORNATE ITALO-
ISPANO-BRASILIANE DI DIRITTO COSTITUZIONALE, 5., 2012, Pisa. La Costituzione alla prova della 
crisi finanziaria mondiale. Pisa: Gruppo de Pisa, 2012, p. 8. Disponível em: <http://www.gruppodipisa.it/wp-
content/uploads/2012/09/Pompeu1.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016.  

103 MOREIRA, Vital. Economia e constituição. Separata do Boletim de Ciências Econômicas, Faculdade de 
Direito, Coimbra, 1974. v. XVII, p.10. Disponível em: <https://digitalis-
dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/25917/1/BoletimXVIII_Artigo2.pdf?ln=pt-pt> Acesso em: 20 out. 2016. 

104 WOLKMER, Antônio Carlos; RIBEIRO, Maria de Fátima. Direitos humanos e desenvolvimento. In: 
BARRAL, Welber (Org.). Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do 
desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005, p.61. 

105 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Coimbra: 
Editora 70, 1948, p. 59. 

http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/09/Pompeu1.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/09/Pompeu1.pdf
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O desenvolvimento econômico fomentado pelo Estado e pela livre iniciativa com oferta 

de trabalho e renda seria o caminho para prover e efetivar a dignidade do homem, de modo 

que estejam integradas as condições necessárias para que o crescimento econômico possa ser 

o fator gerador do desenvolvimento social, satisfazendo, simultaneamente, às necessidades do 

lucro desejadas pela livre iniciativa, e do social, por meio do trabalho, com renda compatível, 

possibilitando a ascensão social.  

Igualmente, reclama-se do Estado e da livre iniciativa o estímulo ao desenvolvimento 

com a promoção do trabalho digno, de modo a prover respeito ao ser humano, fortalecer as 

instituições e construir um Estado onde o Econômico está integrado com o Social na 

persecução dos valores constitucionais. Assinala Gina Vidal Marcílio Pompeu que “o novo 

desenvolvimento é obra coletiva nacional que conta com instituições políticas e econômicas 

voltadas para o funcionamento dos mercados, mas que promovem desenvolvimento 

econômico e social”106  

Para alcançar o desenvolvimento, o Estado deve alcançar a “substância essencial” no 

âmbito de sua realidade para ter a devida compreensão da realidade que o criou e da que o 

cerca. Conforme Hans Kelsen, para a devida compreensão de sistemática, deve-se levar em 

consideração “como verdadeiro objetivo da sua teoria da integração, o que deve ser 

fortemente ressaltado, a fundamentação da realidade natural efetiva do Estado”, devendo 

abranger a todos os cidadãos que “pertençam a esse Estado Real”. O Estado deve estar 

integrado e respeitar a população em seu conjunto, visando políticas destinadas ao “processo 

fundamental da vida” o “Estado em sua essência axiológica” 107. 

Os valores da economia não devem ser analisados e direcionados unicamente para a 

obtenção do lucro. Essa essência de valores da Constituição Federal de 1988 traz consigo a 

intenção do pleno desenvolvimento no âmbito não somente econômico, mas principalmente 

no atendimento à erradicação da pobreza e à proteção ao meio ambiente. A intenção 

constitucional seria oferecer condições justas para todos. Luiz Carlos Bresser-Pereira assevera 

que não há sentido em se falar sobre desenvolvimento de um país mensurado apenas pelo 

desempenho estritamente econômico. A busca do equilíbrio deve ser observada e tratada 

                                                 
106 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; CARVALHO, Nathalie de Paula. A responsabilidade social das empresas e 

do consumidor: novo perfil. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI,. XVIII. Anais do [Recurso 
eletrônico]. Organização: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e Centro Universitário 
de Maringá. – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 145. 

107 KELSEN, Hans. O Estado como integração: Um confronto de princípios. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 60-62. 
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como escopo do Estado Democrático de Direito, tanto que, ligado ao desenvolvimento 

econômico, deve estar reunido o desenvolvimento social, pois se não ocorrer, “será porque de 

fato não tivemos desenvolvimento”108. 

Nessa perspectiva do que o crescimento da economia não deva vir desacompanhado do 

desenvolvimento social, Amartya Sen afirma que não é difícil “perceber a centralidade da 

vida humana na avaliação arrazoada do mundo em que vivemos” 109. Além disso, deve ser 

percebida a “natureza da vida que as pessoas podem levar”, não se limitando a critérios 

econômicos baseados em Produto Interno Bruto – PIB, entre outros, mas sim o que esses 

critérios possam influenciar direta ou indiretamente na vida das pessoas. Assim, atesta 

Amartya Sen, “há um reconhecimento crescente favorável à utilização direta de indicadores 

de vida, do bem-estar e das liberdades que as vidas humanas podem trazer consigo” para o 

desenvolvimento da própria vida humana110.  

A Constituição Federal de 1988 apresenta um conjunto de princípios para a 

conformação “do processo econômico” 111, aparentemente contrárias, mas integradas entre si 

para provisionar o desenvolvimento centrado no ser humano. Nesse sentido, Vital Moreira 

assevera que o conceito de Constituição Econômica permite integrar a “Constituição Política 

no sistema social de que irrecusavelmente faz parte, como estatuto de sua estrutura política” 

112. 

Percebe-se que o texto constitucional, ao mesmo tempo em que opta pelo Estado 

capitalista, para com seus ideais promover o crescimento econômico, concomitantemente, 

apresenta as barreiras impeditivas de uma livre iniciativa controlada por um sistema de 

proteção social, ambiental e de regulação econômica. O desenvolvimento econômico deve 

caminhar paralelamente com desenvolvimento social, deve haver a igualdade em ambos os 

fatores, deve estar proporcionalmente em harmonia com os elementos constitucionais. A 

                                                 
108 Assim assevera Luis Carlos Bresser-Pereira: “Não tem sentido falar-se em desenvolvimento apenas 

econômico, ou apenas político, ou apenas social. Na verdade, não existe desenvolvimento desta natureza, 
parcelado, setorializado, a não ser para fins de exposição didática. Se o desenvolvimento econômico não 
trouxer consigo modificações de caráter social e político; se o desenvolvimento social e político não for a um 
tempo o resultado e causa de transformações econômicas, será porque de fato não tivemos desenvolvimiento”. 
BRESSER-PEREIRA Luiz Carlos. Desenvolvimento e crise no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977, p. 21. 

109 SEN, Amartya. A ideia de justiça. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2011, p. 59. 
110 Ibid., 2011, p. 259-260. 
111 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (Interpretação e crítica). São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 70. 
112 MOREIRA, Vital. Economia e constituição. Separata do Boletim de Ciências Econômicas. Faculdade de 

Direito, Coimbra, 1974. v.XVII, p.38. Disponível em: <https://digitalis-
dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/25917/1/BoletimXVIII_Artigo2.pdf?ln=pt-pt> Acesso em: 20 out. 2016. 
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Constituição, em sua essência, não permite discrepâncias entre a estabilidade social e a 

economia. Ambos devem estar ambientadas em uma igualdade qualitativa e quantitativa.  

Nessa perspectiva, Fábio Konder Comparato afirma que “o desenvolvimento é um 

processo de longo prazo, induzido por políticas públicas ou programas de ação governamental 

em três campos interligados: econômico, social e político”. A coexistência dos fatores 

econômicos, sociais e ambientais é considerada como condição básica para o 

desenvolvimento113.  

A Constituição Federal de 1988, com seus valores da Ordem Econômica, criou 

condições que propiciam o desenvolvimento atrelado à efetivação dos direitos sociais, de 

modo que possam transformar a sociedade e consequentemente legitimar o Estado 

Democrático. A atuação econômica como propulsora do desenvolvimento é redutora da 

desigualdade, pois promove a emancipação econômica e social do ser humano, concretizando 

esses direitos por meio do trabalho e renda em condições dignas e compatíveis para prover o 

bem-estar do sujeito de direito. Não se pode deixar de perceber a necessidade do esforço 

continuado das Instituições e do Estado na afirmação econômica e social positiva para atender 

aos anseios constitucionais 

A construção do texto constitucional de 1988, com as inserções sobre economia e 

desenvolvimento, coloca-a na categoria de Constituição Econômica, pois, como apresenta 

Bercovici, seria a “Constituição política estatal aplicada às relações econômicas”, a qual tem a 

função de promover o desenvolvimento nacional para atender aos objetivos da república, 

respeitando os fundamentos constitucionais. Seria uma parte integrante “não autônoma ou 

estanque”, mas integrada a toda lógica constitucional114.  

                                                 
113 Nesse sentido Fabio Konder Comparato ainda dispõe: O elemento econômico consiste no crescimento 

endógeno e sustentado da produção de bens e serviços. endógeno, porque fundado nos fatores internos de 
produção e não, portanto, de modo predominante, em recursos advindos do exterior. Crescimento sustentado, 
porque não obtido com a destruição dos bens insubstituíveis, constituintes do ecossistema. O elemento social 
do processo desenvolvimentista é a aquisição da progressiva igualdade de condições básicas de vida, isto é, a 
realização, cultural, como o direito à seguridade social (saúde, previdência e assistência social), o direito à 
habitação, o direito de fruição dos bens culturais. Enfim, o desenvolvimento integral comporta, 
necessariamente, um elemento político, que é a chave da abóbada de todo o processo: a realização da vida 
democrática, isto é, a efetiva assunção, pelo povo, do seu papel de sujeito político, fonte legitimadora de todo 
poder e destinatário do seu exercício. Pode-se, pois, justificar a ausência, na Carta Africana, da declaração do 
direito dos povos à democracia, desde que se sustente que ele é o componente político indispensável de um 
verdadeiro direito ao desenvolvimento. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos 
humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 395-396. 

114 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: Uma leitura a partir da constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 13. 
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Interessante a observação de Gilberto Bercovici sobre a Constituição da Alemanha de 

1919, na qual foram inseridos os direitos fundamentais, sociais e econômicos, de modo a 

projetar e organizar a ordem econômica com “o propósito de buscar a transformação social” 

115. Do mesmo modo, no Brasil, a Constituição, com suas inserções econômicas, busca o 

desenvolvimento, por meio do mercado e do trabalho como propulsores do desenvolvimento 

humano e econômico116.  

Da mesma forma, Antônio Augusto Cançado Trindade afirma que desenvolver a 

economia não seria, portanto, “um fim em si mesmo”, mas um meio de “realizar objetivos 

sociais mais amplos como imperativos de justiça social”, não se permitindo que a 

interpretação do texto constitucional se realize isoladamente sem a total integração da 

finalidade constitucional. Assim, as diversas propensões de desacoplar o “desenvolvimento 

econômico do desenvolvimento social” devem ser cessadas por não ser possível tal 

fracionamento117.  

O desenvolvimento almejado pela Constituição Federal de 1988 deve propiciar o 

desenvolvimento da dignidade humana, não somente por ser fundamento da República, mas 

também para atender à própria natureza do ser humano. De certo, com afirma Trindade, o 

“reconhecimento e a cristalização do direito ao desenvolvimento só puderam ter ocorrido à 

luz da unidade de concepção e indivisibilidade dos direitos humanos” 118. 

O direito ao desenvolvimento econômico e social é meio para, dentro da ordem 

econômica, alavancar a ordem social, que já devidamente protegida, necessita de plena 

efetivação não só dos direitos sociais, mas também do atendimento da dignidade do ser 

humano na Ordem Constitucional Brasileira119. Nesse sentido, Robert Alexy expõe que a 

                                                 
115 Ibid., 2005, p. 14. 
116 Sobre as capacidades humanas interessante o ponto de vista de Siqueira e Xerez  vejamos: O enfoque nas 

diferenças de capacidade tem sido tratado como o eixo da questão da justiça: a distribuição dos bens sociais deve ser 
realizada em consideração às diferenças de aptidões para o exercício da liberdade, que resultam de diferentes fatores, 
desde genéticos até ambientais e culturais. Por esta linha de considerações, justifica-se uma série de políticas 
intervencionistas, inclusive naquilo que de mais íntimo se possa atribuir ao homem, que é o exercício de escolhas, de 
forma a se assegurar o desenvolvimento econômico qualificado pela sustentabilidade social. SIQUEIRA, Natércia 
Sampaio; XEREZ, Rafael Marcílio. Os desafios à sustentabilidade democrática na busca do desenvolvimento 
econômico. Revista Thesis Juris, São Paulo, v.4, n. 3, p. 489-504, set.-dez. 2015, p. 9. Disponível em: 
<http://www.revistartj.org.br/ojs/index.php/rtj/article/view/286> Acesso em: 23 out. 2016. 

117 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional de direitos humanos. V. II, 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 282. 

118 Ibid., 1999, p. 325. 
119 Nesse sentido Luis Roberto Barroso assevera: “A dignidade da pessoa humana tornou-se, nas últimas décadas, um dos 

grandes consensos éticos do mundo ocidental. Ela é mencionada em incontáveis documentos internacionais, em 
Constituições, leis e decisões judiciais. No plano abstrato, poucas ideias se equiparam a ela na capacidade de seduzir o 
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dignidade do ser humano, enquanto detentor desses direitos, está inserida em todas as normas 

da base social, “os direitos humanos são compreendidos ao redor do mundo como a base da 

sociedade. Esse consenso amplo ocorre não apenas em círculos filosóficos, mas também na 

política e no direito”120. 

Martha C. Nussbaum demonstra a importância da preocupação desenvolvimentista de 

um País, principalmente nos quesitos de desenvolvimento social. Essa preocupação e esse 

direcionamento tornam-se vitais para os países que querem desenvolver-se, pois, de acordo 

com Nussbaum, “o mundo contém desigualdades alarmantes, e a distância entre as nações 

ricas e as nações pobres está aumentando [...] qualquer teoria da justiça que proponha 

princípios políticos que definam os direitos humanos básicos deve ser capaz de confrontar 

essas desigualdades” 121. 

Nessa perspectiva, a Constituição demonstra a necessidade de desenvolvimento para 

eliminação das desigualdades dentro de uma estrutura em que deva haver o equilíbrio das 

relações internas, principalmente a preocupação com os abusos do capital, de modo a eliminar 

ou reduzir o fosso entre ricos e pobres, eliminando a concentração de renda que ocasiona 

diversos males à sociedade. Martha Nussbaum afirma que as teorias da justiça devem 

objetivar o fornecimento de uma estrutura que dê base para gerar oportunidades e eliminar as 

desigualdades internas e externas em um mundo globalizado, onde todos possam ter plenas 

condições de igualdade e oportunidade122.  

 As democracias modernas devem ter a compreensão de que o desenvolvimento 

econômico deve simplesmente ser o meio para alcançar o pleno desenvolvimento, que seria 

justamente o necessário desempenho econômico e o desenvolvimento social. Esse 

                                                                                                                                                         
espírito e ganhar adesão unânime. Tal fato, todavia, não minimiza – antes agrava – as dificuldades na sua utilização 
como um instrumento relevante na interpretação jurídica. Com frequência, ela funciona como um mero espelho, no qual 
cada um projeta sua própria imagem de dignidade. Não por acaso, pelo mundo afora, ela tem sido invocada pelos dois 
lados em disputa, em temas como interrupção da gestação, eutanásia, suicídio assistido, uniões homoafetivas, hate 
speech, negação do Holocausto, clonagem, engenharia genética, inseminação artificial post mortem, cirurgias de 
mudança de sexo, prostituição, descriminalização de drogas, abate de aviões sequestrados, proteção contra a 
autoincriminação, pena de morte, prisão perpétua, uso de detector de mentiras, greve de fome, exigibilidade de direitos 
sociais. A lista é longa.” BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: natureza jurídica. Conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão provisória para debate 
público. Mimeografado, dez. 2010, p.3. Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf> Acesso em: 23 out. 2016. 

120 ALEXY, Robert. A existência dos direitos humanos. In: ALEXY, Robert. Princípios formais e outros 
aspectos da teoria discursiva do direito. Organização Alexandre Travessoni Gomes Tivisonno. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014, p. 173. 

121 NUSSBAUM, Martha C. Fronteiras da justiça: Deficiência, nacionalidade, pertencimento à espécie. 
Tradução de Susana de Castro. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 278. 

122 Ibid., 2013, p. 279. 
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desenvolvimento almejado pelo Constituição de 1988, ainda não se apresenta consolidado, se 

for observado o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2015/2016 do PNUD. No Brasil, 

apesar de estar entre as melhores economias, o seu desempenho social está aquém do desejado, 

ficando em posições incompatíveis com o desempenho da economia, ocupando a 75ª posição123. 

As democracias devem ter uma economia sólida e, como afirma Martha Nussbaum, 

além disso, seria necessária uma “cultura empresarial próspera [...] e que esse interesse 

econômico também exige que recorramos às humanidades e às artes a fim de promover um 

ambiente administrativo responsável e cauteloso e uma cultura de inovação criativa” 124. 

Nesse sentido, percebe-se que o arcabouço jurídico constitucional criou elementos para 

um desenvolvimento dentro de parâmetros de sustentabilidade. Estabeleceu normas para criar, 

como afirma Nussbaum, uma cultura empresarial para a busca efetiva de lucros dentro de uma 

perspectiva social e ambiental direcionada ao desenvolvimento125.  

Gina Vidal Pompeu e Ana Carla Pinheiro Freitas demonstram que a ordem econômica é 

“reguladora e desenvolvimentista, no sentido da proteção da dignidade da pessoa humana, por 

meio da conciliação entre a valorização do trabalho e a livre iniciativa para a justiça social, é 

materialmente efetivada por meio do paradigma do desenvolvimento sustentável”. 126 

2.3 A ordem social, direitos sociais e os ditames democráticos consolidados 
na teoria constitucional de 1988 

A Ordem Social intentada pela Constituição Federal de 1988 seria aquela em que cada 

um poderia “dispor dos meios materiais de viver confortavelmente segundo as exigências de 

sua natureza física, espiritual e política, e não aceita profundas desigualdades, a pobreza 

absoluta e a miséria”127. Assim, observa-se o ser humano como fundamento central da ordem 

                                                 
123PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2016. ONU, 2017. Disponível em: < http://www.pnud.org.br> Acesso em: 25 jul. 2017. 
124 Martha Nussbaum assevera ainda, “Portanto, não somos obrigados a escolher entre um modelo de educação 

que promova o lucro e outro que promova a cidadania plena. Como uma economia próspera exige as mesmas 
competências que servem de suporte à cidadania, os defensores do que chamarei de educação para o lucro ou 
educação para o crescimento econômico adotaram uma concepção pobre do que é necessário para alcançar seus 
próprios objetivos. No entanto uma economia sólida é um instrumento para alcançar objetivos humanos, e não 
um objetivo em si”. NUSSBAUM, Martha C. Sem fins lucrativos: Por que a democracia precisa das 
humanidades. Tradução de Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2015, p. 11-12. 

125 Ibid., 2015, p. 12. 
126 POMPEU, Gina Marcílio Vidal; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A dimensão socioambiental da propriedade na 

ordem econômica brasileira. Novos Estudos Jurídicos, UNIVALI, v. 30, n. 30, set.-dez. 2015, p. 23. Disponível 
em: <http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/8356/4698> Acesso em: 24 out. 2016. 

127SILVA, José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro (Evolução institucional). São Paulo: Malheiros , 2011,  p. 459. 



 
143 

constitucional e o seu desenvolvimento alavancado pelo mercado, de modo a possibilitar a 

eficácia através do exercício das liberdades individuais. 

O proposto constitucional de 1988, que dispõe sobre a ordem social com primazia para 

o trabalho, objetivando o bem-estar e a justiça social previstos no artigo 193 e posteriores, 

surgiu nas Constituições brasileiras, inicialmente na de 1934128, no Título “Da Ordem 

Econômica e Social”, informando que “a ordem econômica deve ser organizada conforme os 

princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos 

existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica”. Permitia, 

portanto, a liberdade econômica, mas com limites.  

Assim, a Constituição de 1934, em relação à ordem social, promoveu uma inovação129 

no amparo ao trabalho com condições de proteção ao trabalhador e que criava limites para a 

atuação econômica por particulares. Promovia o amparo à produção e a determinação de 

estabelecimento de normas para as condições de trabalho e proteção social do trabalhador, 

com o estabelecimento de diretrizes gerais para a proteção do trabalho130. 

A Constituição mexicana de 1917, em vigor desde 1º de maio de 1917, com suas 

características múltiplas entre o social, liberal e central, e ainda vigente no país, no título 

sexto, Del Trabajo y de la Prevision Social, em seu art. 123131, insere valores até então sem 

                                                 
128 José Afonso da Silva afirma que “embora essa constituição tenha durado pouco mais de três anos, assim mesmo 

pareceu-nos importante expor sua ordem econômica e social minuciosamente, porque ela, se não foi aplicada, serviu 
de orientação para as constituições subsequentes, seja para adotar seu modelo ou para criar modelo diverso”. SILVA, 
José Afonso da. O constitucionalismo brasileiro (Evolução institucional). São Paulo: Malheiros, 2011, p. 451. 

129 Nesse sentido Marco Aurélio Peri Guedes afirma que “como a Constituição alemã de 1919, segundo alguns 
autores, pode ser considerada fruto do choque e acomodação de ideologias diferentes e típicas da cultura 
política alemã nos séculos anteriores à sua elaboração, a Constituição brasileira de 1934 também não fica atrás 
neste item, como chega a reconhecer Pinto Ferreira em brilhante artigo sobre esse importante documento 
politico brasileiro. Assumindo a mesma difícil tarefa de sua contemporânea teutônica, no Brasil também deu-se 
a ingrata missão de acomodar, em um mesmo texto constitucional, princípios de democracia social com do 
liberalismo econômico, notadamente na ordem econômica e social.” GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e 
ordem econômica e social: A experiência constitucional da República de Weimar e a Constituição Brasileira 
de 1934. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.117. 

130 “A Constituição de 1934 propiciou ao trabalho uma proteção mais justa, o trabalhador passam a ter direitos e 
garantias individuais, como também um conjunto de normas com maior aspecto de proteção, a exemplo do 
exposto no art. 121, onde previa que a lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do 
trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do 
País. Essa constituição inspirou-se, principalmente, nas Constituições do México, de 1917, e de Weimar, na 
Alemanha, em 1919. Inseriu, de forma efetiva, uma nova fase social no ordenamento pátrio”. HOLANDA, 
Marcus Mauricius. Análise constitucional do acesso ao trabalho digno, como instrumento do 
desenvolvimento econômico e social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 95. 

131 O artigo 123 da Constituição do México possui a seguinte redação: “Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el 
trabajo, conforme a la ley”. (Todas as pessoas têm direito ao trabalho digno e socialmente útil; sendo assim, 
serão promovidos a criação de empregos e a organização social para o trabalho, de acordo com a lei).  
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precedentes em constituições nacionais, com valores guia os quais afirmam que todas as 

pessoas têm direito ao trabalho exercido com dignidade e que seja socialmente útil, com a 

promoção e criação de empregos com a devida organização social para o trabalho. Assim, a 

inovação mexicana influenciou a Constituição de 1934132 e de certa forma as que vieram 

posteriormente. 

A Constituição da Alemanha, publicada em 11 de agosto de 1919, durante o período de 

crise do Estado liberal, e o empoderamento do Estado social na República de Weimar, inaugurou 

“uma fase inédita de estruturação constitucional do Estado alemão, com papel mais ativo no 

desenvolvimento social”. A Constituição Alemã de 1919, com seus avanços na construção de um 

Estado social influenciou a Constituição de 1934133 com um novo modelo social134. 

As influências das Constituições do México, de 1917, e a Constituição da Alemanha, de 

1919, inspiraram as constituições brasileiras, principalmente a Constituição Federal de 1988, 

com avanços na dimensão jurídica e constitucional na ordem social135, criando mecanismos de 

proteção e reconhecimento da dignidade da pessoa humana136.  

                                                 
132 Constituição de 1934 -  TÍTULO IV  - Da Ordem Econômica e Social   - “Art. 115 - A ordem econômica 

deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que 
possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica.” E “Art. 121 - A 
lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo 
em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.” 

133 Interessante a afirmação de Marco Aurélio Peri Guedes no sentido de que a Constituição de 1934 
“praticamente assimilou os idealizados avanços da nova ordem social alemã, mas apenas em seu aspecto 
jurídico-formal. Padeceu, contudo, por não contextualizar muitos de seus ideais à realidade material brasileira. 
Esta foi a sua maior e derradeira falha.” GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e ordem econômica e social: 
A experiência constitucional da República de Weimar e a Constituição Brasileira de 1934. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 2. 

134 Relevante observar que a República alemã liderada por Weimar, assim como no império germânico “manteve 
o Estado economicamente interventor, extensivamente [...]. tal questão se afigura relevante se considerarmos a 
formação da mentalidade dos alemães à época, como sendo nitidamente monárquica, disciplinada e ainda sob 
forte influência do Estado Imperial alemão” Ibid., 1998, p. 3. 

135 “A questão da constitucionalização do social ressurge de maneira vigorosa com as revoluções do período do 
entre-guerras. Este processo, que se estende ao menos até a Constituição da Segunda República espanhola de 
1931, dará lugar à denominação característica de ‘constitucionalismo social’, para referir-se ao movimento de 
incorporação de cláusulas programáticas de conteúdo econômico e social nos textos constitucionais. A história 
constitucional tem oficialmente a sua certidão de nascimento com a Constituição alemã, de 11 de agosto de 
1919. Mas, para dizer a verdade, esta já tem um precedente fundamental na Constituição mexicana, de 5 de 
fevereiro de 1917, elaborada em Querétaro. Se este antecedente não pode ser evitado, não se trata de um 
simples (e inútil) gesto de erudição: encontramos ali, estabelecida pela primeira vez em um texto constitucional 
que alcançará vigência, a relação específica entre direitos sociais e revolução inconclusa.” HERRERA, Carlos 
Miguel. Estado Constituição e direitos sociais. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, São Paulo, v. 
102, jan./dez. 2007, p. 380. 

136 Nesse sentido leciona Lênio Streck: “Para tanto, deve ficar claro que a função do Direito – no modelo 
instituído pelo Estado Democrático de Direito – não é mais aquela do Estado Liberal-Absentista. O Estado 
Democrático de Direito representa um plus normativo em relação ao Estado Social. Dito de outro modo, o 
Estado Democrático de Direito põe à disposição dos juristas os mecanismos para a implantação das políticas do 
welfare state, compatíveis com o atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Considerando que 
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A Ordem Social da Constituição Federal de 1988 estabelece o trabalho como princípio 

preponderante da referida ordem com o intento de alcançar o bem-estar e a justiça social. 

Percebe-se a importância do trabalho como elemento centralizador da ordem social, este, 

enumerado no título dos direitos e garantias fundamentais e reconhecido na dogmática 

constitucional brasileira com elemento de regulação da Ordem Econômica e como primado 

social. 

A Ordem Social na Constituição de 1988 cria uma estrutura ordenada para promover o 

bem-estar social integrando ações direcionadas a assegurar o mínimo essencial para o ser 

humano, pelo menos no que se refere à saúde, previdência e assistência social. Além disso, 

verificam-se os direitos sociais inseridos nos arts. 6º e 7º, em que o primeiro promove a 

inclusão do direito “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados”. O segundo promove a garantia de direitos básicos ao trabalhador, com vistas 

à melhoria de sua condição social.  

O texto constitucional de 1988 criou uma estrutura normativa para promover e garantir 

um mínimo essencial e existencial como forma de atender aos fundamentos da república. 

Reforça-se o propósito constitucional não somente de assegurar e valorar a essencialidade 

social do trabalho, mas também, estimular a proteção à dignidade humana. Nessa perspectiva, 

a ordem social visa garantir o mínimo às necessidades basilares do ser humano, enquanto os 

direitos sociais visam proteger o valor social do trabalho e a dignidade do trabalhador, de 

modo que se tenha o implemento do mínimo civilizatório para auferir essa qualidade inerente 

ao ser humano. 

Esse implemento do patamar mínimo civilizatório é condição básica à dimensão do ser 

humano, à proteção e ao fomento para auferir um mínimo de dignidade. Necessita, portanto, 

de uma proteção social que seja mais eficiente de modo que possa trazer o equilíbrio nas 

relações entre o mercado. Percebe-se que a Ordem Social se torna um instrumento para a 
                                                                                                                                                         

a Constituição não é somente o documento para organizar o Estado, mas, sim, a própria explicitação do 
contrato social (a Constituição, portanto, constitui) e o espaço de mediação ético política da sociedade 
(regulação social), ou, como diz Bonavides, é a expressão do consenso social sobre os valores básicos, 
tornando-se o alfa e ômega da ordem jurídica, fazendo de seus princípios, estampados naqueles valores, o 
critério mediante o qual se mensuram todos os conteúdos normativos do sistema, é necessário ter claro que o 
cumprimento do texto constitucional é condição de possibilidade para a implantação das promessas da 
modernidade, em um país em que a modernidade é (ainda) tardia e arcaica.” STRECK, Lênio Luiz. 
Constituição ou Barbárie? 10 jul. 2007, p.8.  Disponível 
em:<http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&dir=DE 
SC&order=date&Itemid=40&limit=10&limitstart=10>. Acesso em: 1º. jul. 2016. 
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concretização do bem-estar da coletividade e ambos, ordem social e econômica, devem estar 

harmonizados para efetivar tal intento137. 

Nessa perspectiva, José Afonso da Silva demonstra a centralidade do ser humano na 

ordem constitucional de 1988, defendendo, com base na filosofia de Kant, o valor absoluto da 

dignidade humana para direcionar a atuação estatal, afirmando que “a pessoa é o centro de 

imputação jurídica, porque o direito existe em função dela e para propiciar o seu 

desenvolvimento”138. 

2.3.1 A teoria dos direitos sociais na constituição de papel 

A ordem social brasileira, bem como a econômica, assumiu essa inserção jurídica nas 

constituições, inicialmente com a do México, de 1917, seguida pela da Alemanha, de 1919, e 

inserida no Brasil na Constituição de 1934, pela primeira vez, e consolidada na Constituição 

de 1988. Estava inserida no ordenamento pátrio a preocupação com a efetividade e a eficácia 

dos direitos econômicos e sociais. Gilberto Bercovici e Luís Fenando Massonetto consideram 

que da conquista do Estado do bem-estar social ao reconhecimento do “desenvolvimento 

como forma de liberdade” fortaleceu-se a ideia do Estado na promoção dos direitos sociais e 

na solução pacífica dos conflitos sociaise na distribuição de renda139.  

Nessa perspectiva, Jorge Reis Novais demonstra que o Estado liberal é incapaz de 

atender aos estímulos de superar os pressupostos do liberalismo e assumir e dar 

prosseguimento aos objetivos da justiça social, “o que na nova época exigia, não apenas um 

acréscimo das intervenções do Estado, mas uma alteração radical na forma de conceber as 

                                                 
137 José Afonso da Silva Afirma que o homem como ser racional é “concebido como pessoa, porque sua natureza já o 

designa como um fim em si mesmo, ou seja, como algo que não pode ser empregado simplesmente como meio e que 
por conseguinte, limita na mesma proporção o nosso arbítrio, por ser um objeto de respeito”. SILVA, José Afonso 
da. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 676. 

138 Sobre a centralidade da dignidade humana no ordenamento jurídico brasileiro, José Afonso da Silva aduz que “a 
Constituição, reconhecendo sua existência e sua iminência, transformou-a num princípio fundamental quando a 
declarou como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil constituída em Estado Democrático de 
Direito. Se é fundamento da República, é porque se constitui num valor fundante da República, da Federação, do 
País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é um princípio apenas da ordem jurídica, mas também o é das ordens 
política, social, econômica e cultural. Está na base de toda a vida nacional.” Ibid.,  2014, p. 677. 

139 Nesse sentido Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massonetto asseveram: “Do ponto de vista da organização 
racional do Estado, o afloramento da contradição e as demandas por direitos das classes exploradas dão ensejo 
a uma pletora de programas, projetos e atividades, constitutivos do que se convencionou chamar políticas 
públicas. O reconhecimento da insuficiência do mercado em prover bem-estar e reduzir desigualdades impõe 
ao Estado uma agenda positiva que, antes de representar mera concessão do aparelho estatal às pressões 
sociais, significa um início de transformação do Estado para além da representação dos interesses de uma 
determinada classe”. BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. Os direitos sociais e as 
constituições democráticas brasileiras. In: RUBIO, David Sanchez et al. Direitos humanos e globalização: 
Fundamentos e possibilidades desde a teoria crítica. 2. ed. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010, p.512. 
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suas relações com a sociedade”. A sociedade seria analisada não mais como uma mera 

informação, mas como um “objeto suscetível e carente de uma estruturação” com o propósito 

de garantir a realização da justiça social140. 

Percebe-se que os direitos sociais estão fincados nos direitos e garantias fundamentais, 

não se limitando somente a uma prestação prevista na Constituição, mas um dos meios para se 

chegar aos fundamentos da República e base principiológica para a ordem social e econômica, 

garantindo as condições necessárias para a formação do capital social e assegurando um 

patamar mínimo de proteção. Torna-se essencial ao Estado garantir a distribuição de riquezas 

em um Estado econômico, onde prevalecem os valores sociais do trabalho e o primado do 

trabalho na ordem social. 

Francisco José de Oliveira Vianna percebe que seria necessária a participação ativa do 

Estado no que se refere à proteção social, de modo que os trabalhadores não se submetessem 

“unicamente à boa vontade dos mais abastados”141. O Estado deveria, em nome da paz social e 

da garantia de um mínimo social, estabelecer regras para o controle social da economia. 

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal, em decisão no Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário nº 639.337, publicado em 15 de setembro de 2011, traduz de modo 

expressivo a efetivação da ordem social e dos direitos sociais, segundo o qual o poder público 

não pode, utilizando a cláusula da reserva do possível, inviabilizar a implementação de 

políticas públicas, frustrando o acesso da população às prestações positivas do Estado e o 

descumprimento do postulado essencial emanado do princípio da dignidade da pessoa 

humana, a saber, a garantia do mínimo existencial como patamar mínimo civilizatório142. 

                                                 
140 Nesse sentido Jorge Reis Novais assevera: “O Estado representativo liberal era incapaz de responder a estes 

estímulos e corresponder às novas necessidades a partir da mera correção da postura de separação das 
instâncias política e social; o que a nova época exigia era, não apenas um acréscimo das intervenções do 
Estado, mas uma alteração radical na forma de conceber as suas relações com a sociedade. Constatado o 
perecimento da crença na autossuficiência da esfera social, tratava-se agora de proclamar um novo «ethos 
político»: a concepção da sociedade não já como um dado, mas como um objeto susceptível e carente de uma 
estruturação, a prosseguir pelo Estado com vista à realização da justiça social.” NOVAIS, Jorge Reis. 
Contributo para uma teoria do Estado de Direito. Coimbra: Almedina, 2006, p. 183. 

141 VIANNA, Oliveira. Direito do trabalho e democracia social – O problema da incorporação do trabalhador 
no Estado. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1951, p. 23. 

142 A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de 
fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – 
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de 
nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. [...] A 
noção de "mínimo existencial", que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 
1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 
condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de 
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Ao verificar a necessidade de atuação do Estado para desenvolver o ambiente social 

ideal, Francis Fukuyama aduz que os Estados devem ter políticas econômicas sensatas para 

produzir estabilidade econômica e fiscal, porém, a falta de um sistema representativo 

eficiente, judiciário independente e autoridade política para a implantação de leis favorecem 

uma distribuição de renda ineficiente. Assim, Fukuyama sugere “a necessidade de uma nova 

atitude em relação à política social, não por um retorno à política do passado, mas buscando 

maneiras inovadoras de resolver problemas sociais”143. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva afirma que as prestações positivas do Estado 

proporcionam, direta ou indiretamente, melhoria nas condições de vida aos que estão em 

situação de fragilidade social, “direitos que tendem a realizar a igualização de situações 

sociais desiguais”, promovendo a igualdade, como pressuposto dos direitos individuais, na 

proporção que se criam condições materiais para uma igualdade real144.  

Percebe-se no Estado Democrático de Direito a importância da igualdade como 

princípio-base da democracia. Como afirma Paulo Bonavides, o “princípio democrático sem a 

igualdade não teria consistência. Num certo sentido, é ela mais importante para a democracia 

do que a própria liberdade”. Não seria possível conceber a existência de um Estado 

democrático sem a igualdade145. 

2.3.2 O Estado do bem-estar social como fator de desenvolvimento 

A definição e compreensão do que seria o Estado do Bem-Estar Social146 ou o Welfare 

State torna-se salutar, pois em um Estado capitalista a projeção do bem-estar da população, 

                                                                                                                                                         
liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos 
sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o 
direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 
segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [ARE 639.337 AgR, 
rel. min. Celso de Mello, j. 23-8-2011, 2ª T, DJE de 15-9-2011.] 

143 FUKUYAMA, Francis. Ficando para trás: explicando a crescente distância entre América Latina e Estados 
Unidos. Tradução de Nivaldo Montingelli Jr. Rio de Janeiro: Rocco, 2010, p. 20.  

144 SILVA, José Afonso da. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 20. 
145 Paulo Bonavides assevera que: “com referência ao direito, a igualdade alcança, então, efeitos aplicativos que 

tem sidos teorizados com vistas a determinar os limites da atuação do Estado, de sorte que este, no exercício da 
faculdade discriminativa ou referenciadora, não entre no campo das relações jurídicas desatado de vínculos, 
sem os quis a liberdade correria grave risco”. BONAVIDES, Paulo. A constituição aberta: Temas políticos e 
constitucionais da atualidade, com ênfase no federalismo das regiões. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
123-124. 

146 Luiz Carlos Bresser-Pereira afirma que “o Estado do bem-estar social não é uma invenção arbitrária de 
políticos populistas, como sugere a teoria econômica neoclássica e neoliberal, mas uma consequência histórica 
do desenvolvimento político da humanidade no quadro de sociedades capitalistas. Nessas sociedades, a partir 
da sua revolução nacional e industrial, e tomando como referência os dois primeiros países que completaram 
sua revolução capitalista, o Estado começa a ser liberal (século XIX), mas em seguida, em razão das lutas das 
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bem como o desenvolvimento econômico e social seriam fatores primordiais para a 

compreensão do contexto constitucional, bem como para fazer uma revisão, de modo a 

alcançar o melhor entendimento do assunto ora pesquisado e suas tendências e características 

que lhe são próprias. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta como objetivos fundamentais, além de 

procurar garantir o desenvolvimento nacional, buscar a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária. Percebe-se, assim, que o Estado brasileiro, economicamente, para garantir o 

desenvolvimento, direciona sua ordem econômica voltada para o capitalismo e seus princípios 

liberais, mas em relação à implementação da ordem social e direitos sociais, busca erradicar a 

pobreza e promover, pelo menos, um patamar mínimo de igualdade147 que favoreça o 

desenvolvimento e o bem-estar social. 

Percebe-se a importância da atuação estatal na efetivação de políticas públicas, 

promovendo e implantando condições básicas e reduzindo as situações de riscos sociais, aos 

quais a população estaria exposta, diante de uma economia de mercado. Nesse sentido, o 

constitucionalismo brasileiro de 1988 direciona-se em relação ao Estado do Bem-Estar Social, 

criando um sistema de proteção social como um objetivo a ser alcançado e preservado, 

dispondo para isso de leis e políticas públicas voltadas para o social e sua proteção.  

Nesse sentido, Celia Lessa Kerstenetzky e Jaques Kerstenetzky afirmam que o Estado 

do Bem-Estar Social favorece a condução do desenvolvimento de capacitações com 

possibilidade de evitar que as circunstâncias danosas e o azar paire sobre os indivíduos em 

                                                                                                                                                         
classes populares e médias, torna-se um Estado democrático (primeira metade do século XX), e, mais adiante, 
na segunda metade do século XX, em vistas das mesmas lutas, torna-se um Estado do bem-estar social. Essa 
forma de  Estado é, portanto, o resultado de um longo e difícil processo de lutas sociais [...] se consubstancia 
em um grande compromisso, em uma coalizão de classes progressista, o estado do bem-estar social. As 
sociedades capitalistas socialdemocráticas, que constroem estados do bem-estar social, são menos desiguais e 
mais solidárias que as meramente liberais” BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Prefácio. In: 
KERSTENETZKY, Célia Lessa. O Estado do bem-estar social na idade da razão: a reinvenção do Estado 
Social no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. viii. 

147 Nesse sentido salutar a abordagem de Norberto Bobbio asseverando que “a igualdade entendida como 
equalização dos diferentes é um ideal permanente e perene dos homens vivendo em sociedade. Toda superação 
dessa ou daquela discriminação é interpretada como uma etapa do progresso da civilização. Jamais como em 
nossa época foram postas em discussão as três fontes principais de desigualdades entre os homens: a raça (ou, 
de modo mais geral, a participação num grupo étnico), o sexo e a classe social” BOBBIO, Norberto. Igualdade 
e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Ediouro,1997, p. 43. 
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situação de fragilidade social, possibilitando “a transformação econômica mais legítima e 

efetiva”, como instrumento para a transformação da realidade social148.  

Percebe-se que a economia de mercado não teria plenas condições de garantir o 

desenvolvimento econômico e social equilibrado, necessitando da participação estatal no 

domínio econômico, como forma de estimular o desenvolvimento e solucionar as crises 

econômicas. Nesse sentido, Antônio José Avelãs Nunes assevera que a base do Estado do 

Bem-Estar Social (welfare state) seria basicamente de “natureza econômica, ligadas à 

necessidade de reduzir a intensidade e a duração das crises cíclicas próprias do capitalismo, e 

motivadas pelo objetivo de salvar o próprio capitalismo”149. 

Sônia Draibe apresenta a difícil tentativa dos Estados em gerar o equilíbrio entre as 

políticas econômicas e sociais, citando que há forte pressão financeira internacional nos países 

da América Latina, para realizar as reformas fiscais e econômicas em detrimento da proteção 

social150. Nesse sentido, o Brasil aprovou a Proposta de Emenda Constitucional – PEC nº 241, 

tendo por objetivo o congelamento dos gastos públicos na tentativa de contornar a crise 

financeira no País. Dentre as várias disposições, cria um teto para os gastos públicos com 

correção pelos índices inflacionários. 

                                                 
148 Celia Lessa Kerstenetzky e Jaques Kerstenetzky, afirmam que: “na realidade, democracias tornaram o Estado 

do bem-estar mais responsivo. Quando associado a regimes democráticos, o Estado de bemestar social pode 
proporcionar o que a maioria dos eleitorados escolheu como as prioridades do desenvolvimento. Este potencial 
se verificou não só em experimentos produtivistas como o alemão e o coreano como também em casos 
marcados por deliberado não produtivismo como o de Kerala, que, não obstante, podem ser igualmente 
considerados como forma de Estado de bem-estar porque envolveram redistribuição, provisão de bens públicos 
e mobilização política. Reciprocamente, Estados de bem-estar podem contribuir para aprofundar democracias: 
intervenções de promoção de igualdade aumentam o valor das liberdades políticas para os menos favorecidos, 
e mecanismos de negociação e participação tornam-nas mais diretas e representativas. Quando isto ocorre, 
como na experiência dinamarquesa, Estados de bem-estar democráticos revelam graus significativos de 
flexibilidade para lidar com circunstâncias que representem novos riscos sociais, como a globalização, o 
envelhecimento das populações e mudanças nas estruturas familiares”. KERSTENETZKY, Célia Lessa; 
KERSTENETZKY, Jaques. O Estado (de Bem-Estar Social) como ator do desenvolvimento: Uma história das 
ideias. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 58, n. 3, p. 581-615, jul./set. 2015, p. 606-
607. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/dados/v58n3/0011-5258-dados-58-3-0581.pdf > Acesso em: 28 
out. 2016. 

149 NUNES, Antonio José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 32. 
150 Assim assevera Sônia Draibe: “Versões mais matizadas insistiram no argumento de que, com certa 

independência das orientações político-ideológicas, os governos contemporâneos tornaram-se todos eles 
prisioneiros do difícil dilema entre  a nova política econômica e a política de proteção social, produzindo o 
desmantelamento ou, no mínimo, um recuo, da proteção social. No caso dos países latino-americanos, sob forte 
pressão financeira internacional, esses teriam optado radicalmente por um lado da balança – o do ajustamento 
fiscal e as reformas comerciais e patrimoniais pró-mercado. Ao fazê-lo, teriam dado passos mais significativos 
naquela mesma direção. Privatizações de serviços sociais públicos, quedas significativas do gasto social, 
reduções importantes dos graus de proteção social anteriormente oferecidos teriam sido os resultados mais 
palpáveis desses processos.” DRAIBE, Sonia; HENRIQUE, Wilnês. Welfare State, crise e gestão da crise. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo: ANPOCS, v.3, n. 6, p.53-78, 1988, p. 64. 
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Luiz Carlos Bresser-Pereira apresenta o estado do bem-estar social como a forma mais 

avançada de estado como construção política associada a objetivos políticos que foram 

impostos pela sociedade moderna. Esses objetivos, a saber: a liberdade, o bem-estar 

econômico, a justiça social e a proteção ambiental são os alvos basilares, mesmo existindo 

contradições entre eles, que devem ser superados, o que os levará a um desenvolvimento 

humano e econômico dentro da razoabilidade constitucional151. 

Celia Lessa Kerstenetzky analisa a situação social e econômica do Brasil e comenta que a 

maior anomalia social que ocorre seria a desigualdade social, e uma das ilações é a pobreza, a 

marginalidade, principalmente em relação às crianças e adolescentes. Além da pobreza, 

apresentam-se outros efeitos derivados, como a criminalidade e a ausência de coesão social. A 

questão da aplicação das políticas redistributivas, normalmente deixadas de lado pelos governos 

não democráticos, criou uma situação de aplicação tardia das políticas de bem-estar social no 

Brasil152, mas sendo possível a sua aplicação, observadas as experiências de países desenvolvidos, 

de modo a evidenciar a importância das políticas sociais como redutoras das desigualdades. 

Políticas voltadas para a redução da desigualdade, conforme Kerstenetzky, “se 

justificam por si mesmas em um país extremamente desigual como o Brasil” 153. Nesse 

sentido, Celso Furtado demonstra que o desenvolvimento possui várias dimensões e uma 

delas seria o próprio fomento e a eficácia do sistema social na “satisfação de necessidades 

elementares da população”154  

Percebe-se a necessidade e a importância de um sistema de proteção e segurança social 

para que possam ser consolidadas nas estruturas sociais de modo equilibrado ao 

desenvolvimento econômico. Apesar do antagonismo apresentado, as políticas redistributivas 

                                                 
151 Luiz Carlos Bresser-Pereira assevera: “O estado do bem-estar social não é o paraíso; não é a contrautopia 

neoliberal, nem a utopia socialista. Mas é a forma mais avançada de estado e de sociedade que os indivíduos 
[...] lograram a construir. É uma construção política. É uma construção de todos os dias associada a um dos 
quatro grandes objetivos políticos, além da segurança ou da ordem pública, que as sociedades modernas se 
impuseram historicamente a partir do século XVIII: a liberdade, o bem-estar econômico, a justiça social e a 
proteção do ambiente. Entre esses objetivos, há contradições, mas as confluências ou as concordâncias são 
maiores. E por isso é razoável pensar que o estado do bem-estar social sobreviverá e se expandirá, não obstante 
as dificuldades reais e a oposição ideológica conservadora que seus defensores terão que enfrentar”. 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Prefácio. In: KERSTENETZKY, Célia Lessa. O Estado do bem-estar 
social na idade da razão: a reinvenção do Estado Social no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012, p. x.  

152 KERSTENETZKY, Célia Lessa. O Estado do bem-estar social na idade da razão: a reinvenção do Estado 
social no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 257. 

153 Ibid., 2012, p. 274. 
154 FURTADO, Celso. Introdução ao desenvolvimento - Enfoque histórico-estrutural. 3. ed. rev.  Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 22. 
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têm plenas condições de coexistir com a economia de mercado, funcionando como uma 

engrenagem dentro do sistema jurídico com o fim de atender aos dispositivos constitucionais. 

2.3.3 O patamar mínimo civilizatório como supedâneo da dignidade humana 

Os direitos sociais, bem como toda a ordem social brasileira, tem uma função de 

integração do ser humano no momento em que criam condições para prover um mínimo de 

igualdade, como explica Bonavides, ao visar o favorecimento de um mínimo de condições 

existenciais e direcionamento para o desenvolvimento social, e em um estado capitalista 

oferece proteção mínima de modo a humanizar o vínculo entre o capital e o social155. 

A proteção desse patamar mínimo civilizatório favorece a estruturação de condições 

favoráveis para o desenvolvimento do capital social, possibilitando ao ser humano 

desenvolver suas capacidades156 e gozar de um mínimo de proteção social para que se possa 

ter uma existência com dignidade. Nesse sentido, Jonh Rawls apresenta a igualdade 

democrática e o princípio da diferença157, no qual “possibilita melhores expectativas dos 

membros menos favorecidos da sociedade”158. Esse mínimo existencial deve ser assegurado e 

criado um sistema de prevenção, de modo a assegurar vantagens não somente para quem está 

em situação bem estabelecida em relação às potencialidades e capacidades, mas também 

garantir ao menos afortunados condições mínimas de vida e de justiça159. 

                                                 
155 BONAVIDES, Paulo. A constituição aberta: Temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no 

federalismo das regiões. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 22. 
156 Nesse sentido Gina Vidal Marcilio Pompeu assevera sobre o desenvolvimento das potencialidades e 

capacidades: “A educação é a maior aliada do progresso do Estado, contra a fome, a miséria, a marginalidade, 
a corrupção, os desníveis sociais e econômicos. Somente uma população consciente de sua cultura, história 
valores e tradições é capaz de se posicionar como sujeito de direitos e deveres, reconhecendo que as 
autoridades constituídas do estado nada mais são do que seus representantes nas suas funções legislativas, 
judiciárias e executivas e que têm como essência de suas funções garantir a justiça e o bem comum […] A 
sociedade é maior do que o Estado e o homem é maior do que a sociedade.” POMPEU, Gina Vidal Marcílio. 
Direito à educação; controle social e exigibilidade judicial. Rio de janeiro – São Paulo – Fortaleza: ABC, 
2005, p. 21.  

157 Em relação ao princípio da diferença Jonh Rawls assevera que “é uma concepção fortemente igual no sentido 
de que, se não houver uma distribuição que melhore a situação de ambas as pessoas, deve-se preferir uma 
distribuição igual [...] não importa o quanto seja a situação de cada pessoa seja melhorada; do ponto de vista do 
princípio da diferença, não há ganho algum a não ser que o outro ganhe”. RAWLS, John. Uma teoria da 
justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Forense, 1997, p. 80. 

158 John Rawls afirma que “a ideia intuitiva é de que a ordem social não deve estabelecer e assegurar as 
perspectivas mais atraentes dos que estão em melhores condições a não ser que, fazendo isso traga vantagens 
aos menos afortunados”. Ibid., 1997, p. 80. 

159 John Rawls ao descrever, de modo provisório, os princípios de justiças sobre os quais acredita haver 
consenso, vejamos: “Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades 
básicas iguais que seja compatível com um sistema de liberdades para as outras. Segundo: as desigualdades 
sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como 
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Nesse sentido, Friedrich August Von Hayek demonstra que a garantia de um 

mínimo existencial deve ser realizada como meio de resguardar a saúde e o potencial de 

trabalho da população. A salvaguarda contra as privações físicas, além do 

aprovisionamento de um mínimo que garanta o seu sustento, deve ser garantida, de 

modo a manter a paz social e a capacidade para o labor. Percebe-se a inquietação de 

Hayek não por preocupação com a população em si, mas com a sua força de trabalho 

para não criar transtornos na produção industrial160. 

John Rawls afirma que uma sociedade será bem ordenada quando, não só planejar a 

promoção do bem-estar de seus membros, mas, também, quando possuir uma efetiva 

regulação, orientada por uma concepção de justiça. Assim, Rawls compreende que existe uma 

identidade de interesses, pois a cooperação social cria condições para uma vida com melhores 

condições do que se cada membro dependesse de seus esforços individuais. Possibilita, 

portanto, vantagens para todos os membros e uma distribuição equitativa de vantagens como 

princípio da justiça social161. 

O implemento de um mínimo existencial criaria condições de garantia, de modo que as 

pessoas obtivessem para si, pelo menos, uma subsistência que consiga implementar um 

patamar mínimo de dignidade162. Nesse sentido, Ricardo Lobo Torres afirma que “a retórica 

do mínimo existencial não minimiza os direitos sociais, senão que os fortalece 

                                                                                                                                                         
vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos.” 
Ibid., 1997, p. 64. 

160 Nesse sentido Friedrich August Von Hayek assevera: “Essas duas espécies de segurança são: em primeiro 
lugar, a salvaguarda contra graves privações físicas, a certeza de que um mínimo, em termos de meios de 
sustento, será garantido a todos; e, em segundo lugar, a garantia de um certo padrão de vida, ou da situação 
relativa de uma pessoa ou um grupo de pessoas em relação a outras – ou, em poucas palavras, a segurança de 
uma renda mínima e a segurança da renda específica que se julga que cada um merece [...] Determinar que 
padrão se deveria assegurar a todos é problema de difícil solução; em particular, é difícil decidir se aqueles que 
dependem da comunidade deveriam gozar indefinidamente as mesmas liberdades que os demais. O tratamento 
irrefletido dessas questões poderia criar problemas políticos graves e mesmo perigosos. Mas não há dúvida de 
que, no tocante à alimentação, roupas e habitação, é possível garantir a todos um mínimo suficiente para 
conservar a saúde e a capacidade de trabalho [...] Tampouco se justifica que o estado deixe de auxiliar os 
individuos, provendo a eventualidades comuns contra as quais, dada a sua natureza imprevisível, poucos se 
podem precaver de forma adequada. Nos casos em que a provisão de assistência normalmente não enfraquece, 
nem o desejo de evitar tais calamidades, nem o esforço de anular suas consequências (nas doenças e acidentes, 
por exemplo”. HAYEK, Friedrich August von. O caminho da servidão. Tradução e revisão Anna Maria Capovilla, 
José Ítalo Stelle e Liane de Morais Ribeiro. 5. ed.  Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990, p.127-128. 

161 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: 
Martins Forense, 1997, p. 4-5. 

162 Nesse sentido Paolo Grossi declara que o “risco se encontra na arrogância do poder econômico [...] o risco é a 
instrumentalização da dimensão jurídica à satisfação de interesses econômicos, que com frequência se 
concentram - em um clima de capitalismo desenfreado - no alcançar com qualquer meio e a qualquer custo o 
maior lucro possível”. GROSSI, Paolo. O direito entre o poder e o ordenamento. Tradução Arno Dal Ri 
Junior: Del Rey, 2010, p. 89. 
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extraordinariamente na sua dimensão essencial, dotada de plena eficácia”163. Percebe-se que 

ambas as vertentes teóricas (liberais e sociais) compreendem e estimulam a proteção mínima, 

umas para manter a força de trabalho em condições de executar as suas tarefas e outras para 

que o ser humano consiga viver dentro de um patamar mínimo civilizatório para desenvolver 

suas potencialidades e capacidades. 

Interessante a reflexão de Clèmerson Merlin Clève, ao argumentar que a proteção 

emanada da Constituição de 1988, no sentido de garantia do mínimo existencial, não teria a 

finalidade de oferecer apenas o mínimo, pois entende que as normatizações sociais “reclamam 

um horizonte eficacial progressivamente mais vasto, dependendo isso apenas do 

comprometimento da sociedade e do governo e da riqueza produzida pelo país”. Portanto, 

oferece a ideia de que esse mínimo pode sofrer variações decorrentes da situação de 

desenvolvimento econômico e social no qual se encontra164. 

Nesse sentido, Antônio Augusto Cançado Trindade, sobre os questionamentos 

instigantes a respeito da vida e valores, assinala que ter somente a proteção formal sem a 

devida proteção material não possibilitaria uma verdadeira efetividade dessa proteção. Não 

bastaria a mera disposição formal, mas a sua materialização, de modo a prover o mínimo 

condizente com a dignidade humana165. 

A concepção da Constituição Federal de 1988 coloca o trabalho humano em uma 

perspectiva relevante, pois centraliza toda a ordem social e seus valores condizem com a 

ordem econômica, ligando-os, independemente da relação de outros sujeitos, à dignidade da 

pessoa humana. Essa junção entre a ordem social, econômica e a dignidade é intrínseca, e não 
                                                 
163 Ricardo Lobo Torres afirma ainda que “os Direitos Fundamentais e o Mínimo Existencial, nos países em 

desenvolvimento, têm uma extensão maior do que nas nações ricas, pela necessidade de proteção estatal aos 
bens essenciais à sobrevivência das populações miseráveis.”. TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania 
multifuncional na era dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 262-268. 

164 Mesmo entendendo que, em matéria de direitos sociais é dever do Estado garantir o máximo, Clèmerson 
Merlin Clève realiza o conceito de mínimo existencial, que seria “o mínimo necessário e indispensável, do 
mínimo último, aponta para uma obrigação mínima do poder público, desde logo sindicável, tudo para evitar 
que o ser humano perca sua condição de humanidade, possibilidade sempre presente quando o cidadão, por 
falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de lazer, de assistência, vê confiscados seus desejos, 
vê combalida sua vontade, vê destruída sua autonomia, resultando num ente perdido num cipoal das 
contingências, que fica à mercê das forças terríveis do destino.” CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos 
direitos fundamentais sociais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. 54, p. 38, jan./mar. 2006, p. 38. 

165 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Palestra na IV Conferência Nacional de Direitos Humanos. 
Relatório da IV conferência nacional de direitos humanos. 13 e 14 maio 1999.  Brasilia DF, 2000, p.19. 
Disponivel em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/documentos/relatorios/Relatorio%20da%20IV%20Conferencia%20Nacional%20de%20Dir
eitos%20Humanos.pdf > Acesso em: 27 out. 2016. 
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há como ambos se desenvolverem sem essa ligação estreita que condiciona as suas próprias 

existências.  

2.4 A ordem ambiental constitucional brasileira  

A Constituição Federal de 1988 inseriu nos direitos sociais o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, mas prontamente percebe-se que o meio ambiente está disposto 

em diversos dispositivos no corpo do texto constitucional, inserido da tal forma que não se 

pode falar de dignidade humana, de direitos fundamentais, de direitos sociais e toda a ordem 

econômica e social sem tratar do meio ambiente, configurando uma verdadeira ordem 

ambiental na Constituição. 

A Constituição brasileira, em seus fundamentos e objetivos para a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária e a garantia do desenvolvimento nacional, assegurando a 

livre iniciativa e os valores sociais do trabalho para promoção do desenvolvimento, não deixa 

dúvidas, mesmo implicitamente, de que esses objetivos devem estar em sintonia com o meio 

ambiente, de modo que não exista a possibilidade de um desenvolvimento humano e 

econômico sustentável, sem estar devidamente fundamentado nas disposições ambientais. 

Percebe-se nesse contexto que o desenvolvimento revela, em seu âmago, o respeito ao 

meio ambiente, de modo a haver um crescimento econômico assentado na proteção ambiental, 

como proposição elementar para fundamentar a atuação do Estado na ordem econômica. 

Ressalta-se a finalidade de assegurar uma existência digna. Nessa esteira, o meio ambiente 

equilibrado seria, portanto, a condição indispensável para o crescimento econômico 

sustentável, e nesse viés favorecer, assim, ao crescimento social.  

Verifica-se que a proteção do meio ambiente e o crescimento da economia estão ligados 

desde o seu nascimento, e essa simbiose deve perdurar indefinidamente de modo a prover o 

desenvolvimento humano através do trabalho, da renda inserida no cerne da economia, de 

forma a não degradar ou esgotar os recursos naturais. Antonio Enrique Pérez Luño demonstra 

a importância dos direitos fundamentais em concretizar e garantir as liberdades existentes, 

principalmente “do direito à qualidade de vida através de uma proteção do meio ambiente”166. 

                                                 
166 Interessante a afirmação de Antonio Enrique Pérez Luño sobre a vocação, preocupações e desenvolvimento 

do pensamento jurídico, no sentido de que cada etapa histórica há uma evolução no pensamento e nas 
prioridades, vejamos: “as diferentes épocas que definem o desenvolvimento do pensamento jurídico se 
caracterizam por uma peculiar sensibilidade. Em cada etapa histórica do direito predomina um determinado 
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Nessa inter-relação de circunstâncias, percebe-se que o fosso entre crescimento 

econômico e desenvolvimento humano está em dissonância com a perspectiva da República. 

Faz-se necessário promover estudos sobre viabilidades e possibilidade entre a busca do 

equilíbrio constitucional tão almejado, ou seja, o crescimento econômico em equilíbrio com o 

desenvolvimento social e o respeito à sustentabilidade ambiental. O meio ambiente é o 

objetivo a ser alcançado nas relações empresariais, e é também elemento de parâmetro para 

que a regulação da economia esteja interserida em perspectiva competitiva.  

Peter Barnes percebe que as patologias provocadas pelo capitalismo seriam a destruição 

da natureza, o alargamento da desigualdade e a não promoção da felicidade, mesmo tendo a 

pretensão de fazê-lo167. Denuncia a ausência de respeito ao meio ambiente de modo que entre 

o lucro e a proteção ambiental, o primeiro é a opção escolhida pelo mercado; o aumento da 

desigualdade pode-se verificar principalmente na majoração da pobreza e crescimento da 

concentração de renda168; quanto à felicidade, esperaria-se que a criação de novos produtos e a 

elevação do consumo deveriam criar a satisfação humana.  

As ameaças do desenvolvimento desenfreado podem criar uma sociedade de risco de 

ordem planetária. Como demonstra Ulrich Beck, quanto maior o desenvolvimento das forças 

produtivas, maior o perigo nela inserido, tais como a radioatividade que “escapa 

completamente à percepção humana”, e assim desencadeia danos irreversíveis. Assevera, 

ainda, o surgimento de situações sociais de ameaça, que criam “em algumas dimensões a 

desigualdade de posições e estrato de classes sociais”, fazendo valer uma lógica distributiva 

                                                                                                                                                         
catálogo de vocações, preocupações e interesses. Delineia-se sobre toda cultura jurídica o imperativo de dar 
respostas e desenvolver esses desafios que informam a existência coletiva. Partindo dessas premissas, não 
parece ousado identificar que a sensibilidade do momento”. LUÑO, Antonio Enrique Perez. Perspectivas e 
tendências atuais do Estado Constitucional. Tradução José Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do 
Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 9; 41. 

167 Perter Barnes afirma: “Three Pathologies of Capitalism The anachronistic software that governs capitalism 
today leads, willynilly, to three pathologies: the destruction of nature, the widening of inequality, and the 
failure to promote happiness despite the pretense of doing so”. BARNES, Peter. Capitalism 3.0: a guide to 
reclaiming the commons. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2006, p. 25. 

168 Paes de Barros, afirma o Brasil não é um país em sua essência pobre, mas um país com uma enorme quantidade 
de pobres. E que essa estrutura se apresenta tendo como causa principal a “perversa desigualdade na distribuição 
da renda e das oportunidades de inclusão econômica e social”. Assevera que “é imperativo reduzir a desigualdade 
tanto por razões morais, como por motivações relativas à implementação de políticas eficazes para erradicar a 
pobreza. A tradição brasileira, contudo, tem reforçado a via única do crescimento econômico, sem gerar, como 
vimos, resultados satisfatórios no que diz respeito à redução da pobreza. É óbvio que reconhecemos a importância 
crucial de estimular políticas de crescimento para alimentar a dinâmica econômica e social do país. No entanto, 
para erradicar a pobreza no Brasil é necessário definir uma estratégia que confira prioridade à redução da 
desigualdade”. BARROS, Ricardo Paes de. Desigualdade e Pobreza no Brasil. Retrato de uma Estabilidade 
Inaceitável. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 15, n. 42, p. 141, 2000. 
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totalmente peculiar, onde “os riscos da modernização cedo ou tarde acabam alcançando 

aqueles que os produziram” 169. 

Nesse contexto, a análise da ótica ambiental torna-se fundamental, pois, para haver 

consumo, deve haver produção, que inevitavelmente necessita de recursos, derivados ou não 

da natureza, renováveis ou não. Mas tem-se o problema quando a finitude dos recursos possa 

ocorrer. Nesse sentido, oportuno é o questionamento de Nicolas Ridoux: “Si todos los 

habitantes de la Tierra vivieran como los europeos, com su sistema de vida moderna, 

consumiriamos tres planetas. Para el estilo de vida americano, necessitariamos casi.. seis 

planetas”170. A capacidade do planeta em renovar os recursos absorvidos pelo consumo pode 

ser exaurida e as consequências humanas e ambientais desastrosas. 

A carência da regulação eficaz pelo Estado na economia pode levar a infortúnios que 

poderiam ser evitados171. O mercado, no ato de empreender, deve atentar-se para a segurança 

na execução de suas atividades. Não basta a realização de seu produto final, a construção das 

atividades meio, com respeito ao trabalho, a cultura do meio ambiente deve ser 

implementada172. As instituições, em um contexto de responsabilidade social empresarial, 

devem criar mecanismos para a mudança cultural em relação às atividades exercidas, tais 

como alinhar a produção, consumo e meio ambiente como meta de atuação social e comercial. 

                                                 
169 Ulrich Beck afirma que “os paradigmas de desigualdade social estão sistematicamente relacionado a fases 

especificas do processo de modernização. A distribuição e os conflitos distributivos em torno da riqueza 
socialmente produzida ocuparão o primeiro plano enquanto países e sociedades o pensamento e a ação forem 
dominados pelas evidências da carência material, pela ditadura da escassez”. E dessa maneira a ruptura entre o 
mercado, responsabilidade social e a sociedade é tema central na obra de Beck, o desenvolvimento baseado em 
modelos feudais criam o que Beck denomina: a sociedade de risco. Essa instabilidade favorece a 
acontecimentos ambientais graves e grandes problemas sociais. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: um rumo a 
uma outra modernidade. Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2013, p.24-27. 

170 Tradução nossa: Se todos os habitantes da terra vivessem como os europeus, com seu sistema de vida moderna, 
consumiríamos três planetas. Para o estilo de vida note americano, necessitaríamos de quase seis planetas. RIDOUX, 
Nicolas, Menos es más: introducción a la filosofía del decrecimiento. Tradução de Joana Mercader. Barcelona: 
Los libros del lince, 2009, p. 31. 

171 O jornal francês Le Monde, destacou o acidente em Mariana - MG como sendo um dos maiores desastres 
ambientais do Brasil, com despejos de lama tóxicas por mais de 500 quilômetros, vejamos: “Catastrophe 
écologique - Au-delà des victimes, des familles brisées qui ont tout perdu, la tragédie de Mariana est une 
catastrophe écologique. L’une des pires de l’histoire du Brésil. Les barrages, qui servaient à retenir les déchets 
miniers, ont deversé une coulée de boue qui s’étend désormais sur 500 kilomètres, débordant de l’Etat du Minas 
Gerais pour franchir celui d’Espirito Santo. Une distance supérieure à celle qui sépare Rio de São Paulo”. 

172 A criação de uma cultura empresarial, ou seja, a “compreensão da Responsabilidade Social da Empresa leva a 
uma nova forma de gestão, não mais o lucro em sua essência, mas a empresa como parte da sociedade e sua 
responsabilidade no papel de desenvolvimento econômico do País, além da geração de emprego e distribuição 
de renda como forma de garantir os objetivos constitucionais. As atividades empresariais têm ampliadas a sua 
atuação, não mais no âmbito da economia, mas como responsável pelo desenvolvimento e atuando, 
diretamente, na melhoria da dignidade humana”. HOLANDA, Marcus Mauricius. Análise constitucional do 
acesso ao trabalho digno, como instrumento do desenvolvimento econômico e social. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016, p. 67. 

http://www.lemonde.fr/histoire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/retenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/franchir/
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O mercado, em seu modelo de produção, deve ter uma convivência respeitosa com meio 

ambiente. Deveria sempre, como condição inicial para o desempenho das atividades, ter esse 

equilíbrio em sua atuação ambiental e social. O que se observa é justamente o contrário, o 

lucro seria a justificativa para a atuação irrestrita mercadológica. A indiferença com o 

ambiente e a crença na ordem natural de autorregulação da economia não demonstraram 

eficácia. Serge Latouche comprova que “rien ne vient limiter le pillage des richesses 

naturelles dont la gratuité permet d'abaisser les coûts. L'ordre naturel n'a pas plus sauvé le 

dodo de l'île Maurice ou les baleines bleues que les Fuegiens”173 174. 

A proteção ambiental e a atuação econômica do mercado estão expressamente previstas 

no texto constitucional. Tem-se assim, sobre o meio ambiente, prevista no art. 225175, a 

afirmação de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo 

ao poder público e à sociedade o dever de defender para as gerações seguintes. Mas o que se 

observa é a ausência do Estado na atuação e fiscalização das empresas em suas atividades que 

podem pôr em risco os recursos naturais. 

Nesse sentido, Michele Carducci e Lídia Patrícia Castillo Amaya destacam que no novo 

constitucionalismo a natureza já não mais se identifica como um objeto de exploração e 

apropriação, e que se converteu em sujeito que alimenta a sociedade, portanto consegue se 

emancipar e se converter em fundamento das sociedades de direito. 

                                                 
173 Tradução nossa: Nada vem limitar a pilhagem dos recursos naturais, de modo que praticamente fiquem com 

custos zero. A ordem natural não mais salvou o Dodó das Ilhas Maurício ou as baleias azuis ou os habitantes 
da terá do fogo os Fuegians. 

174LATOUCHE, Serge. Nouveau millénaire, Défis libertaires - La nature, l'écologie et l'économie. Une approche 
antiutilitariste. 2015. Disponivel em:<http://1libertaire.free.fr/SLatouche44.html> Acesso em: 12 dez. 2015. 

175 “Art. 225 – Constituição Federal: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.§ 1º Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  V - 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;    VI - promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.  § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na forma da lei. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”. 

http://1libertaire.free.fr/SLatouche44.html
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La naturaleza ya no se identifica más com un ‘objeto’ de apropiación, explotación, 
o conservación: se convierte en el ‘sujeto’ que alimenta y nutre a los seres humanos 
y por lo tanto a la sociedad. La naturaleza se emancipa finalmente de su 
determinación como ‘lugar’ de la sociedad (ubi societas) para convertirse en 
‘fuente’ jurídica primaria de la sociedad misma176 177. 

A reflexão que se deve fazer exige verificar sobre qual seria a extensão da liberdade da 

iniciativa privada em sua atuação empresarial? Se o próprio lucro está intrinsecamente ligado 

a sua existência? O equilíbrio estabilizador da economia e sustentabilidade seria perseguido 

por quais critérios? Essas questões devem ser respondidas de modo a atender à essência 

teleológica constitucional, que atenda às questões de dignidade da pessoa humana, criando a 

ambiência para o desenvolvimento econômico, e promova a redução das desigualdades e da 

pobreza, bem como proteja o meio ambiente178.  

2.4.1 O Estado de direito ambiental no Brasil 

José Joaquim Gomes Canotilho afirma que o constitucionalismo ambiental brasileiro, 

além de inovador, inseriu uma verdadeira política ambiental no Brasil, dando o suporte 

necessário para a criação de leis e doutrinas, direcionando os objetivos179 a serem 

conquistados180. Nesse direcionamento estabelecido no Brasil, salutar se faz a pequena análise 

                                                 
176 Tradução nossa: A natureza não é mais identificada como um “objeto” de apropriação, exploração ou 

conservação: ela se torna o “sujeito” que alimenta e nutre os seres humanos e, portanto, a sociedade. A 
natureza é finalmente emancipada de sua determinação como um 'lugar' da sociedade (ubi societas) para se 
tornar a principal 'fonte' jurídica primária da própria sociedade. 

177 CARDUCCI, Michele; CASTILLO AMAYA, Lidia Patricia. Nuevo constitucionalismo de la biodiversidad 
vs. neoconstitucionalismo del riesgo. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, v. 37, n. 73, p. 
255-283, ago. 2016, p. 225. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-
7055.2016v37n73p255/32234>. Acesso em: 14 out. 2016. 

178 Antonio Enrique Pérez Luño nesse sentido, afirma que “a importância que hoje se reveste a garantia 
constitucional à proteção ambiental não pode traduzir-se na crença ilusória de que essas normas partem de uma 
definitiva superação das ameaças contra o equilíbrio ecológico” LUÑO, Antonio Enrique Perez. Perspectivas 
e tendências atuais do Estado constitucional. Tradução José Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do 
Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 57. 

179 Nesse sentido Carla Amado Gomes, sobre a hierarquia de prioridades no contexto da sustentabilidade ecológica 
assevera: “A máxima do Direito do Ambiente e, como se sabe, a prevenção, no sentido da evitação de danos ou, 
pelo menos, minimização de impactos significativos no meio natural. Porem, e por um lado, porque o modelo 
civilizacional desenvolvido sobretudo após a Revolução Industrial assenta num aproveitamento intensivo de 
recursos naturais com vista a geração de bens e serviços; e, por outro lado, porque a evolução demográfica 
propiciada pelo incremento do nível de vida das populações de matriz ocidental forca uma ocupação extensiva do 
solo conseguida à custa da sua reconversão em solo urbanizado, é lírico pensar que o Homem vai deixar de 
utilizar os recursos naturais como desde ha séculos vem fazendo e alçar o interesse de preservação ambiental a um 
patamar absoluto e contrario aos seus designíos de incremento de bem estar. Deve, no entanto, fazer-se um 
esforço por incorporar na decisão política e na consciência cívica uma lógica de gestão racional dos bens naturais 
que permita a manutenção da sua utilização e não o seu esgotamento”. GOMES, Carla Amado. 
Sustentabilidade ambiental: missão impossível? Artigo apresentado em Palestra proferida no I Congresso de 
Direito Ambiental e desenvolvimento sustentável, Palmas, 2014, p.1. Disponível em: < 
http://www.icjp.pt/sites/default/files/papers/palmas-sustentabilidade.pdf> Acesso em: 28 out. 2016. 

180 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental 
Brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 19. 
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de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e da doutrina, de modo a ter uma dimensão 

jurídica do direito ambiental constitucional. 

Percebe-se que a construção constitucional do meio ambiente, no art. 225, estabelece 

uma vasta abrangência do meio ambiente, com características complexas. Como explica José 

Rubens Morato Leite, não se restringiu a “realidade ambiental a um mero conjunto de bens 

materiais sujeitos ao regime jurídico privado ou mesmo público; pelo contrário, confere-lhe 

caráter de unicidade e de titularidade difusa” 181. 

Percebe-se a relevância aos ditames ambientais na constituição e a amplitude da 

proteção da fauna e flora com suas interações com o ser humano para a promoção da 

dignidade. Antônio Herman Vasconcelos Benjamin assevera que o meio ambiente é bem 

imaterial, mas comporta-se como um complexo de bens182, configurando-se como bem de uso 

comum, de modo que todos os proprietários devem realizar suas atividades de modo a 

preservar o meio ambiente equilibrado de forma contínua183, sob pena de reparação184. 

O meio ambiente previsto na Constituição Federal de 1988 não se opõe ao 

desenvolvimento, pelo contrário, tem a função de regular as forças do mercado para atingir o 

objetivo de desenvolver as estruturas sociais e econômicas em meio a um ambiente equilibrado. 

Nota-se que a premissa básica é a sustentabilidade em harmonia com outros direitos 

fundamentais. Nesse sentido, Ana Carla Pinheiro Freitas defende o direito a um “meio ambiente 

                                                 
181 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 

constitucional ambiental brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.169. 
182 Nesse sentido Antônio Herman Vasconcelos Benjamin assevera: “Como bem – enxergado como verdadeiro 

“universitas corporalis”, é imaterial – não se confundindo com esta ou aquela coisa material (floresta, rio, mar, 
sítio histórico, espécie protegida, etc) que o forma, manifestando-se ao revés, como o complexo de bens 
agregados que compõem a realidade ambiental. Assim, o meio ambiente é bem, mas, como entidade, onde se 
destacam vários bens materiais em que se firma, ganhando proeminência, na sua identificação, muito mais o 
valor relativo à composição, característica ou utilidade da coisa do que à própria coisa. Uma definição como 
esta de meio ambiente, como macrobem, não é incompatível com a constatação de que o complexo ambiental é 
composto de entidades singulares (as coisas, por exemplo) que, em si mesmas, também são bens jurídicos: é o 
rio, a casa de valor histórico, o bosque com apelo paisagístico, o ar respirável, a água potável.” BENJAMIN, 
Antônio Herman V. (Coord.). Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993, p. 75. 

183 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
constitucional ambiental brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.175. 

184 RECURSO ESPECIAL Nº 769.753 - SC (2005⁄0112169-7) RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
Brasília, 08 de setembro de 2009(data do julgamento). Voto do relator.  Ante o princípio da melhoria da 
qualidade ambiental, adotado no Direito brasileiro (art. 2°, caput, da Lei 6.938⁄81), inconcebível a proposição 
de que, se um imóvel, rural ou urbano, encontra-se em região já ecologicamente deteriorada ou comprometida 
por ação ou omissão de terceiros, dispensável ficaria sua preservação e conservação futuras (e, com maior 
ênfase, eventual restauração ou recuperação). Tal tese equivaleria, indiretamente, a criar um absurdo cânone de 
isonomia aplicável a pretenso direito de poluir e degradar: se outros, impunemente, contaminaram, destruíram, 
ou desmataram o meio ambiente protegido, que a prerrogativa valha para todos e a todos beneficie. (REsp 
769753/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/06/2011). 
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ecologicamente equilibrado como premissa do direito à vida”, o que pressupõe a necessidade de 

atualização e criação de institutos para assegurar a tutela jurídica ambiental no Brasil185. 

Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, o art. 225 da Constituição Federal demonstra 

que a preservação do meio ambiente é direito, e todos têm o dever de conservá-la para as futuras 

gerações, ou seja, o desenvolvimento econômico, calcado no capitalismo, deve amoldurar-se em 

torno da perspectiva implantada pelo texto constitucional, percebe-se a  importância de as 

instituições se atualizarem e criarem novos métodos de convivência com o meio ambiente. 

Para Gustav Radbruch, a proteção da propriedade é fundamental, visto que ganha um 

valor econômico, transformado pela produtividade, ficando até mais valiosa do que a soma de 

suas partes, se tornada improdutiva. Assim, assevera que a posse e o gozo da propriedade 

encontram-se em pleno equilíbrio, vai-se a teoria individualista186 da propriedade em direção à 

teoria social de propriedade como bem público187. 

A proteção, em tese, do meio ambiente não deve ser usurpada. O econômico, em sua 

livre atuação no mercado, deve se ater à premissa ambiental para desenvolver suas atividades. 

Nesse sentido, a defesa do meio ambiente, com vistas a um desenvolvimento sustentável, 

torna-se prioridade para o Estado de direito, havendo a necessidade de preservação do meio 

ambiente e sua integridade. O Supremo Tribunal Federal, na decisão da Medida Cautelar em 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.540, demostra a questão do desenvolvimento 

nacional e a integridade ambiental:  
A questão do desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II) e a necessidade de 
preservação da integridade do meio ambiente (CF, art. 225): O princípio do 
desenvolvimento sustentável como fator de obtenção do justo equilíbrio entre as 
exigências da economia e as da ecologia. O princípio do desenvolvimento 
sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra 
suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado 
brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da 

                                                 
185 Nesse sentido Ana Carla Pinheiro Freitas assevera: “Na perspectiva dos direitos da solidariedade, temos o 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado como premissa do direito à vida. Como consequência 
da relação íntima entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado e avida digna, muitos institutos jurídicos 
preexistentes necessitam ser renovados assim como outros devem ser criados no ordenamento jurídico pátrio, 
tendo em vista atender ao “novo olhar” conferido à tutela jurídica”. FREITAS, Ana Carla Pinheiro. Dano 
moral ambiental objetivo: uma discussão necessária. Revista do CAAP, Belo Horizonte, v. XVIII, n.1, p. 11-
23, 2012, p. 16. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/349-685-1-sm.pdf > Acesso 
em: 30 out. 2016. 

186 Percebe-se, ainda com Gustav Radbruch que “para a teoria da personalidade, a propriedade não é o domínio do 
homem sobre a coisa, mas uma relação entre homem e coisa. Não só o homem tem dignidade, mas a coisa 
também possui. O homem nação utiliza somente a coisa; esta exige, por sua vez, algo do homem – exige ser 
conservada e cuidada, utilizada e fruída de acordo com o seu próprio valor; em resumo, exige amor. Desse modo, 
a relação entre homem e coisa aproxima a relação entre homem e homem.” RADBRUCH, Gustav. Filosofia do 
Direito. Tradução de Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.201. 

187 Ibid., 2010, p. 200-201. 
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economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, 
quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma 
condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo 
essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à 
preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das 
pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. [ADI 3.540 
MC, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-9-2005, P, DJ de 3-2-2006.] 

Constata-se que a garantia do desenvolvimento nacional, como objetivo da República, 

deve estar em sintonia com as exigências do mercado e as da ecologia, estando em uma 

condição indissolúvel com os direitos fundamentais, principalmente com o direito à 

preservação do meio ambiente. Nessa mesma decisão, o Relator Celso de Mello assevera que 

“a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a 

tornar efetiva a proteção do meio ambiente” (BRASIL, 2006, ADI. 3.540). Nesse viés, a 

atividade empresarial deve atuar de maneira que não se contraponha aos ditames ambientais, e 

por certo a incolumidade do meio ambiente deve ser garantida e não pode ser prejudicada por 

interesses individuais e empresariais188. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, percebe-se como condição essencial para a 

atividade empresarial a proteção ao meio ambiente, sem a qual não se almeja o 

desenvolvimento instituído na Constituição Federal de 1988. O lucro é o objetivo final do 

capital, mas o meio, o modo de operação para alcançar essa perspectiva de lucro, 

necessariamente, deve se fundamentar na proteção ao meio ambiente equilibrado e 

sustentável. A preservação da integridade ambiental é a condição básica para o desempenho 

da atividade empresarial. Nesse sentido, a Ementa apresentada por Celso de Mello, na ADI. 

3.540, esclarece e informa a real intenção da Constituição em relação ao meio ambiente: 

EMENTA. Meio ambiente – Direito à preservação de sua integridade (CF, art. 225) – 
Prerrogativa qualificada por seu caráter de metaindividualidade – Direito de terceira 
geração (ou de novíssima dimensão) que consagra o postulado da solidariedade – 
Necessidade de impedir que a transgressão a esse direito faça irromper, no seio da 
coletividade, conflitos intergeneracionais – Espaços territoriais especialmente 
protegidos (CF, art. 225, § 1º, III) – Alteração e supressão do regime jurídico a eles 

                                                 
188 Nesse sentido dispõe o voto do Relator Celso de Melo na ADI 3.540, vejamos: “A atividade econômica não pode 

ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A 
incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de 
motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada 
a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a 
‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente 
natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. 
Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio 
ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável 
comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos 
ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural.” (ADI 3.540-MC, rel. 
min. Celso de Mello, julgamento em 1º-9-2005, Plenário, DJ de 3-2-2006). 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
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pertinente – Medidas sujeitas ao princípio constitucional da reserva de lei – Supressão 
de vegetação em área de preservação permanente – Possibilidade de a administração 
pública, cumpridas as exigências legais, autorizar, licenciar ou permitir obras e/ou 
atividades nos espaços territoriais protegidos, desde que respeitada, quanto a estes, a 
integridade dos atributos justificadores do regime de proteção especial – Relações 
entre economia (CF, art. 3º, II, c/c o art. 170, VI) e ecologia (CF, art. 225) – Colisão de 
direitos fundamentais – Critérios de superação desse estado de tensão entre valores 
constitucionais relevantes – Os direitos básicos da pessoa humana e as sucessivas 
gerações (fases ou dimensões) de direitos (RTJ 164/158, 160-161) – A questão da 
precedência do direito à preservação do meio ambiente: uma limitação constitucional 
explícita à atividade econômica (CF, art. 170, VI) – Decisão não referendada – 
consequente indeferimento do pedido de medida cautelar. A preservação da 
integridade do meio ambiente: expressão constitucional de um direito fundamental que 
assiste à generalidade das pessoas. (ADI 3.540-MC, rel. min. Celso de Mello, 
julgamento em 1º-9-2005, Plenário, DJ de 3-2-2006) 

A imposição do caput do art. 225 demonstra inteligência constitucional destinada ao 

meio ambiente e a sua proteção e a amplitude do direito ambiental, não somente como um 

direito individual, mas como o centro de formulação da vida e de sua dignidade. Nesse 

sentido, Patryck de Araújo Ayala assevera que, nas sociedades de risco, a definição do direito 

ambiental, enquanto direito fundamental, deve passar por uma “compreensão social do 

futuro”, de modo que devem ser atribuídos deveres entre todos os membros da sociedade para 

a preservação do equilíbrio ambiental189. 

Nesse sentido, a proteção ao meio ambiente e ao seu equilíbrio não é dever somente do 

Estado, sem exceção, os titulares são sujeitos ativos na proteção ambiental, com um rol de 

instrumentos para a defesa do direito. Germana Parente Neiva Belchior percebe que a 

sociedade “acaba sendo sujeito ativo e passivo do direito-dever”190. O meio ambiente 

equilibrado é para todos e todos têm o dever de proteger, fiscalizar, pois o desequilíbrio 

ambiental afeta a todos, indistintamente, por isso a amplitude do poder de proteger. 

Nessa perspectiva, o meio ambiente é um bem comum, destinado a todos, indistintamente, 

e todos têm o poder-dever de preservar, independentemente se público ou privado. Nesse sentido, 

o direito ambiental toma por base a cooperação de todos como condição de uma vida digna, a 

partir do meio ambiente. Há esse esforço conjunto de todos os setores, de modo a neutralizar ou 

                                                 
189 “O direito fundamental ao meio ambiente nas sociedades de risco é definido a partir de uma compreensão 

social do futuro. Nesta, a promessa do futuro evoca a atribuição de deveres, a imposição de obrigações e o 
exercício de responsabilidades entre todos os membros da sociedade e do Estado, em um modelo ético de 
compromisso, que se encontra expresso de forma inovadora em nosso texto constitucional retratada no artigo 
225, caput, CRFB de 1988”. AYALA, Patrick de Araújo. A proteção jurídica das futuras gerações na sociedade 
do risco global: direito ao futuro na ordem constitucional brasileira. In: LEITE, José Rubens Morato; 
FERRERIA, Heline Sivini. Estado de direito ambiental: tendências. Aspectos constitucionais e diagnósticos. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2004, p. 245-246. 

190 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 112. 
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pelo menos minimizar os possíveis danos191, que, caso ocorram, tornariam o problema, 

normalmente, restrito ao poluidor. Nessa perspectiva, Norma Sueli Padilha assevera que a 

conquista da plena efetividade do meio ambiente equilibrado, “enquanto uma árdua tarefa, 

necessita de uma rede solidária de ações proativas, coordenadas e conjuntas” 192. 

O meio ambiente saudável, equilibrado e sustentável está previsto na Constituição de 

1988, como emanação do Estado democrático de direito, com seus valores e fundamentos. 

Comporta-se como elemento central para o desenvolvimento, conforme José Afonso da 

Silva193, a dignidade humana, que seria o princípio do qual todos os outros absorveriam a sua 

fundamentação para aplicação. Do mesmo modo, após a incorporação da dignidade para a 

aplicação, a próxima etapa seria assimilar a principiologia, originada do art. 225 e seguintes, 

no texto constitucional, de modo a fruir da propriedade e conservá-la em uma relação de 

dignidade entre homem-coisa194.  

A Constituição Federal de 1988 e sua força normativa, como assevera Hesse, diz que a 

realidade histórica não pode ficar dissociada da realidade concreta, devendo a eficácia 

normativa da Constituição ficar a ela vinculada e conformada195. Nessa perspectiva, José 

Joaquim Gomes Canotilho assevera que a força normativa da Constituição ambiental 

“dependerá do programa jurídico-constitucional, pois qualquer constituição do ambiente só 

poderá lograr força normativa se os vários agentes (públicos e privados) que atuem sobre o 

ambiente o colocarem como fim e medida das suas decisões”196. 

2.5 Constituição jurídica e a realidade constitucional 

Consignado nos parágrafos anteriores, buscou-se demonstrar a real intenção 

constitucional em relação ao pensamento constitucional de 1988. Verificou-se a necessidade 

de se investigar e se analisar a estrutura e fundamentos da Ordem Econômica da Constituição 

                                                 
191 Nesse sentido, podemos citar, por exemplo, o caso da cidade mineira de Mariana - MG, soterrada com mais 

de 70 milhões de metros cúbicos de lama, devido ao rompimento de uma barragem de contenção, com rejeito 
resultante da mineração de ferro.  

192 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010, p. 267-268. 

193 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 88-94, abr./jul.1998. 

194 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução de Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins Fontes, 
2010, p. 201. 

195 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1991, p. 24. 

196 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental 
Brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 27. 
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Federal de 1988, de modo a permitir a compreensão dos capítulos que se seguem, pois antes 

de apresentar o capítulo com a problemática, foi primordial apresentar o que está posto 

constitucionalmente, o que seria, na verdade, os desígnios constitucionais e a direção dada 

para que, a partir deste ponto, possa-se apresentar a realidade fática. 

O Brasil possui uma Constituição que opta pelo sistema econômico capitalista e, ao 

mesmo tempo, ratifica os valores sociais do trabalho, de modo a oferecer uma existência 

digna. Ao mesmo tempo, limita a atuação da livre iniciativa, tanto ambiental quanto 

socialmente. Constata-se a linha desenvolvimentista impulsionada pelas normas 

constitucionais, mas ao mesmo tempo com perfil humanista. O ser humano seria, portanto, o 

módulo central da Constituição, e a preservação da dignidade o princípio fundador, 

juntamente com a sustentabilidade ambiental, de modo a garantir uma vida digna com 

trabalho, renda, meio ambiente sustentável e desenvolvimento econômico. 

Do exposto, percebe-se o pensamento constitucional e o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de auferir importância ao meio ambiente preservado e 

sustentável, declarando o postulado ambiental como conteúdo essencial e um dos mais 

significativos dos direitos fundamentais. A Constituição Federal de 1988 apresenta-se, nesse 

momento, como uma constituição jurídica, uma constituição legal, onde as normas e regras 

estão postas. E nos capítulos subsequentes, com o devido entendimento da Teoria do 

Decrescimento Econômico, procurar-se-á criar modelos para transformar o jurídico em 

Constituição real197, para que dessa maneira os fundamentos e objetivos constitucionais sejam 

efetivados de maneira plena, outorgando a Constituição Federal de 1988 a sua verdadeira 

força normativa com aplicação real.  

Nesse sentido, Marcelo Neves demonstra que “não se trata, aqui, da antiga dicotomia 

"norma/realidade constitucional, mas sim do problema referente à concretização das normas 

constitucionais” 198. Assim, Marcelo Neves comenta que o texto constitucional e a realidade 

                                                 
197 Para Lassalle a Constituição Real seria aquela com impregnada com os fatores reais de poder que conforme 

Lassalle seriam: “Os fatores reais de poder que governam no seio de cada sociedade são esta força ativa e 
eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas da sociedade em questão.” Assim “o que é em essência, 
a Constituição de um país, a soma dos fatores reais de poder que governam o país”. LASSALE, Ferdinand. O 
que é uma constituição? Tradução Gabriela Edel Mei. São Paulo: Pillares, 2015, p. 38-50. 

198 Conforme Marcelo Neves “a concretização da norma jurídica, sobretudo da norma constitucional, não pode 
ser reduzida à interpretação aplicadora do texto normativo, o qual oferece diversas possibilidades de 
compreensão e constitui apenas um aspecto parcial do programa normativo, ela inclui, além do programa 
normativo, o âmbito normativo como o conjunto de dados reais normativamente relevantes para a 
concretização individual.” NEVES, Marcelo Neves. A constitucionalização simbólica. 3. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2011, p. 83. 
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devem se encontrar em um estado de permanente “relação através da normatividade 

constitucional obtida no decurso do processo de concretização”199.  

Para a real efetividade da Constituição, esta deve refletir os anseios presentes e futuros 

do povo, de modo que essa “constitucionalização simbólica200” saia concretamente do papel e 

passe a ser a realidade, de modo que o país alcance a maturidade constitucional e a plenitude 

dos seus objetivos. Como Norberto Bobbio testifica, o “problema grave de nosso tempo, com 

relação aos direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los201 202. 

2.6 Das normas programáticas que não se programam  

O Constitucionalismo dirigente a partir da segunda metade do século XX, inseriram os 

dogmas liberais e sociais em um mesmo texto, no qual, ao mesmo tempo, criaram liberdades e 

proteção sociais, gerando assim a necessidade de uma maior proteção203 contra a usurpação e 

os abusos do Estado e do capital204. Esse embate do liberalismo e do intervencionismo com 

repercussões em seus princípios econômicos e sociais gerou problemas de proteção social, 

principalmente pela ausência de normas de proteção ou porque essas estão em desuso. Tem-

se, portanto, a necessidade de se criar normas para congraçar os interesses das classes 
                                                 
199 Conforme Marcelo Neves “a concretização da norma jurídica, sobretudo da norma constitucional, não pode 

ser reduzida à interpretação aplicadora do texto normativo, o qual oferece diversas possibilidades de 
compreensão e constitui apenas um aspecto parcial do programa normativo, ela inclui, além do programa 
normativo, o âmbito normativo como o conjunto de dados reais normativamente relevantes para a 
concretização individual.”. Ibid., 2011, p. 84 

200 Para Marcelo Neves a Constituição Simbólica seria “caracterizada como um problema típico da modernidade 
periférica: a convivência de supercomplexidade social com falta de autonomia operacional do sistema 
jurídico”. Ibid., 2011, p. 2. Neves, ainda classifica a constitucionalização simbólica em três formas básicas de 
manifestação, a saber: “1) a constitucionalização simbólica destinada à corroboração de determinados valores 
sociais; 2) a constituição como forma de compromisso dilatório; 3) a constitucionalização álibi”. Ibid., 2011, p. 
102. 

201 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004, p. 24. 

202 Nesse sentido complementa Bobbio, a saber: “Com efeito, o problema que temos diante de nós não é 
filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses 
direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, 
mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 
sejam continuamente violados.” Ibid., 2004, p. 2. 

203 Nesse sentido, verifica-se a inserção dos direitos sociais nas constituições na tentativa de transformar e 
mellhorar a sociedae em uma mais justa, vejamosos apontamentos de José Francisco Ruiz Massieu: “que Las 
constituciones de la mayor parte del mundo, sean socialistas, capitalistas o de economia mixta. tanto en los 
países ricos como en los subdesarrollados, han añadido a los ya citados elementos orgánico y dogmático, una 
dimensión programática que las acentúa como proyectos sociales. La Constitución Mexicana de 1917, la 
Austriaca de 1920, la Alemana de 1919 y recientemente la Portuguesa, apenas de septiembre de 1982, y la 
Española de 1978, como lo fue la de 1931, contienen una idea del derecho y con ella la visión de una 
sociedade más justa.”. MASSIEU, José Francisco Ruiz. El contenido programático de la constitución y el 
nuevo derecho a la protección de la salud. In: SOBERÓN, Guillermo (Org.). Derecho constitucional a la 
protección de la salud. México: Porrúa, 1983, p.57-58. Disponível em: 
<http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/2/898/6.pdf> Acesso em: 08 out. 2016. 

204SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 132-133. 
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antagônicas. Nesse sentido, desde de 1934, Hermann Heller afirma que o Estado só estará 

justificado em sua essência se efetivamente representar a organização do qual foi formado205. 

Dessa maneira, a Constituição de 1988 define “fins e programas de ação futura no 

sentido de uma orientação social democrática. Por isso, ela, não raro, foi minuciosa, no seu 

compromisso com as conquistas liberais e com um plano de evolução política de conteúdo 

social”. Essas normas genéricas e programas a serem desenvolvidos pelos legisladores são as 

normas constitucionais de princípio programático206. 

As normas constitucionais dotadas de caráter genérico possuem amplitude, de tal forma 

que não têm uma efetividade, sendo necessário criar diretrizes e limites para prover essas 

normas de eficácia para uma real produção de efeitos sociais. Samantha Ribeiro Meyer-Pflug 

observa que essas normas constitucionais abertas têm a possibilidade de ampliar a atuação do 

Estado, criando condições para a sua aplicação, sempre que houver uma evolução social de 

modo que se torne imperativa a sua aplicação. Desse modo, expõe que “as normas 

constitucionais são dotadas de um caráter aberto, amplo e genérico que lhes permite abarcar 

uma pluralidade de situações.” 207. 

Essas normas constitucionais que apresentam esse caráter livre, aberto, criam 

possibilidades de atuação do Estado para as infinidades de situações que possam se 

desprender da evolução cultural, social e econômica, possibilitando ao legislador apresentar 

novas medidas para a satisfação das necessidades sociais. Vladimir Oliveira da Silveira e 

Maria Mendez Rocasolano ensinam o termo “dinamogenesis”, como sendo o esforço 

realizado por meio da criação do direito para explicar e justificar o nascimento e o 

desenvolvimento dos direitos ocorridos por causa das mudanças sociais e econômicas208. 

                                                 
205 “El Estado está justificado en cuanto representa la organización necessária para assegurar el derecho em 

uma determinda etapa de su evolución” HELLER, Herman, Teoía del Estado. Trad de Luís Tobío. 2. ed. México: 
FCE, 1998, p. 283. Tradução nossa: O Estado está justificado enquanto representa a organização necessária 
para garantir o direito de uma determinada etapa da sua evolução. 

206 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 134. 
207 Samantha Ribeiro Meyer-Pflug, afirma, ainda que “este caráter aberto das normas constitucionais é 

decorrência da própria essência da Constituição que é responsável pela fixação das diretrizes e princípios 
fundamentais do Estado, bem como em virtude de as normas constitucionais, na maioria das vezes, 
apresentarem-se como princípios ou normas programáticas. Essas últimas contêm disposições indicadoras de 
valores a serem respeitados e assegurados e fins sociais a serem alcançados. Sua finalidade não é outra senão a 
de estabelecer certos princípios e programas de ação”. MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. A interpretação 
constitucional suas especificidades e seus intérpretes. Anima: Revista Eletrônica do Curso de Direito da Opet, 
5. ed. v. 5, p. 72- 95, 2011, p. 4. 

208 “O princípio do respeito pela dignidade da pessoa é a expressão jurídica dos valores representados pelos direitos 
humanos, manifestos no interesse de proteção dessa dignidade em seu sentido político, social, econômico e cultural. 
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Essa dinâmica social, cultural e econômica é o fundamento das normas programáticas, 

no sentido de que a evolução da sociedade cria necessidades recorrentes, havendo a 

necessidade de reconhecer novos direitos e liberdades. Da necessidade de um conceito preciso 

das normas programáticas, Pontes de Miranda, diante dessa tribulação, aduz que seriam 

“regras jurídicas programáticas aquelas em que o legislador, constituinte ou não, em vez de 

editar regra jurídica de aplicação concreta, apenas traça linhas diretoras, pelas quais se hão de 

orientar os Poderes Públicos [...] como programas dados à sua função”209. 

Nesse sentido, José Francisco Ruiz Massieu assereva que “las disposiciones 

programáticas de uma constitución son, para los agentes estatales, estímulo y guía de la 

acción pública y para el pueblo representan la esperanza 'de que algún día se acatarán”210. 

Nesse sentido, entende-se que as disposições das normas programáticas sempre estariam 

vinculadas às relações econômicas e sociais211. 

Percebe-se a função das normas programáticas para o funcionamento do Estado, mas 

também a sua dependência do fator político para a implementação de normas, principalmente 

das programáticas que já transmitem as diretrizes para as políticas públicas e a eficácia social 

a serem alcançadas. Como ensina Arnaldo Vasconcelos sobre a eficácia da norma, “o que se 

espera da eficácia é o resultado [...] que leva à convicção da obrigatoriedade do preceito 

normativo”212.  

As prestações positivas programáticas exigem do Estado a concretização de 

providências destinadas a promover a plenitude do mandamento constitucional, de modo a 

satisfazer efetivamente a determinação emanada pelo preceito legal, sob pena de descumprir a 

                                                                                                                                                         
As mudanças sociais e econômicas produzidas ao longo da história utilizam os princípios jurídicos como vias para o 
reconhecimento dos novos valores exigidos pela comunidade social. Aqui é pertinente 'um esforço de engenharia 
jurídica' para explicar as razões e mecanismos que justificam e tornam possível o nascimento e desenvolvimento dos 
direitos humanos – ou seja, sua dinamogenesis”. SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria 
Mendez. Direitos humanos: conceitos, significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 189. 

209 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários à constituição de 1967, com a Emenda nº 1, de 
1969. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969. t. I,  p. 126-127. 

210Tradução nossa: As disposições programáticas de uma Constituição, seriam, para os agentes públicos, estimulo guia da 
ação publica e para as pessoas representam a esperança de que um dia será acatado e respeitado. MASSIEU, José 
Francisco Ruiz. El contenido programático de la Constitución y el nuevo derecho a la protección de la salud. In: 
SOBERÓN, Guillermo (Org.). Derecho constitucional a la protección de la salud. México: Porrúa, 1983, p. 59. 
Disponível em: <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/2/898/6.pdf> Acesso em: 08 out. 2016. 

211 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 137. 
212 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 241. 
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própria lei fundamental do Estado. Recai sobre o Estado esse vínculo inafastável do dever 

para instrumentalizá-las e garantir o acesso ou o benefício de forma efetiva213.  

Essa característica programática da norma pode, conforme Gilberto Bercovici, suscitar 

“problemas específicos que põem em jogo a força normativa da Constituição, pois implica 

que se confie a concretização a instâncias políticas, dependendo da vontade dos detentores do 

poder político”214. O risco dessas matérias abertas seria de não se concretizarem por 

ineficiência política, mas não resta dúvida quanto ao seu caráter vinculativo e obrigatório para 

resolver os conflitos entre a norma posta e a realidade da qual se pretendia atender. 

Nesse sentido, Konrad Hesse afirma que a força normativa da Constituição somente 

logra êxito quando “procura construir o futuro com base na natureza singular do presente”. 

Essa característica de adaptação ao presente para a construção do futuro é uma característica 

das normas programáticas, de estarem atuais e atenderem demandas futuras com 

compatibilidade entre a norma e a realidade. Essa adaptação à realidade é imposta pela 

Constituição, transformando-a em “força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas 

[...] se estiverem presentes na consciência geral, particularmente na consciência dos principais 

responsáveis pela ordem constitucional” 215. 

Na perspectiva de Konrad Hesse216, apesar da realidade imposta no texto constitucional, 

essa determinação, essa vontade, por si só, não é capaz de ter essa força ativa. Seria necessária 

a vontade dos responsáveis para dar seguimento e materializar a vontade soberana da 

Constituição, de modo a sair do âmbito jurídico (dever ser) para uma Constituição real, como 
                                                 
213 Nesse sentido interessante a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “A INTERPRETAÇÃO DA 

NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por 
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro – não pode convertê-la em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 
determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (RE 393.175-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 

214 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso 
brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 142, abr./jun. 1999, p. 39. 

215Conforme Konrad Hesse “Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na 
compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o 
arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente na compreensão de que essa ordem constituída é mais do que 
uma ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos (e que por isso necessita de estar em 
constante processo de legitimação) . assenta-se também na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma 
lei do pensamento. Essa ordem não se logra ser eficaz sem o concurso da vontade humana. essa vontade tem 
consequência porque a vida do Estado, tal qual como a humana, não está abandonada à ação surda de forças 
aparentemente inelutáveis. Ao contrário, todos nós estamos permanentemente convocados  a dar conformação à 
vida do Estado, assumindo e resolvendo as tarefas a ele colocadas.” HESSE, Konrad. A força normativa da 
constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1991, p. 21-22. 

216 Ibid., 1991, p. 19. 
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afirma Lassale, que deixe de ser uma folha de papel e tenha a sua eficácia normativa na 

mudança da realidade social217. 

Esse seria o problema enfrentado pela Constituição Federal de 1988, a ausência ou o 

não atendimento eficaz para a concretização das normas programáticas estabelecidas. Hesse 

afirma que o conteúdo constitucional sozinho não conseguiria concretizar a determinação 

normativa, seria necessária a sua prática como requisito para o exercício da força 

normativa218. Nesse sentido, Gilberto Bercovici afirma que a “vontade de constituição, 

praticamente inexiste nos altos escalões da república” 219. 

Essa realidade na efetivação democrática na Constituição de 1988 não possui a 

intensidade transformadora desejada. A violação das normas com a ausência de 

responsabilidade dos responsáveis cria um ambiente propício para a permanecia da inércia e 

omissões, fazendo com que haja, conforme Hesse, a inevitável “desvalorização da força 

normativa, pois a força normativa não depende somente do seu conteúdo, mas tem que estar 

em sincronia com a sua “práxis” 220. 

A construção da Constituição Federal de 1988 é direcionada para a mudança da 

realidade social, através do desenvolvimento humano, por meio do trabalho e da renda 

centrado no ser humano com fundamento na dignidade. O âmago da constitucional deve ser 

perseguido e as normas programáticas implantadas de modo coerente, com os fundamentos e 

objetivos republicanos, sem isolá-los e mantendo a essência que dá vida à Constituição, 

legitimando-a. Nesse sentido, Gilberto Bercovici afirma que “o grande problema da 

Constituição de 1988 é o de como aplicá-la, como realizá-la, ou seja, trata-se da concretização 

constitucional” 221. 

Para essa concretização, percebe-se a necessidade de inserção da sustentabilidade como 

princípio fundante, pois somente um Estado fundamentado nesse princípio pode promover a 

                                                 
217 LASSALE, Ferdinand. O que é uma constituição? Tradução Gabriela Edel Mei. São Paulo: Pillares, 2015, 

p. 18. 
218 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris, 1991, p. 21-23. 
219 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso 

brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 142, abr./jun. 1999, p. 44. 
220 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris, 1991, p. 21. 
221 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso 

brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 142, abr./jun. 1999, p. 46-47. 
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dignidade e os direitos inerentes à condição humana. A centralidade da sustentabilidade será o 

guia para a interpretação constitucional e aplicação de uma real democracia. 

Não se trata de problemas apenas jurídico-constitucional. Observa-se o drama do 

exercício dos poderes da representatividade que nem sempre privilegia os fundamentos 

constitucionais da dignidade humana e objetivos de reduzir a pobreza e realizar a proteção 

ambiental. sabe-se nesse contexto que revisitar os elementos do Estado (população, território 

e poder de mando), são tarefas diuturnas. Assim garantir em um Estado democrático, o 

diálogo entre os sujeitos de direito e a expressão da vontade e o controle social são passos 

iniciais. 

A formação do capital humano e assim a possibilidade da criação de um capital social 

são missões institucionais cabíveis para analisar e propor políticas públicas que conciliem o 

lucro, pessoas e o planeta. Para o avanço do estudo sobre a defesa do meio ambiente e da 

consequente realização da dignidade humana, requer-se análise dos stakeholders envolvidos 

no crescimento econômico, que nem sempre repercutem em desenvolvimento humano. Tem 

como foco especial da investigação a possível Responsabilidade Social das Empresas – RSE. 

 



3 RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO INSTRUMENTO 
PARA A PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

O presente capítulo pretende demonstrar a perspectiva da Responsabilidade Social das 

Empresas - RSE1, por sua destacada posição no contexto constitucional brasileiro, de modo a 

estar posicionada como ator principal na inter-relação de circunstâncias geradoras para o 

desenvolvimento social, econômico e para a sustentabilidade ambiental. A prática de 

responsabilidade social por parte das empresas possibilita criar resultados multifacetados na 

economia, sociedade e no meio ambiente. 

Questionam-se quais seriam esses resultados e de que forma podem estar em sintonia 

com os mandamentos constitucionais, que dispuseram a livre iniciativa como fundamento da 

República. Ver-se que a responsabilidade das empresas, para o desenvolvimento 

socioeconômico e sustentabilidade ambiental, se perfaz através das condutas éticas e da boa 

governança, de modo a atender ao modelo econômico sancionado, bem como integrar os 

valores sociais do trabalho e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Analisa-se como as empresas podem se desenvolver e progredir eticamente ao investir 

no meio ambiente, utilizando-se como política de progressão a sustentabilidade e a ética como 

instrumentos de estratégia corporativa. Além disso, busca-se compreender a evolução do 

conceito de Responsabilidade Social das Empresas para a efetivação do desenvolvimento em 

sua plenitude, como também, por meio da responsabilidade social das empresas, criar 

harmonia entre lucro, valores sociais e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ademais, procura-se inserir a ética como elemento fundamental das atividades empresariais 

na busca das inovações e compreensão da finitude do planeta. 

Utilizam-se como referência doutrinas internacionais e nacionais, com emprego de 

recursos teóricos delimitados em torno da teoria tridimensional da Responsabilidade Social 

das Empresas, segundo a qual, para além do lucro, existem as pessoas e o planeta, de modo a 

perceber o desenvolvimento, a sustentabilidade e o meio ambiente como harmônicos entre si, 

                                                 
1 As nomenclaturas Responsabilidade Social das Empresas – RSE e Responsabilidade Social Corporativa – RSC, 

são termos semelhantes, de modo que a utilização de uma ou de outra não altera o significado literal da 
expressão. Devem ser tomadas como sinônimos. 
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como formade compreender a necessidade do equilíbrio entre o capital e a sustentabilidade 

ambiental. 

Busca-se, ainda, através de pesquisa de campo, a percepção dos stakeholders, 

devidamente delimitados na pesquisa, sobre a responsabilidade social das empresas com base 

nos indicadores de responsabilidade social apresentados pelo Centro Mexicano para la 

Filantropia. Por fim, verifica-se a necessidade de se estabelecer uma cultura ética e de 

proteção ao meio ambiente. 

3.1 Sustentabilidade - A empresa sob nova direção 

O imperativo da ordem constitucional brasileira, instituído em 1988, alçou a livre 

iniciativa como fundamento republicano, bem como o âmago principiológico da ordem 

econômica e financeira de 1988. A opção pelo o sistema econômico capitalista, baseado na 

liberdade de comércio, produção e na proteção da propriedade privada, estabeleceu diretrizes 

para a atuação das empresas, dentre outras, a função social da propriedade e a defesa do meio 

ambiente, para atingir os objetivos da existência digna e justiça social. 

Percebe-se que a linha mestra do capitalismo brasileiro é permitir que a empresa 

obtenha lucro, mas, juntamente a isso, eleve os patamares de desenvolvimento social, bem 

como a garantia da atuação empresarial na proteção ao meio ambiente. Vê-se que a 

responsabilidade social das empresas - RSE está subtendida na Constituição Federal de 1988, 

ao delimitar a atuação empresarial dentro dos princípios e regras constitucionais na 

preservação do ecossistema e na valorização do trabalho.  

Salienta José Joaquim Gomes Canotilho2 que as inovações textuais na Constituição 

brasileira de 1998 consagram a preservação ambiental como elemento norteador do Estado, 

bem como ratifica Ingo Wolfgang Sarlet, que foi sancionado em 1988, “um verdadeiro Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito”3, ou seja, um Estado que insere nas diretrizes de 

existência e desenvolvimento a sustentabilidade como princípio norteador e tem a atuação 

empresarial como articuladora e protagonista dessa relação. 

                                                 
2 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do direito 

constitucional. Tékhne, Barcelos,  n.13, p.7-18, jun.  2010, p.8. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-
99112010000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  17  abr.  2017. 

3 SARLET, Ingo Wolfgang. Prefácio. In: BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: 
transformando direito e governança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 12. 
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A conciliação entre capital e sustentabilidade ambiental foi compatibilizada na 

Constituição Federal de 1988. A direção a ser tomada pela empresa em sua atuação deverá, 

sempre, incorporar os ditames de sustentabilidade, como fundamento que orienta a atividade 

empresarial. Essa harmonia é plausível e necessária, e contrapesada entre o meio ambiente e a 

empresa em sua atuação. A responsabilidade social das empresas também repousa na 

aceitação da proteção ambiental.  

Compreende-se a função social das empresas no contexto constitucional para além do 

lucro, quais seja: a geração de renda e a manutenção de condições ecológicas durante o 

processo de desenvolvimento, de modo que a proteção ao meio ambiente gera a própria 

proteção da dimensão econômica empresarial, ao estabelecer e reconhecer que a existência da 

empresa deriva da sua própria forma de interação com o planeta. Deve atentar que o mundo 

que a rodeia seria a própria condição de sua existência, pois se a atividade econômica causar 

danos ao ambiente, o próprio mercado sofrerá as consequências, ou por perder o público-alvo, 

ou por ter suas atividades suspensas, de maneira que os prejuízos4 não serão somente 

materiais5, mas também imateriais.  

A carência de atuação responsável por parte das empresas na economia pode levar a 

infortúnios que poderiam ser evitados6. O mercado, no ato de empreender, deve atentar-se 

para a segurança na execução de suas atividades. Não basta a realização de seu produto final. 

A construção das atividades meio, com respeito ao trabalho, à cultura do meio ambiente, deve 
                                                 
4 Podemos citar como exemplo a Empresa SAMARCO (Consorcio entre a empresa Vale e BHP Billiton) onde 

85% dos três mil trabalhadores estarão em licença remunerada por causa do rompimento da barragem. Além da 
redução da produção e das vendas de minério, ocasionando um impacto negativo nas contas da empresa. 
(G1.COM, 2015). 

5 ACIDENTE AMBIENTAL EMPRESA SAMARCO EM MINAS GERAIS: As ações ordinárias (ON) da Vale 
encerraram a sexta-feira com queda de 7,55% na Bolsa de São Paulo, enquanto as PNA caíram 5,70%, 
arrastando o Ibovespa para uma perda de 2,35%. Os papéis da BHP também fecharam em baixa na Bolsa de 
Sidney. "É a pior crise da história da companhia", reconheceu o diretor-presidente da Samarco, Ricardo 
Vescovi, em entrevista coletiva ontem, em Mariana. No início da noite, a agência de classificação de risco 
Standard & Poor’s (S&P) colocou os ratings da Samarco Mineração em observação negativa, alegando que 
ainda não é possível "avaliar a extensão total dos estragos e o impacto em potencial nas operações da empresa". 
A S&P já havia retirado o selo de grau de investimento da empresa na esteira do rebaixamento da nota 
soberana do Brasil. REVISTA EXAME. Ações da Vale caem 7,55% com acidente em barragem de Mariana. 
Disponivel em <http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/acoes-da-vale-caem-7-55-com-acidente-em-
barragem-de-mariana>  Acesso em 12 dez 2015. 

6 O jornal francês Le Monde, destacou o acidente em Mariana - MG como sendo um dos maiores desastres 
ambientais do Brasil, com despejos de lama tóxicas por mais de 500 quilômetros, vejamos: “Catastrophe 
écologique - Au-delà des victimes, des familles brisées qui ont tout perdu, la tragédie de Mariana est une 
catastrophe écologique. L’une des pires de l’histoire du Brésil. Les barrages, qui servaient à retenir les 
déchets miniers, ont deversé une coulée de boue qui s’étend désormais sur 500 kilomètres, débordant de l’Etat 
du Minas Gerais pour franchir celui d’Espirito Santo. Une distance supérieure à celle qui sépare Rio de São 
Paulo”. LE MONDE. Catastrophe écologique au Brésil à la suite de la coulée de boue toxique. Disponível 
em: <En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/17/catastrophe-ecologique-au-bresil-
apres-la-coulee-de-boue-toxique_4811803_3244.html#80wgBGopEmsxjqIO.99> Acesso em: 25 ago. 2016. 

http://www.lemonde.fr/histoire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/retenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/franchir/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/17/catastrophe-ecologique-au-bresil-apres-la-coulee-de-boue-toxique_4811803_3244.html#80wgBGopEmsxjqIO.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/17/catastrophe-ecologique-au-bresil-apres-la-coulee-de-boue-toxique_4811803_3244.html#80wgBGopEmsxjqIO.99
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ser implementada7. As instituições, em um contexto de responsabilidade social empresarial, 

devem criar mecanismos para a mudança cultural em relação às atividades exercidas, tais 

como alinhar a produção, consumo e meio ambiente como meta de atuação social e comercial. 

O mercado, em seu modelo de produção, deve ter uma convivência respeitosa com meio 

ambiente. O estabelecimento dessa coexistência deveria ser a condição inicial para o 

desempenho das atividades corporativas. Esse equilíbrio em sua atuação ambiental e 

socialseria a meta a ser alcançada. Nesse sentido, Michael E. Porter e Mark R. Kramer 

afirmam que “grande parte do problema está nas empresas em si, que continuam presas a uma 

abordagem à geração de valor surgida nas últimas décadas e já ultrapassada”. Assim, 

permanecem equivocadas na percepção de geração de valor, pois visualizam o retorno 

financeiro a curto prazo, com baixo investimento, baixos salários e negligência ambiental8.  

Nesse sentido, Luigi Ferrajoli afirma que a ideologia liberal no plano econômico criou 

medidas que foram agravadas pela própria crise, a “começar pela maior pobreza e pelas 

restrições do poder aquisitivo e dos direitos sociais, dando vida a uma espiral recessiva 

incontrolada”9. A busca infinita de lucros por parte do mercado10 e os interesses privados 

                                                 
7 A criação de uma cultura empresarial, ou seja, a “compreensão da Responsabilidade Social da Empresa leva a 

uma nova forma de gestão, não mais o lucro em sua essência, mas a empresa como parte da sociedade e sua 
responsabilidade no papel de desenvolvimento econômico do País, além da geração de emprego e distribuição de 
renda como forma de garantir os objetivos constitucionais. As atividades empresariais têm ampliadas a sua 
atuação, não mais no âmbito da economia, mas como responsável pelo desenvolvimento e atuando, 
diretamente, na melhoria da dignidade humana”. HOLANDA, Marcus Mauricius. Análise constitucional do 
acesso ao trabalho digno, como instrumento do desenvolvimento econômico e social. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016, p. 67. 

8 Nesse sentido Michael E. Porter afirma que “continuam a ver a geração de valor de forma tacanha, otimizando 
o desempenho financeiro de curto prazo numa bolha e, ao mesmo tempo, ignorando as necessidades mais 
importantes do cliente e influências maiores que determinam seu sucesso a longo prazo. Só isso explica que 
ignorem o bem-estar de clientes, o esgotamento de recursos naturais vitais para sua atividade, a viabilidade de 
fornecedores cruciais ou problemas econômicos das comunidades nas quais produzem e vendem. Só isso 
explica que achem que a mera transferência de atividades para lugares com salários cada vez menores seria 
uma “solução” sustentável para desafios de concorrência. O governo e a sociedade civil não raro exacerbam o 
problema ao tentar corrigir deficiências sociais à custa da empresa. Os supostos trade-offs entre eficiência 
econômica e progresso social foram institucionalizados em décadas de políticas públicas”. PORTER, Michael 
E.; KRAMER, Mark R. Criação de valor compartilhado. Havard Business Review Brasil, 2011, p. 4-14. 
Disponível em: <http://hbrbr.com.br/criacao-de-valor-compartilhado/> Acesso em: 11 set. 2017. 

9 FERRAJOLI, Luigi. O futuro da democracia na Europa. Direitos e poderes na economia global. Revista de 
direitos humanos e democracia, Unijuí, ano 1, n. 2, p. 387-388,  jul./dez.  2013. 

10 Luigi Ferrajoli demonstra que os interesses privados sobrepostos ao comum, “inverteu-se a relação entre 
política e economia. Não são mais os Estados, com suas políticas, que disciplinam os mercados, impondo suas 
regras, limites e vínculos, mas são os mercados que disciplinam e governam os Estados. Não são mais os 
governos e os parlamentos democraticamente eleitos que regulam a vida econômica em função dos interesses 
gerais, mas são os mercados que impõem aos Estados políticas antidemocráticas e antissociais, para a 
vantagem dos interesses privados da maximização dos lucros, das especulações financeiras e da rapina dos 
bens comuns e vitais”. Ibid., 2013, p. 387-388. 
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sobrepostos ao bem comum são causas dos problemas econômicos e consequentemente da 

insustentabilidade democrática (política, cultural, ambiental, social). 

A preocupação é como conciliar para que esse desenvolvimento não seja um risco social 

ou ao planeta, através do esgotamento dos recursos. A lógica mercadológica de sobrevivência, 

por meio do lucro, parece não conciliar outras percepções: o ser humano, a sua força 

produtiva e consumidor dos produtos11. Esse ciclo apresenta fragilidades, pois ambos são 

engrenagens de uma mesma estrutura, a sincronia deve estar presente. Como produzir, sem 

pôr em risco a natureza, os recursos, o ser humano?  

A responsabilidade social das empresas constitui paradigma para transformar e 

remodelar as estruturas econômicas e sociais em prol de um futuro sustentável, como afirma 

Fritjof Capra, a fim de remodelar a globalização e criar alternativas para o desenvolvimento e 

a sustentabilidade ecológica12.  

Celso Furtado lembra que até o relatório “Limites de Crescimento”, produzido a pedido 

do Clube de Roma sobre o dilema da humanidade, em análise global, não existiam estudos 

científicos em relação à dependência continuada de recursos naturais, bem como sobre as 

consequências do uso predatório desses recursos13. Assim os problemas que foram objeto de 

estudo seria a “pobreza em meio à abundância; deterioração do meio ambiente; perda de 

confiança nas instituições”14. Criou-se o desafio global para repensar e equalizar o 

crescimento e a capacidade do planeta em sustentar continuadamente. 

 No Relatório “Limites do Crescimento”, percebeu-se a finitude do planeta e a atividade 

humana como causa, e conclui que se as tendências de crescimento continuarem, existe a 

possibilidade de um declínio da capacidade industrial e humana, de modo que a atuação 

                                                 
11 Nesse sentido vale observar a conclusão de Paulo Bonavides quando afirma que, no Estado Social, ambas as 

partes envolvidas lucram: o trabalhador, por observar que suas reivindicações são atendidas e os capitalistas, 
pois sua sobrevivência fica “afiançada” no ato de sua humanização: “Lucra o trabalhador, que vê suas 
reivindicações mais imediatas e prementes atendidas satisfatoriamente, numa fórmula de contenção do egoísmo e 
de avanço para formas moderadas do socialismo fundado sobre o consentimento. E lucram também os 
capitalistas, cuja sobrevivência fica afiançada no ato de sua humanização, embora despojados daqueles privilégios 
de exploração impune, que constituíam a índole sombria do capitalismo, nos primeiros tempos em que se 
implantou.” BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.89. 

12 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: Ciência para uma vida sustentável. Tradução de Marcelo Brandão 
Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 232-233. 

13 FURTADO, Celso. Capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 22. 
14 WATTS, Willian. In: MEADOWS, Donella H. et al. Limites do crescimento: Um relatório para o projeto do 

Clube de Roma sobreo dilema da humanidade. Tradução Inês M F Litto. 2. ed. São Paulo:  Perspectiva, 1978, 
p. 10-12. 
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humana e corporativa responsável será a preparação para a “transição entre o crescimento e o 

equilíbrio global” 15.  

A relevância da sustentabilidade é percebida quando Philip Kotler questiona se o 

capitalismo seria “neutro em seus efeitos sobre o meio natural e o planeta terra?”. Assim, 

percebe Kotler, que a resposta é negativa, pois os efeitos nocivos atingiriam a todos 

indiscriminadamente. Portanto, direciona como as empresas poderiam ser motivadas a adotar 

práticas que “conduzirão a um mundo mais sustentável?”16. Vê-se que a essas questões o 

elemento centralizador seria a manutenção da sustentabilidade. Esta seria a direção, o valor-

guia para as empresas no desafio de uma consciência ecológica como modelo de 

Responsabilidade Social das Empresas – RSE. 

Nessa perspectiva, desde a publicação de “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carsonem 

1962, denota-se a necessidade de uma atuação responsável para manter o equilíbrio da 

sustentabilidade ambiental. A mudança de postura empresarial torna-se a matriz do 

desenvolvimento orientado, o binômio sustentabilidade econômica e ambiental17. 

Com a difusão de “Nosso Futuro Comum”18, em 1988, ficou evidenciada a necessidade 

de propostas e ações inovadoras para a questão do meio ambiente. Linda Starke, em “Sinais 

de Esperança: lutando por nosso futuro comum”, percebe a necessidade do “desenvolvimento 

industrial sustentável”19. Ou, como descreve Jonh Elkington, que o capitalismo, bem como a 

sustentabilidade, seria “a onda do futuro”. A percepção da estratégia de negócios passaria pela 

sustentabilidade, afirmando que “o que estamos vendo é o surgimento de uma nova era do 

capitalismo”.20, de modo a criar, através da RSE, a prosperidade sem crescimento, como 

assinala Tim Jackson21, e a construção de um capital natural, a fim de que as empresas 

consigam prosperar ao investir no meio ambiente, como lembra Mark R. Terck e Jonathan S. 

                                                 
15 Ibid., 1978, p. 19. 
16 KOTLER, Philip. Capitalismo em confronto: Soluções reais para os problemas de um sistema econômico. 

Tradução Claudia Gerpe Duarte. Rio de Janeiro: Best Business, 2015, p. 143. 
17CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Tradução de Raul de Polilo. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1969, p. 155. 
18 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. 
19 STARKE, Linda. Sinais de esperança: Lutando por nosso futuro comum. Tradução Maria Inês Rolim; Maria 

Lucia Leão Velloso de Magalhães; Clóvis Alberto Mendes de Moraes. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1991, p. 101. 

20 ELKINGTON, Jonh. Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. Tradução de Milton Mira de Assumpção 
Filho. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012, p. 27-28. 

21 JACKSON, Tim. Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução de José Eduardo 
Mendonça. São Paulo: Planeta sustentável, 2013, p. 30. 
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Adams22. A prosperidade e o desenvolvimento seriam o resultado da aproximação entre 

economia e ética, para que ambas possam ser beneficiadas com recompensas mútuas23. 

A direção apontada pela Constituição Federal é explícita. As políticas de desenvolvimento 

impõem a Sustentabilidade como valor-guia. Nesse sentido, Celso Furtado assevera que as 

políticas de desenvolvimento sejam formuladas com “base numa explicação dos fins substantivos 

que almejamos alcançar, e não com base na lógica dos meios imposta pelo processo de 

acumulação”, processos estes direcionados pelas empresas, com “um enorme custo ecológico”24. 

A sustentabilidade, como valor, orienta a atuação do Estado e das empresas na 

concretização axiológica dos objetivos constitucionais. O desenvolvimento econômico e 

social deve admitir e sujeitar-se às proposições da sustentabilidade com o fim de obter um 

desenvolvimento qualitativo, includente e equilibrado. Crescer em números não seria, 

propriamente, o ideal. O desenvolvimento requer o direito ao bem-estar, ao ambiente 

ecologicamente equilibrado e ao comportamento humano que reflita os valores e as 

exortações da Constituição de 198825 26.  

3.2 A função social da empresa e a teoria organicista constitucional 

No âmbito normativo constitucional, a função social da empresa é uma proposição que 

deriva de um encadeamento da função social da propriedade. Prevista no art. 5º XXIII, 

prescreve, de modo geral, que a “propriedade atenderá a sua função social”. Foi inserida como 

princípio da Ordem Econômica e Financeira, no art. 170, III, de modo que a propriedade, em 

sua função social, fosse um dos supedâneos principiológicos da ordem, ultrapassando a 

                                                 
22 TERCEK, Mark R.; ADAMS, Jonathan S. Capital natural: Com o as empresas podem prosperar ao investir 

no meio ambiente. Tradução de Vera Caputo. São Paulo: Alaúde, 2014, p. 15. 
23 SEN, Amartya. Sobre ética e economia. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1999, p. 106. 
24 FURTADO, Celso. Em busca de um novo modelo. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 36;78. 
25 Nesse sentido, Juarez Freitas apresenta um conceito do princípio da sustentabilidade no qual abrange os elementos 

constitucionais devem atentar para a sustentabilidade como componente centralizador do desenvolvimento. 
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Forúm, 2012, p. 41. 

26Para Juarez Freitas, o concito do princípio da sustentabilidade seria: “trata-se do princípio constitucional que 
determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 
solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambiente limpo, 
inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no 
presente e no futuro, o direito ao bem-estar”. Ibid., 2012, p. 41. 
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utilização da propriedade enquanto direito individual e incorporando valores econômicos e 

empresariais27. 

De sorte, a inserção da função social na Ordem Econômica e Financeira transformou a 

propriedade em elemento constitutivo principiológico e ampliou o entendimento da função 

social ao inserir o ônus à propriedade privada como integrante da cadeia produtiva 

empresarial. Essa transformação do regime da propriedade amplia a compreensão da 

propriedade, transformando-a em elemento central da produção capitalista. Não apenas, como 

assevera José Afonso da Silva, “o seu exercício” deixa, a função social, de ser somente o 

exercício de um direito individual, mas passa a se inserir na estrutura econômica 

constitucional e na funcionalização da empresa28.  

Essa funcionalização da empresa, ligada intrinsicamente com a propriedade, cria, em 

relação à função social, procedimentos de observância obrigatórios, pois a utilização da 

propriedade consiste na obediência em utilizar os recursos naturais integrantes da propriedade 

de maneira sustentável e de preservar o equilíbrio ambiental como emanação da própria 

responsabilidade na utilização da propriedade e da atuação empresarial.29 

Compreende-se a função social da empresa de modo aparente no art. 170 da 

Constituição Federal de 1988, onde são apresentados os fundamentos da Ordem Econômica e 

                                                 
27 José Afonso da Silva, nesse sentido dispõe que a inserção do art. 5º, XXIII na Constituição Federal de 1988 já 

seria suficiente para permear a função social da propriedade como princípio jurídico. Mas a reafirmação da 
“propriedade privada e sua função social como princípio da Ordem Econômica (art. 170, II e III), relativizando, 
assim seu significado. [...] porque ultrapassa o simples sentido de elemento conformador de uma nova 
concepção da propriedade como manifestação de direito individual, que ela, pelo visto, já não o é apenas, 
porque interfere com a chamada propriedade empresarial. SILVA, José Afonso da. Teoria do conhecimento 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 512. 

28 Comenta José Afonso da Silva que a “função social da se manifesta na própria configuração estrutural do 
direito de propriedade, pondo-se concretamente como elemento qualificante na predeterminação dos modos de 
aquisição, gozo e utilização dos bens. Por isso é que se conclui que o direito de propriedade não pode mais ser 
tido como um direito individual. A inserção do princípio da função social, sem impedira existência da 
instituição, modifica sua natureza”. Ibid., 2014, p. 514-515. 

29 Nesse sentido tem-se a jurisprudência do STF: “O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis 
que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, 
art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse 
efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República. O acesso à terra, 
a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada 
dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da 
função social da propriedade”. [ADI 2.213 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 4-4-2002, P, DJ de 23-4-2004.] 
= MS 25.284, rel. min. Marco Aurélio, j. 17-6-2010, P, DJE de 13-8-2010. “A própria Constituição da 
República, ao impor ao Poder Público dever de fazer respeitar a integridade do patrimônio ambiental, não o 
inibe, quando necessária a intervenção estatal na esfera dominial privada, de promover a desapropriação de 
imóveis rurais para fins de reforma agrária, especialmente porque um dos instrumentos de realização da função 
social da propriedade consiste, precisamente, na submissão do domínio à necessidade de o seu titular utilizar 
adequadamente os recursos naturais disponíveis e de fazer preservar o equilíbrio do meio ambiente [...]”. [MS 
22.164, rel. min. Celso de Mello, j. 30-10-1995, P, DJ de 17-11-1995.] 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=ADI-MC&processo=2213&origem=IT&cod_classe=555
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613326
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=MS&processo=22164&origem=IT&cod_classe=376
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=MS&processo=22164&origem=IT&cod_classe=376
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Financeira delimitados no respeito e valorização do trabalho humano em primeiro lugar e a 

liberdade de atuação empresarial, por meio da livre iniciativa. Desse modo, a atuação 

empresarial fica estruturada para uma atuação na qual o ser humano seja respeitado, por meio 

do trabalho, renda, com respeito ao consumidor, todos inseridos em um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem como se percebe a necessidade da atuação empresarial para, 

juntamente com a atuação estatal, promover o desenvolvimento e reduzir a pobreza e as 

desigualdades sociais.30 

A compreensão da extensão da função social da empresa, derivada da função social da 

propriedade, é, na lição de Fábio Konder Comparato, “uma das noções de mais relevante 

influência prática e legislativa no direito brasileiro”. Situa-se como princípio guia para a 

atuação estratégica das empresas, de modo a influenciar a imposição de medidas positivas 

para o exercício empresarial. Comparato percebe a completa conexão da ideia da função 

social “à proteção de terceiros interesses envolvidos pela grande empresa que cada vez mais 

influência e modifica a comunidade em que atua. Assim, a proteção de interesses externos (e 

não internos) parece ser, portanto, o grande objetivo da disciplina da função social da 

empresa” 31.  

Percebe-se plenamente a importância auferida pela Constituição Federal de 1988 às 

empresas, e a delimitação mínima de sua atuação corporativa no cumprimento de sua função 

social. Na ADI 3.3934 - STF, o Relator Ministro Ricardo Lewandowski demonstra a 

existência da função social da empresa ao assegurar e conservar, nos casos de falência32, os 

postos de trabalho como manifestação norteadora da empresa e do desenvolvimento33. 

                                                 
30 Nessa mesma percepção Vladmir Oliveira da Silveira e Elenice Baleeiro Nascimento Ribeiro consideram que 

“em específico, a função social da empresa está destacada no art. 170 e incisos da Carta Magna, que consagra 
como finalidade da República o estabelecimento de uma vida digna, fundada na valorização do trabalho e na 
livre iniciativa (art. 170 caput), respeitando o direito de propriedade (inciso II), mas limitando-o pela função 
social (inciso III)”. SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; RIBEIRO, Elenice Baleeiro Nascimento. Ética: Conteúdo da 
responsabilidade corporativa e desdobramento da função solidária da empresa. Revista Argumentum, Marília/SP, v. 
16, jan.-dez. 2015. Disponível em: < http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/191/38>. Acesso 
em: 25 set. 2017. 

31 Para Fábio Konder Comparato a expressão, “aplicada por Champaud às relações sociais internas, denota uma visão 
do autor ainda influenciada pelo privatismo da função social do controlador, que parece identificar nos acionistas 
minoritários os sujeitos protegidos pelo princípio da função social da empresa. Na verdade os acionistas minoritários 
podem ser e são titulares de proteção específica prevista (ainda que limitadamente) na lei acionária. Não é para sua 
proteção que o princípio da função”. COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de 
controle na sociedade anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. [Recurso eletrônico]. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-5131-3/epubcfi/6/32[;vnd.vst.idref=poder-de-controle-
na-sociedade-anonima-15]!/4[poder-de-controle-na->. Acesso em: 25 set. 2017. 

32Rubens Requião afirmava que “na verdade, a tese da personificação da empresa, ladeando a figura do empresário, 
tende a se afirmar celeremente. Com efeito esse movimento se tem acentuado, concretamente na França a partir do 
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No Código Civil brasileiro de 2002, não há menção expressa, mas na legislação 

infraconstitucional, existe previsão em relação à função social. A Lei 6.404/76, que dispõe 

sobre as “Sociedades por Ações”, no art. 154, prescreve que o administrador “deve exercer as 

atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e o interesse da companhia, 

satisfeitas as exigências do bem público e no interesse da função social da empresa” (Lei nº 

6.404/76, art. 154), sempre se subordinando ao cumprimento da legislação e à ordem pública.  

A Constituição, ao estabelecer regras deônticas34 para o desenvolvimento econômico e 

social nacional, incumbiu as empresas do dever de estimular esse desenvolvimento por meio 

da livre iniciativa e da proteção jurídica da propriedade. Fica clara a intenção constitucional 

de ampliar a compreensão do termo função social para além da propriedade. A relevância 

dada à atuação da empresa e aos impactos para o desenvolvimento nacional torna 

compreensível a ampliação conceitual. A empresa, constitucionalmente considerada, seria o 

instrumento para alavancar e direcionar o desempenho econômico, gerar renda, reduzir as 

desigualdades e erradicar a pobreza, daí sua importância e sua função. 

Ressalta-se que, com a inserção da livre iniciativa como engrenagem fundamental da 

República, apresenta-se uma dupla atribuição. Além da perseguição do lucro, como atividade 

elementar, impregnou-se, também de uma faceta social.  A responsabilidade social que, em 

um primeiro momento se apresenta como uma contradição, manifesta a essência 

constitucional para o desenvolvimento centrado na função social dos meios de produção e 

consequentemente das empresas.  

                                                                                                                                                         
instituto da falência, com   propósito de preservá-la, precisamente em vista de sua evidente função social. Sustentou-
se a necessidade de no Direito positivo, dissociar a empresa do empresário, partindo da tese que era preciso a 
preservação daquela, em face da incompetência ou improbidade deste. REQUIÃO, Rubens. A função social da 
empresa no Estado de direito. Revista da faculdade de direito da UFPR, Curitiba: UFPR, ano 19, n. 19, p. 263-
280, 1979, p. 269. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/8835/6145 > Acesso em: 03 out. 2017. 

33 “Falência e recuperação judicial. Inexistência de ofensa aos arts. 1º, III e IV, 6º, 7º, I, e 170, da CF de 1988. 
[...] Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de 
falência ou recuperação judicial. Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de 
créditos trabalhistas. Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos 
trabalhistas em quirografários. Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, 
tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho”. [ADI 3.934, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 
27-5-2009, P, DJE de 6-11-2009. 

34 Segundo José Afonso da Silva as regras deônticas seriam normas de conduta. “isto é, regras que regulam 
diretamente a ação humana, exigindo-a como devida. O dever-ser é, pois, da natureza da norma. Cumprir ou 
descumprir uma regra deôntica, uma norma significa cumprir ou descumprir o dever que ela impõe. Portanto, o 
cumprimento da norma se esgota no fato de que a conduta ou a ação exigida seja satisfeita. Não há resultado 
para além dessa satisfação”. SILVA, José Afonso da. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo: 
Malheiros, 2014, p. 520. 
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Mas a aparente contradição se esvai quando se percebe a função social vinculada para a 

sua própria integração. Uma empresa não gera lucro se não tem consumidores. Uma empresa 

não sobrevive sem os recursos disponíveis do meio ambiente, de onde direta ou indiretamente 

retira toda a sua matéria-prima, de sorte que a empresa e suas emanações jurídicas e sociais 

têm por finalidade a busca do bem-estar social35 e o atendimento dos objetivos nacionais. 

Gustav Radbruch discorre que o Estado permite a atuação privada, dentro de uma 

“liberdade de movimentos concedida no âmbito do direito público universal à iniciativa 

privada, provisório e revogável”, ou seja, o Estado permite a liberdade, mas condicionada aos 

regramentos instituídos pela Constituição e normas infraconstitucionais, de modo que, como 

assevera Radbruch, prevaleça a “primazia do Estado como protetora dos indivíduos”, como 

expressão de uma relação recíproca estabelecida entre o direito público e privado36.  

Vê-se a sistemática constitucional integradora conectada à realização simultânea dos 

direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos. O desenvolvimento deve ser pautado 

na inclusão e na harmonia social. A relação harmônica entre o privado e o coletivo, atuando 

de modo indivisível para um fim comum. 

Essa sistemática integradora da Constituição de 1988 apresenta-se como uma 

constituição organicista, como se pode analogicamente compreender. Funciona como se fosse 

um organismo vivo, que apesar de diferentes órgãos, com as diversas funções, mas em um 

plano macro, todos os órgãos funcionam para um fim comum. E mesmo aparentemente 

inconciliáveis, tem sua vital importância dentro do organismo, nesse caso no âmbito 

constitucional. 

A compreensão de um envolvimento integrado e harmônico, onde as estruturas 

organizacionais do Estado exercem um movimento contínuo para uma realização dos 

objetivos constitucionais, é denominado, por Paulo Bonavides, como a “interpretação 

organicista da sociedade”37. Vê-se a sistemática constitucional integradora conectada à 

realização simultânea dos direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos. O 

                                                 
35 Luiz Fernando de Camargo Prudente do Amaral destaca que “com o advento do Estado do bem-estar social, 

todo e qualquer instituto jurídico passa, pois a ter uma função que tem como finalidade última o bem-estar 
social”. AMARAL, Luiz Fernando de Camargo Prudente do. A função social da empresa no direito 
constitucional econômico brasileiro. São Paulo: SRS, 2008, p. 68. 

36 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Tradução de Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins Fontes, 
2010, p. 187-188. 

37 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 67. 
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desenvolvimento deve ser pautado na inclusão e na harmonia social. A relação harmônica 

entre o privado e o coletivo, atuando de modo indivisível para um fim comum. 

Esse fim comum torna a empresa e a sua função social, não apenas em satisfazer os 

interesses dos controladores e sócios, mas sobrevém os interesses constitucionais para o 

desenvolvimento. Assim, quando a propriedade privada assume a faceta como um bem de 

produção empresarial, o controlador tem o “poder-dever” de direcionar a uma destinação 

compatível com o interesse voltado para as emanações da Constituição38 ao gerar o lucro 

esperado aos sócios e ao mesmo tempo ampliar as vagas de trabalho e geração de renda.  

Percebe-se que a função social da empresa não conflita com os interesses dos 

controladores ou dos sócios, mas sim, os complementa. O lucro e os demais objetivos 

empresariais definidos para a atuação da empresa não a tornam conflituosa com a função 

social. Ambos estão em harmonia e sinergicamente ligados, como se fossem órgãos ou 

sistemas, cujo resultado se completa com esforço equilibrado, derivado da atuação coesa dos 

elementos apresentados.  

 Observa Ana Frazão Azevedo Lopes, que a função social não teria por fim reduzir a 

liberdade das empresas, nem “de tornar a empresa um simples meio para os fins da 

sociedade”39. Acrescenta que a função seria o de apresentar os compromissos e as 

responsabilidades da empresa “reinserindo a solidariedade social na atividade econômica”. 

A função social da empresa deriva como elemento natural de sua própria existência. O 

“ser” da empresa está impregnado com o “dever”, não possibilitando à empresa escolher se o 

modelo adotado para a sua atuação deveria agregar ou não a função social. É uma escolha que 

não lhe cabe fazer. A partir de sua concepção, seu dever jurídico sempre, independentemente 

                                                 
38 “Se se quiser lograr algum avanço na regulação constitucional da propriedade. é preciso estabelecer as distinções 

e precisões fundamentais. Algumas delas já foram mencionadas nesta exposição: a função social da propriedade 
não se confunde com as restrições legais ao uso e gozo dos bens próprios; em se tratando de bens de produção, o 
poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com o interesse da coletividade transmuda-
se, quando tais bens são incorporados a uma exploração empresarial, em poder-dever do titular do controle de 
dirigir a empresa para a realização dos interesses coletivos”. COMPARATO, Fábio Konder. Função social da 
propriedade dos bens de produção. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, 
São Paulo: Malheiros (Nova Série), v.62, p.71-79, jul./set.1986, p. 76. 

39 O Estado democrático de direito traz em si uma unidade de sentido que permeia toda a Constituição e orienta a 
compreensão dos demais princípios: a dignidade da pessoa humana, como conceito que consagra 
simultaneamente a autonomia privada e a autonomia pública. Logo, muito mais importante do que discutir qual 
é o grau de capitalismo adotado pela Constituição é saber que a ordem econômica tem por fim assegurar a 
todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, tal como acentua o próprio caput do art. 
170. LOPES, Ana Frazão de Azevedo. Empresa e propriedade – Função social e abuso de poder econômico. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 278. 
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do tamanho ou área de atuação, estará vinculado constitucionalmente. Ou, como afirma Eros 

Roberto Grau, a função social da empresa já estaria embrionariamente postulada, não 

podendo esta desenvolver-se “em contraste com a utilidade social ou de modo a causar dano à 

segurança, à liberdade, à dignidade humana”40.  

A função social da empresa tem a vinculação com a lei41, com o ordenamento jurídico, 

de modo que, para isso, o Estado se utiliza de seu poder fiscalizador para a verificação das 

atividades econômicas e atuação legal das empresas estatais ou privadas, direcionadas para a 

finalidade social. Portanto, a empresa, por intermédio de seu controlador, tem o poder-dever 

em dar a correta destinação de suas atribuições compatibilizadas com o interesse social e 

coletivo em cumprimento legal de suas obrigações42. 

O exercício da empresa e os interesses que gravitam em seu centro de influência estão 

ligados de modo a corporificar a direção constitucional de uma sociedade livre e justa, bem 

como o dever da atuação da empresa na manutenção do equilíbrio do meio ambiente 43. 

Assiste a empresa, no exercício das atividades, a interação solidária para o cumprimento de 

sua função social, como explana Eros Roberto Grau, o qual aduz que a função de “norma 

                                                 
40 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (Interpretação e crítica). 18. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2017, p. 235. 
41 Eros Roberto Grau explica que dois aspectos devem ser observados: o primeiro seria que a liberdade 

econômica seria um direito constitucionalmente assegurado, mas que não é direito fundamental, é “uma 
liberdade mundana, positivada pela ordem jurídica”, dessa maneira explica que “o segundo, à circunstância de 
que não há limitação ao direito de liberdade econômica (liberdade de iniciativa econômica), mas, tão-somente 
à liberdade econômica. Isso porque o regime de liberdade de iniciativa econômica é aquele definido pela 
ordem jurídica. Vale dizer: o direito de liberdade econômica só tem existência no contexto da ordem jurídica, 
tal como o definiu a ordem jurídica. Por certo que, na comparação entre ordens jurídicas distintas, poder-se-á 
afirmar que nesta, em relação àquela, a liberdade de iniciativa econômica é mais - ou menos - dilatada, em 
decorrência de ser menos ou mais limitada. Não, porém, que o direito de liberdade econômica aqui ou ali seja 
limitado, neste ou naquele grau. O direito de liberdade econômica é direito integral nos quadrantes da ordem 
jurídica positiva que o contempla”. Ibid., 2017, p. 200-201. 

42 Reforça, ainda, esse pensamento Thiago Pinho de Andrade, onde “a função social da empresa enquanto poder-
dever do titular do controle (administrador/controlador) em dar à coisa (empresa/atividade empresarial) 
destinação compatível como interesse da coletividade, configura-se como forma de realização da justiça social. 
Entretanto, deve-se ter claro a ideia de que tal realização acontece de forma naturalmente no desenrolar da 
atividade empresarial, deixando de lado nesta linha de raciocínio os abusos cometidos por àqueles que 
conduzem a atividade empresarial”. ANDRADE, Thiago Pinho de. Empresa, responsabilidade e função 
social. Curitiba: CRV, 2016, p. 127. 

43 Nesse sentindo, assevera João Luís Nogueira Matias, que “firmados tais postulados, pode-se entender a função 
social da empresa como a vinculação do exercício da empresa à concretização de uma sociedade livre, justa e 
solidária, do que decorre um complexo de deveres e obrigações, positivas e negativas, impostas aos 
controladores e administradores, perante os empregados, fornecedores, consumidores, meio ambiente, Estado, 
e toda a comunidade que com ela interage. Também são emanações da função social da empresa o incentivo à 
sua preservação e a obrigação de proteção aos sócios minoritários”. MATIAS, João Luis Nogueira. A função 
social da empresa e a composição de interesses na sociedade limitada. 2009. Tese (Doutorado em Direito 
Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 87. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-06052010-140746/pt-br.php> Acesso em: 03 out. 2017. 
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objetivo”, de modo a justificar a exigência de políticas para assegurar os objetivos 

constitucionais44. 

3.3 Para além da função social das empresas: A responsabilidade social 
corporativa 

Inconteste a essencialidade da empresa como agente de transformação econômica 

social. Perceber a função social no contexto constitucional constitui a essência da 

compreensão do modelo adotado para o desenvolvimento no Brasil. A liberdade econômica 

na inter-relação jurídica brasileira condiciona a livre iniciativa para promover o aumento das 

capacidades não só econômicas, mas também para funcionalizar a economia em benefício dos 

atores econômicos e sociais. Viu-se que a empresa, enquanto cumprimento de sua função 

social, decorre da própria manifestação de sua existência, atividade empresarial e 

cumprimento normativo, imposto pelo Estado e emanado da ordem-jurídica. 

Aponta-se, na reponsabilidade social corporativa, algo além da função social. 

Apresenta-se como uma extensão não obrigatória das atividades das empresas. Seria uma 

ampliação voluntária das atribuições legais, para contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade e produzir impactos positivos para as pessoas, para o planeta e, não obstante, como 

marketing no fortalecimento da marca e aumento dos lucros, decorrentes dos reflexos 

positivos na relação com o consumidor. 

Essa conduta empresarial na criação de um valor que comporta, para além do lucro, uma 

visão sistemática e complexa, leva a perceber que o conjunto que integra não pode atuar 

dissociado do planeta, enquanto fonte de recursos naturais, indispensáveis para a produção, e 

das pessoas como objetivo fim das empresas, enquanto consumidoras de produtos ou 

participantes da cadeia produtiva.  

A responsabilidade social funciona como paradigma para a atuação ética das empresas, 

respeito às pessoas e uso racional dos recursos ambientais. Intenta promover um modelo inclusivo, 

para que sejam sanados, ou minimizados, os efeitos de décadas de atuação desastrosa pelas 

empresas, o que prever a inclusão das pessoas nos benefícios auferidos com o desenvolvimento 

tecnológico, a geração de impactos positivos para a coletividade e a adoção de boas práticas de 

governança voltadas para um mundo com menos injustiça e em equilíbrio com a natureza. 

                                                 
44 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (Interpretação e crítica). 18. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2017, p. 223. 
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Esse modelo de gestão busca a inter-relação entre os demais atores, que são afetados, 

diretamente ou indiretamente, pelas as atividades empresariais. A visão da empresa endógena, 

voltada exclusivamente para o público interno, ou seja, os acionistas, para a obtenção 

exclusivamente do lucro, direciona-se para o paradigma da empresa socialmente responsável. 

A interação com a comunidade, com o meio ambiente e a atuação ética seriam os valores a 

serem buscados para além do lucro.  

Percebe-se, com o implemento da responsabilidade social corporativa, que se 

desenvolvem conceitos e formas de perceber a atuação empresarial e o contexto no qual se está 

inserido. Assume-se uma postura ativa na criação de valores positivos para a sociedade, bem 

como a participação ativa no desenvolvimento econômico, político, cultural, social e ambiental. 

Silke Bustamante45 e Klaus Brenninger asseveram que esse deslocamento de paradigma, devido 

à própria mudança dos consumidores e da forma de produção, criou a demanda por um 

comportamento social ecologicamente correto e economicamente responsável 46.  

A preocupação com a atuação ética das empresas verificou-se principalmente com o 

aumento do desempenho econômico obtido após a segunda metade do século XX47. Com o 

fim da Guerra Fria, os países industrializados, diante da necessidade de distribuir a produção e 

aumentar o mercado consumidor, impuseram um crescente intercâmbio econômico e cultural 

entre os países em desenvolvimento, promovendo, ainda, a quebra de fronteiras entre os 

mercados, de modo a operarem simultaneamente em diversas partes do mundo, em busca de 

produtividade e redução de custos. 

                                                 
45 Silke Bustamente é professora da Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  - Campus Lichtenberg. 
46Silke Bustamente assevera que due to an increasing bottleneck on major labour markets in developed countries, ‘Employer 

Branding’ has gained momentum over the past years. At the same time, Western societies and as such employers have 
experienced a major paradigm shift: The demand for a socially, ecologically, as well as economically responsible behavior 
of society and its members, for companies known as CSR”. Tradução nossa: "Devido a um crescente estrangulamento nos 
principais mercados de trabalho nos países desenvolvidos, o ‘Employer Branding’ (leia como a ter uma boa reputação da 
empresa ou marca, bem como um conjunto de técnicas para melhorar a imagem da marca) ganhou impulso nos últimos 
anos. Ao mesmo tempo, as sociedades ocidentais e, como tal, os empregadores experimentaram uma grande mudança de 
paradigma: a demanda por um comportamento social, ecologicamente, bem como economicamente responsável da 
sociedade e seus membros, para as empresas conhecidas como RSC ou RSE. BUSTAMANTE, Silke; BRENNINGER, 
Klaus: CSR and its Potential Role in Employer Branding. An Analysis of Preferences of German Graduates. In: 
BAUMGARTNER, R.J.; GELBMANN, U.; RAUTER, R. (Ed.). Making the Number of Options Grow. Contributions 
to the Corporate Responsibility Research Conference, 2013, p.5. Disponível em: <https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-
institute/Systemwissenschaften/ISIS_Reports/ISIS_reports_6_CRRC.pdf>.  Acesso em: 10 out. 2017. 

47 Nesse sentido Randal Martins Pompeu assevera que “desde o início do século XX, a preocupação com o tema 
da responsabilidade social das empresas fez incrementar novos conceitos e comportamentos que exigem da 
sociedade, e de todos os stakeholders, que assumam o seu dever de participar do processo de desenvolvimento 
social, humano, econômico, político, cultural e ambiental” POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SANTIAGO, 
Andrea Maria. Responsabilidade social das empresas como nova forma de gestão. In: POMPEU, Gina Marcílio 
Vidal (Org.). Direitos humanos, econômicos e a responsabilidade social das empresas. Florianópolis: 
Conceito, 2012, p. 251. 
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O aumento competitivo das empresas e a possibilidade de atuação global com suporte 

tecnológico avançado, bem como o aumento da concorrência onde antes o mercado era 

restrito, fizeram com que as empresas intensificassem a busca por mercados produtores e 

consumidores e retorno financeiros aos investidores. O aumento do investimento para o 

domínio do mercado foi o fator basilar das políticas de enfraquecimento das nações e redução 

das fronteiras em países em desenvolvimento. O esforço ao incremento dos ganhos e as 

pressões por maior lucratividade tiveram, entre outras consequências, a redução das agências 

reguladoras e sindicatos. 48  

A empresa tem como função primária o lucro, mas não necessariamente deve ter a sua 

existência estruturada unicamente nesse objetivo. O implemento dos ganhos oriundos da 

atividade econômica é primordial para a recuperação de seus investimentos, bônus dos sócios e 

desenvolvimento de tecnologias. Nessa questão a literatura tem uma unidade consensual. O que 

difere seria o entendimento da empresa somente para os sócios ou da empresa como organismo 

da sociedade com responsabilidades, para com os investidores, sociedade e meio ambiente.  

Na linha de pensamento da empresa endógena com responsabilidade somente para os 

investidores e remuneração dos colaboradores, pode-se citar Porter e Kramer (2006, 2011), 

Robert B. Reich (2007), Friedman (1962), Friedrich August Von Hayek (1990). Há os que 

discorrem que a empresa seria um organismo inserido na sociedade, que, para além do lucro, 

fomentaria o desenvolvimento social, cultural e ambiental, como produto das atividades 

empresariais. Nessa perspectiva, alinham-se Randal Pompeu (2011; 2014), Gina Pompeu (2012), 

Muhammad Yunus (2011), Amartya Sen (2007), Freeman (1984), Archie B. Carrol (1991).  

A compreensão da Responsabilidade Social não é consensual na literatura. Devido à 

percepção reduzida ou ampliada da literatura e seus autores, para o entendimento do conceito 

de responsabilidade social das empresas torna-se necessária, inicialmente, a compreensão das 

teorias e dos conceitos, de modo a se perceber o quão se aproximam ou se 

desincompatibilizam. A pertinência temática reveste-se de transversalidade e 

multidisciplinarida, e a ideia conceitual é fundamental para uma aproximação objetiva da 

                                                 
48 Nesse sentido Robert B. Reich discorre, que “since the 1970s, this has all changed radically. Large firms 

became for more competitive, global and innovative. Something I call supercapitalism was born. In this 
transformation, we here capacities as consumers and investors have done significantly better. In our capacities 
as citizens seeking the common good, however, we have lost ground”. Tradução nossa: “A partir da década de 
1970 tudo isso mudou radicalmente. As grandes empresas se tornaram muito mais competitivas, globais e 
inovadoras. Nasceu algo que eu denomino supercapitalismo. Nesse processo de transformação, como 
consumidores e como investidores, efetuamos grandes conquistas; no entanto, como cidadãos, em busca do 
bem comum, perdemos terreno”. REICH, Robert B. Supercapitalism. New York: Vintag Books, 2007, p. 5. 
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atuação empresarial. Admite-se, ainda, a análise sobre a real atribuição das empresas na 

geração de externalidades positivas e negativas49 e o papel de agente ético no fomento ao 

desenvolvimento econômico e social.  

As questões sobre a responsabilidade social das empresas e a relação com a sociedade 

geram impactos sobre a direção a ser tomada pela corporação em relação à própria existência 

da empresa e as atividades que devem seguir. Ao conhecer alguns conceitos, percebe-se uma 

abordagem interna, sistemática, voltada primordialmente para o lucro aos acionistas, bem 

como a existência de uma perspectiva externa, que é ulterior aos dividendos, a relação de 

integração entre a empresa, as pessoas e o planeta. 

3.4 Responsabilidade social corporativa: a gnose e a evolução do conceito 

A empresa tem como função primária o lucro, mas não necessariamente deve ter a sua 

existência estruturada unicamente nesse objetivo. O implemento dos ganhos oriundos da 

atividade econômica é primordial para a recuperação de seus investimentos, bônus dos sócios e 

desenvolvimento de tecnologias. Nessa questão a literatura tem unidade consensual. O que 

difere é o entendimento da empresa somente para os sócios ou da empresa como organismo da 

sociedade com responsabilidades, para com os investidores, sociedade e meio ambiente.  

A responsabilidade social das empresas, segundo a Comissão Europeia, apresenta uma 

definição mais simples e atualizada com base na norma internacional, a ISO 26000, que trata 

das diretrizes sobre responsabilidade social. Na esteira do conceito apresentado pela ISO 

26000, em 2010, a EU apresentou o novo conceito definindo a RSE como a “the 

responsibility of enterprises for their impacts on society”, e incorporou em seu conceito o 

respeito, pelas empresas, à legislação, bem como a realização da integração social, ambiental, 

ética, dos direitos humanos e de consumidores em suas operações comerciais50.  

                                                 
49 Gina Vidal Marcílio Pompeu e Andrea Maria Santiago discorrem que “diante do impacto ocasionado por suas 

atividades, gerando externalidades positivas como o desenvolvimento econômico e a criação de emprego, bem 
como externalidades negativas, a exemplo do uso desenfreado dos recursos naturais, aumento da poluição e 
concentração de renda”. POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SANTIAGO, Andrea Maria. Responsabilidade social 
das empresas como nova forma de gestão. In: POMPEU, Gina Marcílio Vidal (Org.). Direitos humanos, 
econômicos e a responsabilidade social das empresas. Florianópolis: Conceito, 2012, p.32. 

50 A concepção do atual conceito informado pela European Commission torna-o mais completo e complexo, 
dado que o anterior era limitado, era definido a Responsabilidade Social das Empresas como “a concept 
whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their 
interaction with their stakeholders on a voluntary basis”.  Tradução nossa: “Um conceito pelo qual as 
empresas integram preocupações sociais e ambientais em seus negócios operações e na sua interação com as 
partes interessadas sobre uma base voluntária”. EUROPEAN COMMISSION. communication from the 
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Apesar de a European Commission apresentar um conceito sobre a RSE, baseado em 

norma de aplicação internacional, faz-se importante perceber a construção do termo 

Responsabilidade social e compreender a direção tomada em sua evolução, dada a 

complexidade das teorias e a constante mudança conceitual, devido à própria progressão das 

atividades empresariais e sua relação com a sociedade e público estratégico, que influenciam 

as atividades empresariais. 

Até o século XIX, a responsabilidade e o direito da condução dos negócios das 

corporações eram uma atividade estatal, e não necessariamente decorrente do interesse 

privado. Essas empresas eram sustentadas por concessões estatais a pessoas físicas 

provenientes da emissão de cartas para “to publicstock corporations that promised public 

benefits, such as exploration and colonization of the New World”51. Assim, a percepção da 

responsabilidade perfazia-se como parte da atuação do Estado na economia. 

Os debates em torno da responsabilidade social das empresas tem-se verificado no 

decorrer do século XX, sobretudo quando da elaboração de legislação que teria como 

proposição a participação dos acionistas nos lucros52, de modo que a responsabilidade 

primordial da corporação seria concretizar lucros aos acionistas. Nessa perspectiva, a disputa 

entre Dodge versus Ford, em 1919, tornou-se “emblemática”53, pois ao decidir não liberar a 

participação dos lucros aos acionistas, resolveu reinvesti-los, de modo a empregar mais 

                                                                                                                                                         
Commission to the European Parliament, the council, the european economic and social committee and 
the committee of the regions: A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Bruxelas, 
2011, p. 6. Disponível em: <https://www.een-portugal.pt/info/investigacao/Documents/COM%20681>. Acesso 
em: 11 out. 2017. 

51 Tradução nossa: “para empresas públicas que prometiam benefícios públicos, como exploração e colonização 
do novo mundo”. HOOD, John. Do corporations have social responsibilities? The Freeman: ideas on liberty, 
New York, v. 48, n. 11, p. 680-684, nov. 1998, p. 680-681. Disponível em: <http://www.unz.org/Pub/Freeman-
1998nov-00680/> Acesso em: 18 out. 2017. 

52 Patrícia Almeida Ashley afirma que com a independência americana, “os estados norte-americanos passaram a 
aprovar legislação que permitisse a autoincorporação como alternativa à incorporação por ato legislativo 
específico, inicialmente para serviços de interesse público, como a construção de canais, e posteriormente para 
condução de negócios privados. Assim, até o inicio do século XX a premissa fundamental da legislação sobre 
corporações era a de que tinham, como propósito, a realização de lucros para seus acionistas”. ASHLEY, 
Patrícia de Almeida. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.70.  

53 Afirma Gina Vidal Marcílio Pompeu e Andreia Maria Santiago que as discussões em torno da RSE, foram 
tomando os traços iniciais em 1919, de modo que o julgamento do caso impactou a “alocação de qualquer 
receita não relacionada com o lucro dos acionistas, servindo de precedente para julgados posteriores” 
POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SANTIAGO, Andrea Maria. Responsabilidade social das empresas como 
nova forma de gestão. In: POMPEU, Gina Marcílio Vidal (Org). Direitos humanos, econômicos e a 
responsabilidade social das empresas. Florianópolis: Conceito, 2012, p.33. 
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trabalhadores, reduzir os custos da produção e aumentar os salários, para permitir benefícios 

mútuos a curto prazo54. 

No processo, a Suprema Corte de Michigan decidiu que a empresa deve ser organizada 

de modo a gerar lucro: “a business corporation is organized and carried on primarily for the 

profit of the stockholders”55. A decisão favoreceu a obtenção de lucro aos acionistas56. Dessa 

maneira, com decisão desfavorável à Ford Motor Co., a aplicação dos excedentes deve ter 

previsão no estatuto de criação da empresa, devendo dar prioridade ao lucro dos acionistas57 . 

Em junho de 1953, a Corte de New Jersey58, no caso A.P. Smith Manufacturing Co. v. 

Barlow, questionou que a doação da empresa para a Universidade de Princeton violava a relação 

de equilíbrio entre os interesses corporativos e dos acionistas. O entendimento foi pela validação 

da doação, pois, conforme disposta na decisão, as empresas devem procurar meios para promover 

a inclusão dos acionistas na percepção dos seus dividendos, mas também assegurar e fortalecer a 

sociedade de cuja existência faz parte, ajudando “themselves and their fellow citizens”59. 

Percebe-se a mudança na compreensão da atuação das corporações em relação à própria 

sociedade na qual está inclusa. O fortalecimento da sociedade seria causa legítima às 

corporações para o fortalecimento e o desenvolvimento social. A atenção das empresas deve 

trazer equilíbrio à sociedade. Os interesses estatutários devem ser perseguidos, mas a reflexão 

                                                 
54 Lynn A. Stout discorre que “The Dodge brothers brought a lawsuit against Ford claiming that he was using 

his control over the company to restrict dividend payouts, even though the company was enormously profitable 
and could afford to pay large dividends to its shareholders. Ford defended his decision to withhold dividends 
through the provocative strategy of arguing that he preferred to use the corporation's money to build cheaper, 
better cars and to pay better wages. The Michigan Supreme Court sided with the Dodge brothers and ordered 
the Ford Motor Company to pay its shareholders a special dividend”.  STOUT, Lynn A. Why We Should Stop 
Teaching Dodge v. Ford. Cornell Law Faculty Publications, v. 3, n.1, 2008, p.165. Disponível em: 
<http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/724>. Acesso em: 18 out. 2017. Tradução nossa: “Os irmãos Dodge 
trouxeram uma ação judicial contra a Ford afirmando que ele estava usando seu controle sobre a empresa para 
restringir os pagamentos de dividendos, mesmo que a empresa fosse enormemente rentável e pudesse pagar 
grandes dividendos aos seus acionistas. Ford defendeu sua decisão de reter dividendos através da provocativa 
estratégia de argumentar que ele preferiu usar o dinheiro da corporação para construir carros mais baratos e 
melhores e pagar melhores salários. A Suprema Corte de Michigan se uniu aos irmãos Dodge e ordenou à Ford 
Motor Company que pagasse a seus acionistas um dividendo especial”. 

55 Tradução nossa: uma empresa é organizada e direcionada principalmente para obtenção de lucros aos acionistas. 
56DODGE v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668 (Mich. 1919). Disponível em: 

<https://h2o.law.harvard.edu/cases/3965> Acesso em: 18 out. 2017. 
57 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SANTIAGO, Andrea Maria. Responsabilidade social das empresarial como 

nova forma de gestão. In: POMPEU, Gina Marcílio Vidal (Org). Direitos humanos, econômicos e a 
responsabilidade social das empresas. Florianópolis: Conceito, 2012, p. 18. 

58 THE SUPREME COURT OF NEW JERSEY. The A.P. SMITH MANUFACTURING COMPANY versus 
RUTH F, BARLOW. Disponível em: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/3875>. Acesso em: 25 junho 2017. 

59 Tradução nossa: a si próprios e aos seus concidadãos. 

https://h2o.law.harvard.edu/cases/3875
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sobre a empresa e sua importância na sociedade devem ser analisadas de modo a oferecer 

benefícios mútuos. 

Entre a decisão da Suprema Corte de Michigan, em 1919, e o julgamento da Corte de 

New Jersey, em 1953, a ideia de Responsabilidade Social das Empresas - RSE ou a 

Responsabilidade Social Corporativa – RSC ganhou impulso, principalmente entre os anos de 

1950 e os subsequentes. A primeira publicação sobre o assunto foi o livro de Howard R. 

Bowen, denominado “Social Responsibilities of the Businessman”60, que realiza, de modo 

abrangente, a discussão sobre a ética empresarial, bem como sobre a responsabilidade social 

das empresas e do empresário. Cria Bowen elementos sobre a ética e a atuação empresarial 

para a atuação estratégica e tomada de decisões pela empresa61. Inicia-se com Howard R. 

Bowen, as tentativas de compreensão da responsabilidade social corporativa, seguido por R. 

Edward Freeman (1984) e Archie B. Carroll (1696, 2009, 1979), estudos do comportamento 

corporativo e a interação com a sociedade. 

Até 1950, não era considerado razoável se falar em responsabilidade social das empresas. 

Não era o que se esperava, principalmente para os acionistas. A empresa era reconhecida por 

sua capacidade de gerar dividendos como função primária. Apesar de Archie B. Carrol 

considerar que o contexto da responsabilidade social surgiu ao final dos anos de 1800, durante a 

revolução industrial, este reconhece que é um produto do século XX, por ter sido nesse período 

que houve o florescimento do conceito e das práticas de responsabilidade social62. 

Destarte, Howard R. Bowen foi o primeiro a defender a responsabilidade social 

corporativa (RSC), de modo que, em sua obra “Social responsibilities of the Businessman”, 

tratou do modus operandi das empresas, bem como de estratégias que delimitaram 

                                                 
60 Livro: A Responsabilidade social do empresário de Howard R. Bowen, publicado em 1953. 
61 BOWEN, Howard R. Social responsibilities of the busineeman. Iowa: University of Iowa, 2013, p. 12. 
62Archie B. Carrol  “Though the roots of the concept that we know today as corporate social responsibility 

have a long and wide-ranging history, it is mostly a product of the twentieth century, especially from the 
early 1950s up to the present time. In spite of its recent grow thand popularity,one can trace for centuries 
evidence of thebusiness community’s concern for society. To help appreciate the context in which 
corporate social responsibility (CSR) grew and flourished, we will consider the late 1800s, or the 
Industrial Revolution, as a reasonable beginning point for purposes of discussion”. CARROLL, Archie B. 
A history of corporate social responsibility: Concepts and practices. In: CRANE, A. et al. (Ed.). The Oxford 
Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2008. p. 19-46, p. 19. 
Tradução nossa: “Embora as raízes do conceito que conhecemos hoje como responsabilidade social 
corporativa tenham uma longa e abrangente história, é principalmente um produto do século XX, 
especialmente a partir do início da década de 1950 até o presente. Apesar de sua recente popularidade do 
crescimento, pode-se traçar por séculos evidências da preocupação da comunidade empresarial com a 
sociedade. Para ajudar a apreciar o contexto em que a responsabilidade social corporativa (CSR) cresceu e 
fluiu, consideramos o final dos anos 1800, ou a Revolução Industrial, como um ponto de partida razoável 
para fins de discussão”. 
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comportamentos éticos em relação aos stakeholders, sendo reconhecido como um dos 

percussores da RSC. Destaca, ainda, que os empresários ocupam um papel estratégico na 

sociedade, cabendo às empresas direcionar a produção, distribuir renda aos trabalhadores e 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social63.  

Posteriormente a Bowen, o qual defendia que as empresas deveriam compreender o 

impacto social de sua atuação, começaram-se as discussões em torno da temática, do 

entendimento e da estruturação do conceito. A compreensão de que a responsabilidade social 

deveria ter um conceito que não ficasse restrita somente ao lucro, mas para além do lucro, a 

maximização de resultados sociais64.  

A criação e expansão do conceito de responsabilidade social apresentam componentes 

com várias relações de interdependência. Vê-se que a concepção cognitiva e a apresentação 

da ideia de RSC tornam-se complexa. A complexidade ocorre principalmente em relação a 

um conjunto de fatores, bem como ao contexto do qual a empresa está socialmente e 

economicamente inserida, bem como dos fatores culturais dos empresários na condução das 

empresas. Desse modo, Bowen afirma que a Responsabilidade Social Corporativa se refere às 

obrigações dos empresários de perseguir políticas e valores desejáveis à sociedade65.  

Milton Friedman, debatendo sobre a responsabilidade social das empresas, afirma que 

não é preocupação das empresas, nada além do que gerar lucros aos acionistas. Sendo assim, 

somente haveria de ter uma única responsabilidade social nos negócios, qual seja, usar os 

                                                 
63 Howard R. Bowen, aduz que: “The businessman occupies a strategic role in American life. It is hardly an 

exaggeration to say that he is the central figure in American society. Decisions and policies of the greatest 
import for the general welfare are entrusted to him. He is the man whose judgment, initiative, and 
administrative skill we rely upon to decide what goods and services shall be produced, to direct the production 
of these goods and services, to make provision for the economic development of the country, to distribute 
income to workers and”. Tradução nossa: “O empresário ocupa um papel estratégico na vida americana. Não 
é um exagero dizer que ele é a figura central da sociedade americana. As decisões e as políticas de maior 
importância para o bem-estar geral são confiadas a ele. Ele é o homem cujo juízo, iniciativa e habilidade 
administrativa em que confiamos para decidir quais bens e serviços devem ser produzidos, para direcionar a 
produção desses bens e serviços, para providenciar o desenvolvimento econômico do país, distribuir renda 
para trabalhadores e proprietários”. BOWEN, Howard R. Social Responsibilities of the Busineeman. Iowa: 
University of Iowa, 2013, p. 3. 

64 Nesse sentido Bowen discorre que “The doctrine of social responsibility rests upon the idea that business 
should be conducted with concern for the effects of business operations upon the attainment of valued social 
goals”. Ibid., 2013, p. 9. Tradução nossa: “A doutrina da responsabilidade social baseia-se na ideia de que os 
negócios devem ser conduzidos com preocupação com os efeitos das operações comerciais na conquista de 
metas sociais valorizadas”. 

65 Howard R. Bowen conceitua a Responsabilidade Social Corporativa como sendo: “It refers to the obligations 
of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which 
are desirable in terms of the objectives and values of our society”. Ibid., 2013, p. 6. Tradução nossa: 
“Refere-se às obrigações dos empresários de perseguir essas políticas, tomar essas decisões ou seguir 
essas linhas de ação que são desejáveis em termos de objetivos e valores de nossa sociedade”. 
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recursos e promover atividades visando ao aumento dos lucros e sempre permanecer dentro 

das regras do jogo, engajado de modo aberto e livre de “fraud”66. Para Friedman, a RSC seria 

como estivessem “preaching pure and unadulterated socialism”67. Ao acreditar que a RSC 

seria um meio para eliminar a virtude do liberalismo existente na democracia americana, 

portanto a ideia seria um retrocesso para as empresas e uma implementação do socialismo na 

sociedade, afirmava que era simplesmente retórica de coisas que não refletiam a sociedade e 

considerava como uma interferência na livre atuação do mercado. Friedman, desse modo, cria 

polêmicas em torno do debate sobre a RSC, aprofunda os debates e apresenta correntes sobre 

a empresa e sua responsabilidade. 

No mesmo sentido de Friedman, Theodore Levitt alertava sobre os perigos da 

responsabilidade social, bem como essas preocupações sociais deveriam ser do governo e não 

das empresas. Levitt asseverava que o uso inadequado de recursos por parte das empresas 

poderia prejudicar os investimentos, bem como o retorno financeiro aos acionistas68.  

Percebe-se que a primeira fase da responsabilidade social corporativa e a busca do 

conceito e mudança cultural criaram e ampliaram os debates para os anos que se seguiram, de 

modo que se obtiverm várias contribuições derivadas desse ampliado debate. No quadro 

abaixo, apresentam-se as principais contribuições sobre o tema. 

                                                 
66 “There is one and only one social responsibil ity of business—to use its resources and engage in 

activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, 
engages in open and free competition without deception fraud.” FRIEDMAN, Milton. The social 
responsability of bussiness is to increase its profits. The New York Times Magazine, 13 set. 1970. Disponivel 
em: <http://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-
is-to.html>. Acesso em: 04 dez. 2017. Tradução nossa: “Há uma e única responsabilidade social de 
negócios - para usar seus recursos e se envolver em atividades destinadas a aumentar seus lucros, desde 
que permaneça dentro das regras do jogo, ou seja, envolve uma competição aberta e livre sem fraude de 
decepção”. 

67 Tradução nossa: Pregando socialismo puro e sem adulterações. Ibid., 1970. 
68LEVITT, Theodore. The dangers of social responsibility. Harvard Business Review, v. 36, Sept.-Oct., p.41-50, p. 41-

44. Disponível em: <http://57ef850e78feaed47e42-3eada556f2c82b951c467be415f62411.r9.cf2.rackcdn.com/Levitt-
1958-TheDangersofSR.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2017. 
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Quadro 1 – Principais contribuições sobre a RSE 

Fases  
RSE 

Principais 
Autores 

Definição predominante Contribuição 

Administração 
Social 

Corporativa 
1950-1960 

Howard R. 
Bowen 
(1953) 

A responsabilidade social refere-se não somente aos 
gestores e sócios na participação dos lucros, mas que a 
empresa tenha um desempenho que seja desejável para 
a sociedade e traga benefícios. 

Estabelece  o 
conceito e os 
fundamentos da  
Responsabilidade 
social das empresas 

Resp social 
corporativa 
1960 - 1970 

Willian 
Frederick 

(1960) 

É responsabilidades das empresas supervisionar o 
funcionamento do sistema econômico de moda a 
atender as expectativas do público e promover o bem-
estar a distribuição de renda e gerar desenvolvimento 
socioeconômico. 

Postura ética para os 
stakeholders e 
desenvolvimento do 
bem-estar social 
 

Milton 
Friedman 

(1962) 

Há uma e única responsabilidade social de negócios - 
para usar seus recursos e se envolver em atividades 
destinadas a aumentar seus lucros, devendo somente 
seguir as regras do jogo e cumprir as leis. 

Estabelece que a 
empresa deve 
somente obrigações 
para com seus 
sócios. 

Joseph 
McGuire 
(1963) 

Reconheceu o primado das preocupações econômicas, 
mas também uma visão mais ampla da 
responsabilidade social da empresa, cujas obrigações 
se estendem para além das obrigações econômicas e 
legais.  

Ampliou o 
entendimento da 
RSC para além das 
responsabilidades 
legais e econômicas 

Negócios e 
ética na RSE 
1970 - 1980 

Keith Davis 
(1973) 

Uma empresa não está sendo socialmente responsável 
se cumprir apenas os requisitos mínimos da lei, porque 
isso é o que um bom cidadão faria. Uma empresa de 
maximização de lucro de acordo com as regras da 
economia clássica faria tanto. A responsabilidade 
social vai um passo adiante. É uma aceitação pela 
empresa de uma obrigação social além dos requisitos 
da lei.  

A empresa deve agir 
para além da 
previsão legal. O 
mero cumprimento 
das leis qualquer 
cidadão faz. 

Carroll 
(1979) 

A responsabilidade social dos negócios engloba as 
previsões econômicas, legais, éticas e discricionárias 
que a sociedade possui de organizações em um 
determinado momento. 
The social responsibility of business encompasses the 
economic, legal, ethical, and discretionary ex-
pectations that society has of organizations at a given 
point in time. (CARROL, p. 500) 

Apresenta as 
primeiras dimensões 
da Responsabilidade 
Social das empresas. 

Década de 
1980 

Thomas M. 
Jones 
(1980) 

A responsabilidade social corporativa é a noção de que 
as corporações têm uma obrigação para grupos 
constituintes na sociedade além dos acionistas e além 
da prescrita por lei e contrato de sindicato.  
 

Obrigação com a 
sociedade em geral 

Empresas são 
responsáveis 

por suas 
atitudes no 

mundo 
1990 - atual 

Donna J. 
Wood 
(1991) 

Donna Wood apresenta os três princípios do Modelo 
de Corporação com performance social. Inserindo três 
princípios base. O princípio da legitimidade, da 
responsabilidade pública a o princípio racionalidade 
gerencial. 
 

Revisita o modelo de 
empresa socialmente 
responsável e a 
coloca em um 
contexto ampliado. 

Carroll 
(1999) 

"A empresa socialmente responsável deve se esforçar 
para lucrar, obedecer a lei, ser ética e ser um bom 
cidadão corporativo" (CARROL, 1999, p.289). 

Atualiza o conceito 
de RSC, liga a 
atuação empresarial, 
ambiental, ética e os 
stakeholders. 

Fonte: Dados catalogados pelo autor ao longa da pesquisa 
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Verifica-se, da disposição do quadro acima, que as tratativas de Bowen, em 1953, 

favoreceram os estudos em torno da empresa e sua responsabilidade enquanto ente social. A 

responsabilidade social tratada no campo teórico conceitual alavancou a noção de que as 

empresas, como ente social que são, não deveriam ficar inertes às obrigações sociais e que 

estas deveriam contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento econômico e social69. 

Não obstante, os economistas liberais se opuseram e contestaram sob a alegação de que 

não cabia à empresa essa função, pois, para tanto, já possuía responsabilidade para com seus 

sócios e administradores na busca pelo lucro, o qual seria o seu maior objetivo. Desse modo, 

o mero cumprimento das leis já seria o bastante, como afirmava Friedman70. Mas para Willian 

Frederick, o simples cumprimento legal não bastava, considerando que o funcionamento da 

empresa deveria atender às expectativas da população e promover o desenvolvimento e o 

bem-estar, por meio da distribuição de renda71. Vale lembrar que a responsabilidade das 

empresas ultrapassa os limites legais e econômicos, conforme afirma McGuire72.  

Keith Davis, Willian C. Frederick73 e Archie B. Carrol concordam que não basta 

somente o cumprimento legal das demandas, e a empresa deve agir com ética e 

responsabilidade nos negócios74. Assim, Carrol apresenta as dimensões da RSC, quais sejam: 

a dimensão econômica, legal e ética. Afirma Carrol que a responsabilidade social das 

empresas deve englobar não somente o campo econômicao, mas também o legal e ético, de 

                                                 
69 BOWEN, Howard R. Social responsibilities of the busineeman. Iowa: University of Iowa, 2013, p. 11. 
70 FRIEDMAN, Milton. The social responsability of bussiness is to increase its profits. The New York Times 

Magazine, 13 Sept. 1970. Disponivel em: <http://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-
the-social-responsibility-of-business-is-to.html>. Acesso em: 04 dez. 2017. 

71 FREDERICK, W.C. The growing concern over social responsibility. California Management Review, v.2, 
p.54-61, 1960, p.55. Disponível em: <https://www.williamcfrederick.com/business-society.html>. Acesso em: 
05 dez. 2017. 

72 Joseph McGuire afirma que “a idéia de responsabilidades sociais supõe que a corporação não tem apenas 
obrigações econômicas e legais, mas também certas responsabilidades para a sociedade que se estendem além 
dessas obrigações” MCGUIRE, Joseph Willian. A empresa e a sociedade. Tradução de Luiz Fernando Cruz 
Marcondes e Simon Jesus. Lisboa: Funda de cultura, 1965, p. 144. 

73 FREDERICK, Willian C., op. cit., 1960.  
74 “A firm is not being socially responsible if it merely complies with the minimum requirements of the law, 

because this is what any good citizen would do. A profit maximizing firm under the rules of classical 
economics would do as much. Social responsibility goes one step further. It is a firm's acceptance of a social 
obligation beyond the requirements of the law.” DAVIS, Keith.  The case for and against business assumption 
of social responsibilities. Academy of Management Journal, v.16, p.312-322, 1973, p. 313. Disponível em: 
<http://57ef850e78feaed47e42-3eada556f2c82b951c467be415f62411.r9.cf2.rackcdn.com/Davis-1973-
ForAnd%20Against.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017. 

https://www.williamcfrederick.com/business-society.html
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modo a atender às necessidades de obtenção do lucro, mas inserido no contexto ético e legal 

de suas ações75. 

Thomas M. Jones assevera que as empresas possuem obrigação com a sociedade de modo 

geral76, tendo em vista o impacto e consequências das ações empresariais no seio da sociedade. 

Nesse sentido, surge a ideia de que as empresas são responsáveis por suas ações no mundo e 

não mais localmente. Assim, Donna J. Wood propõe três princípios para a responsabilidade 

social: a racionalidade gerencial, a responsabilidade pública e a legitimidade77.  

Esses princípios propostos por Donna J. Wood derivam da própria legitimidade que a 

sociedade confere às empresas e ao poder de realizar negócios, bem como o princípio da 

responsabilidade pública com as pessoas e o meio ambiente. Donna Wood apresenta, ainda, 

um conceito de desempenho social corporativo, teorizando sobre a relação entre a 

responsabilidade social das empresas e o desempenho econômico e financeiro das 

instituições78.  

Percebe-se que a evolução conceitual da responsabilidade social das empresas é ampla e 

diversificada, principalmente quando originada da experiência de mundo de cada idealizador 

                                                 
75CARROLL, Archie B. A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of 

Management Review, v.4, p.497–505, 1979, p. 499. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/239354892>. Acesso em: 26 out. 2017. 

76 Thomas M. Jones, apresenta “duas facetas dessa definição são críticas. Primeiro, a obrigação deve ser adotada 
voluntariamente; O comportamento influenciado pelas forças coercivas do direito ou contrato sindical não é 
voluntário. Em segundo lugar, a obrigação é ampla, estendendo-se além do dever tradicional aos acionistas para 
outros grupos sociais, como clientes, funcionários, fornecedores e comunidades vizinhas”. JONES, Thomas. M. 
Corporate social responsibility revisited, redefined. Management Review, California, v.22, p.59-67, 1980, p. 59-
60. Disponivel em: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/41164877> Acesso em: 05 dez. 2017. 

77 “The Principle of Legitimacy: Society grants legitimacy and power to business. In the long run, those who do 
not use power in a manner which society considers responsible will tend to lose it. Level of Application: 
Institutional based on a firm's generic obligations as a business; The Principle of Public Responsibility: 
Businesses are responsible for outcomes related to their primary and secondary areas of involvement with 
society. Level of Application: Organizational, based on a firm's specific circumstances and relationships to the 
environment; The Principle of Managerial Discretion: Managers are moral actors. Within every domain of 
corporate social responsibility, they are obliged to exercise such discretion as is available to them, toward 
socially responsible outcomes” WOOD, Donna J. Corporate social performance revisited. Academy of Management 
Review, v.16, p.691-718, 1991, p. 696. Disponivel em: 
<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=4279616&S=R&D=bsh&> Acesso em: 06 dez. 2017.  
Tradução nossa: “O Princípio da Legitimidade: a sociedade concede legitimidade e poder aos negócios. A 
longo prazo, aqueles que não usam o poder de uma maneira que a sociedade considere responsável tenderão a 
perdê-la. Nível de Aplicação: Institucional com base nas obrigações genéricas de uma empresa como empresa; 
O Princípio da Responsabilidade Pública: as empresas são responsáveis pelos resultados relacionados às suas 
áreas primárias e secundárias de envolvimento com a sociedade. Nível de Aplicação: Organizacional, com base 
nas circunstâncias específicas de uma empresa e relacionamentos com o meio ambiente; O Princípio da 
Discrionariedade Gerencial: os gerentes são atores morais. Em todos os domínios de responsabilidade social 
corporativa, eles são obrigados a exercer o critério de que dispõem, em direção a resultados socialmente 
responsáveis”. 

78 Ibid., 1991, p. 696-697. 

https://www.researchgate.net/publication/239354892
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do conceito. Mas a evolução conceitual é prática salutar para o próprio desenvolvimento das 

ações empresariais. Cada ciclo evolutivo possui suas próprias características. Em cada 

processo de desenvolvimento, as necessidades mudam e a atualização das práticas de 

responsabilidade se torna necessária. A dinamicidade social e econômica gera consequências 

ambientais, energéticas e de outras ordens que se façam necessárias. A dinamicidade social 

cria a necessidade de reinvenção, principalmente por parte do Estado e das empresas.  

Desse modo, um conceito estagnado não representará as reais necessidades, 

principalmente em um mundo onde as relações globais geram a constante necessidade de 

reaprender para permanecer no jogo corporativo, bem como se evidencia a necessidade da 

evolução dos modelos de gestão, de modo a germinar permanentemente um compromisso 

ético no desenvolvimento da sociedade. 

Nesse contexto, Muhammed Yunus afirma que as empresas têm o dever de ser o 

supedâneo para o desenvolvimento econômico e social, e afirma que o objetivo dos negócios, 

além do lucro para os acionistas, seria a superação da pobreza, bem como o apoio na solução 

de problemas na educação, saúde, meio ambiente e diversos problemas sociais, não somente a 

“maximize profit”, ou seja, a maximização dos lucros79.  

Nessa perspectiva, Yunus conclui que o conceito da RSE refere-se também a regras de 

cidadania corporativa e explica que o primeiro princípio da responsabilidade social das empresas 

seria a certeza de que o negócio não coloque em perigo a vida de ninguém, o que implica não 

colocar a vida dos trabalhadores em risco e evitar de poluir o meio ambiente, como passos 

mínimos para a ser, além de criar um ambiente saudável, desenvolver produtos que tornem a via 

mais fácil e segura para aqueles que os utilizam. Não obstante, assevera que o cumprimento às 

leis deve ser estabelecido, além da promoção de práticas para um mundo melhor80. 

Amartya Sen e Bernardo Klisksberg, sobre a responsabilidade social das empresas, 

constatam que as forças históricas exigem que as corporações sigam além do estrito 

cumprimento das normas. Consideram a urgência de uma mudança de paradigmas em relação 

à própria existência, convergindo para uma corporação com responsabilidade social. 

Apresentam as características desejáveis pela sociedade, tais como: atuação ética e formação 

de capital social interno; transparência e boa governança corporativa; ética nas relações com 

                                                 
79 YUNUS, Muhammad. Bulding social business: the new kind of capitalism that serves humanity’s most 

pressing needs. New York: PublicAffairs, 2011, p. 3. 
80 Ibid., 2011, p. 9-10. 
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os consumidores; proteção ao meio ambiente e preocupação com o bem-estar; e a prática do 

mesmo discurso teórico na prática. Desse modo, compreendem que a organização econômica 

se direciona para as práticas de RSE81.  

Em relação à urgência na mudança de valores e modelos exercida pela sociedade, 

Michel E. Porter e Mark R. Kramer demonstram que diversas empresas somente 

compreenderam o valor da RSE após serem surpreendidas com reações negativas da 

sociedade em relação às questões que a empresa, em seu modelo de gestão e ética, entendia 

não ser relevante para a sua área de atuação82. Ou seja, a evolução da compreensão da RSE e a 

permanente evolução dos valores das empresas são fatores necessários para acompanhar as 

necessidades sociais. 

A responsabilidade social das empresas em um mundo global torna-se elemento 

estratégico para a atuação das empresas, de modo que devem realizar uma abordagem eficaz 

para permanecer como opção de investimento e competitividade da empresa, principalmente 

na questão do marketing e no posicionamento no mercado. Já Patrícia Almeida Ashley define 

responsabilidade social como “compromisso que uma organização deve ter para com a 

sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que afetem positivamente, alguma, 

comunidade”. Ou, resumidamente, seria “toda e qualquer ação que possa contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida”83.  

O Centro Mexicano para la Filantropia CEMEFI, ao apresentar a ideia de 

responsabilidade social das empresas, utiliza-se de algumas palavras-chave na incorporação 

acerca RSE, tais como: compromisso consciente; ética, comunidade e meio ambiente. 

Percebe-se que, em seu conceito, a preocupação com as pessoas e o planeta faz parte do 

desenvolvimento econômico da empresa84. A busca do bem comum é objetivo final almejado 

pela SEMEFI em seu conceito. Desse modo, o núcleo essencial assim se apresenta: “es el 

compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 
                                                 
81 SEN, Amartya; KLISKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os 

problemas do mundo globalizado. Tradução de Bernardo Ajzemberg, Carlos Eduardo Lins da Silva. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p. 362-364. 

82Michel E. Porter e Mark R. Kramer se referem, principalmente em relação às empresas farmacêuticas que 
inicialmente nada fizeram em relação à crescente epidemia de AIDS na África. PORTER, Michael E.; 
KRAMER, Mark R. O elo entre vantagem competiva e responsabilidade social empresarial. Havard Business 
Review Brasil, 2006, p. 2-3. Disponível em: <http://hbrbr.com.br/criacao-de-valor-compartilhado/> Acesso 
em: 25 set. 2017. 

83 ASHLEY, Patrícia de Almeida. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 6-7. 
84 CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA – CEMEFI. Decálogo de la empresa socialmente 

responsable, 2001. Disponível em: <https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/decalogo_esr.pdf>. 
Acesso em: 15 nov. 2017. 
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empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 

sociales y ambientales de todos sus participantes”85.  

O conceito de responsabilidade a ser adotado no Brasil deve incluir elementos chave, para 

conceber uma delimitação que atenda à realidade do País, principalmente nos ditames para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. Desse modo, a descrição de Responsabilidade 

Social das empresas, no contexto brasileiro, seria delineada como: o modo de atuação 

empresarial que, para além do lucro, do cumprimento das normas e regulamentos emanados 

pelos sistemas políticos e jurídicos, busca construir uma sociedade saudável, justa, ética e 

solidária, garantindo o desenvolvimento das regiões e articulando para criar um capital social e 

um capital ambiental na promoção do bem comum e do trabalho decente. Ou seja, a 

responsabilidade social das empresas seria o atendimento dos objetivos fundamentais da 

República brasileira, bem como atender às perspectivas da ordem financeira e econômica, 

baseada no tripé planeta, pessoas e lucro, como propósito de sua própria existência corporativa. 

Partindo dessa descrição conceitual, ressalta-se no centro dessa relação encontram-se os 

elementos fundamentais para o próprio desenvolvimento das atividades das corporações. 

Tem-se, portanto, a sustentabilidade e a dignidade humana centralizadas e irradiando seus 

fundamentos para todos os elementos. Partindo-se da premissa de que não se pode conceber a 

dignidade humana em sua plenitude enquanto não for implementada a sustentabilidade 

ecologicamente equilibrada. Percebe-se a condição necessária para a dignidade, que juntos 

são os alicerces estruturais para a aplicação conjunta das outras dimensões, quais sejam, a 

social, a ambiental e o desenvolvimento, enquanto fator de liberdade e geração de 

oportunidades para todos no caminho do bem-comum. 

Seguindo a mesma direção, Gina Vidal Marcílio Pompeu e Natalie de Paula 

Carvalho apresentam a importância da Responsabilidade Social das Empresas, e afirmam 

que se encontra em permanente processo de crescimento e aceitação por parte das 

corporações. Sendo assim, reforçam a necessidade de “mudança de estratégia empresarial”, ao 

                                                 
85 Juan Felipe Cajiga Calderón apresenta o conceito completo de responsabilidade social das empresas como: “es el 

compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en 
lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando 
respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien 
común”. Tradução nossa: é o compromisso consciente e consistente de cumprir plenamente o objetivo da empresa, tanto 
interna como externamente, considerando as expectativas econômicas, sociais e ambientais de todos os seus participantes, 
mostrando respeito pelas pessoas, valores éticos, a comunidade e o meio ambiente, contribuindo assim para a construção 
do bem comum. CALDERÓN, Juan Felipe Cajiga. El concepto de responsabilidade social empresarial. 2000, p. 3. 
Disponível em: <https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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tentar “conciliar lucratividade com a preservação do meio ambiente e com a realização de 

projetos sociais”86. Vê-se que as organizações econômicas não são prejudicadas ao 

assimilarem os conceitos e ideias da RSE, mas, ao contrário, o retorno institucional gerado 

pela prática gera fortalecimento institucional perante a sociedade. 

3.5 Mapeando as teorias: As contribuições de Garriga/Melé  

Percebe-se a diversidade de abordagens em relação à responsabilidade social 

corporativa, a proliferação de conceitos, alguns de maior complexidade, outros com pouca 

clareza. Assim, sentindo essa dificuldade em classificar as diversas abordagens, Elisabet 

Garriga87 e Domènec Melé88 criaram uma classificação e catalogaram as teorias da RSC em 

quatro grupos. 

Essa classificação reúne as principais teorias de RSC, distribuídas a saber: (1) 

instrumentais ou econômicas, a qual aduz que as corporações seriam vistas como um 

instrumento para a produção de riqueza, de modo que a atuação social seria um meio para 

alcançar melhores resultados econômicos; (2) teorias políticas, nas quais existem a 

preocupação com o poder das organizações na sociedade e a utilização responsável desse 

poder na esfera política na condução dos negócios; (3) teorias integrativas, que se baseiam em 

como as corporações se concentram no atendimento das variadas demandas sociais; e (4) 

teorias éticas, baseadas nas responsabilidades éticas das corporações direcionadas para a 

sociedade. Percebe-se que a classificação apresentada se traduz em quatro dimensões: lucro, 

desempenho político, demandas sociais e ética89.  Do exposto, apresentam-se as teorias, 

conforme os autores: 

(1) Teorias instrumentais: traduzem-se como uma ferramenta estratégica para a busca 

dos objetivos econômicos e auferição de riqueza, tendo como um dos representantes Milton 

                                                 
86 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; CARVALHO, Nathalie de Paula. A responsabilidade social das empresas e 

do consumidor: novo perfil. In: Anais... In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI., XVIII; Organização: 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e Centro Universitário de Maringá. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2009, p. 2831. 

87 Elisabet Garriga é doutora em Gestão pela IESE Business School.  atua como consultora de gestão para as 
Nações Unidas (PNUD) na Rede de Contabilidade Global da Responsabilidade Social na 
Argentina. Atualmente gerencia o Centro de Impacto de Sustentabilidade Empresarial na EADA – Escola de 
Negócios de Barcelona. 

88 Domènec Melé é Professor emérito do Departamento de Ética Empresarial da IESE e titular da Cadeira de 
Ética Empresarial na Universidade de Navarra  

89 GARRIGA, Elisabet; MELÉ, Domènec. Corporate social responsibility theories: mapping the territory. 
Journal of Business Ethics, v.53, n.12, p.51-71, 2004, p.53-62. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34> Acesso em: 05 dez. 2017. 
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Friedman, que afirma que a única função da empresa seria o lucro. Desse modo, possui como 

abordagens principais: a) a maximização de valor para os shareholders que seriam os 

acionistas; b) a criação de elementos estratégicos para obtenção de vantagens competitivas; e 

c) Cause-related marketing ou o marketing social para atração de novos consumidores e 

fortalecimento da marca. 

(2) Teorias políticas: classificadas entre as teorias que se concentram em interações e 

conexões entre a empresa, o poder e a sociedade, bem como a responsabilidade advinda da 

posição dos negócios. Dessa maneira, incluem-se considerações políticas no debate da 

responsabilidade social das empresas. Apresentam Garriga e Melé, que duas teorias políticas 

ficam em evidência em relação à terceira, a teoria dos contratos sociais integrativos: a 

“Corporate Constitutionnalism” e “Corporate Citizenship”: 

 a) O constitucionalismo corporativo deve ser considerado como uma instituição social 

e tem o dever de usar o poder de forma responsável. Assim, a responsabilidade social deve ser 

compreendida pelo seu papel funcional dos negócios. Rejeita a ideologia do mercado livre em 

sua modalidade mais radical. Desse modo, pressupõe que o poder de atuação empresarial deve 

ser restringido pelas normas e pelos grupos com poder de voto para a proteção dos interesses 

de gestores irresponsáveis90;  

b) A teoria integrante do contrato social descreve a existência de um contrato social 

implícito entre as empresas e sociedade, tal qual como o contrato social em Locke. Desse 

modo, implica em algumas obrigações indiretas entre a sociedade e as empresas; c) Cidadania 

corporativa, retornando ao centro das discussões, devido à crise do Estado de Bem-estar social 

os fenômenos da globalização e os processos de desregulamentação. Apresenta a 

convergência direcionada para o senso de responsabilidade empresarial e a sua estreita relação 

com a comunidade, seja local ou global, conforme seja a atuação da corporação. 

(3) as teorias integrativas analisam o modo como as empresas integram as demandas 

sociais, pois argumentam que a execução e a própria existência do negócio dependem da 

sociedade. Assim, essa interação entre sociedade e negócios cria legitimidade enquanto 

empresa, devendo sempre, na execução de suas atribuições, integrar as necessidades das 

                                                 
90 DAVIS, Keith.  The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of 

Management Journal, v.16, p.312-322, 1973, p.68. Disponível em: <http://57ef850e78feaed47e42-
3eada556f2c82b951c467be415f62411.r9.cf2.rackcdn.com/Davis-1973-ForAnd%20Against.pdf>. Acesso em: 
20 nov. 2017. 
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empresas com as exigências sociais, funcionando de acordo com os valores da sociedade. 

Internamente, essa teoria possui quatro linhas:  

a) Gerenciamento de problemas, que seria a própria capacidade de resposta para as 

questões da sociedade e quais os métodos usados para sanar e gerenciar os problemas e 

possíveis soluções; b) Princípio da responsabilidade pública, segundo o qual as empresas 

devem aderir aos ditames da lei e obter padrões de atuação mercadológicos e envolver-se em 

processos de políticas públicas, facilitando o atendimento das demandas sociais e 

implementação de estratégias públicas de desenvolvimento;  

c) Gestão dos stakeholders ou o gerenciamento das pessoas que são afetadas por 

práticas e políticas corporativas. O gerenciamento dos stakeholders seguem dois princípios 

básicos, dos quais o primeiro seria a tentativa de alcançar o máximo em relação à cooperação 

global (interesses sociais e objetivos corporativos) e estratégias eficientes de gerenciamento e 

relacionamento com os stakeholders, principalmente no que se refere à integração de grupos 

com direito à participação nas tomadas de decisão da empresa; d) o desempenho social das 

empresas tenta realizar a integração de algumas teorias já apresentadas. Busca por 

legitimidade social ao tentar oferecer respostas aos anseios e expectativas da sociedade91.  

Desse conceito, tem-se Archie B. Carrol92, ao apresentar a sua pirâmide de 

responsabilidade social, e afirmar que o desempenho social corporativo inclui os processos de 

responsabilidade social, avaliação ambiental e gerenciamento dos stakeholders, bem como os 

impactos dos programas e políticas sociais. 

Por fim, Garriga e Melé apresentam o último elemento classificado, qual seja: 4) as 

teorias éticas, que buscam consolidar a relação entre empresa e sociedade, aproximando-as e 

criando um círculo de confiança. Baseado em princípios que orientam sobre como alcançar 

uma sociedade justa e ética, possui quatro abordagens93: 

 a) Teoria normativa dos stakeholders, pois ao tempo que gerenciam os envolvidos, 

integram as demandas sociais, sempre integrando-os de forma ética, inseridos em um núcleo 
                                                 
91 GARRIGA, Elisabet; MELÉ, Domènec. Corporate social responsibility theories: mapping the territory. 

Journal of Business Ethics, v.53, n.12, p.51-71, 2004, p.53-62. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34> Acesso em: 05 dez. 2017.  

92 CARROLL, Archie. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
corporate stakeholders. Business Horizons, v.34, n.4, p.39-48, 1991a. 

93 GARRIGA, Elisabet; MELÉ, Domènec, op. cit., 2004, p.53-62. GARRIGA, Elisabet; MELÉ, Domènec. 
Corporate social responsibility theories: mapping the territory. Journal of Business Ethics, v.53, n.12, p.53-
62, 2004, p.65-66. Disponível em: <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.> Acesso em: 05 dez. 2017. 
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normativo; b) direitos universais, o respeito ao ser humano e aos direitos humanos devem ser 

tomados como núcleo basilar da responsabilidade social das empresas. De modo que foi 

apresentado pela ONU o Pacto Global das Nações com vários princípios derivados dos 

direitos humanos, dos quais se pode destacar o trabalho decente e o meio ambiente. 

 c) Desenvolvimento sustentável, de modo a atender a necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de atender às futuras gerações; d) abordagens para o bem comum: 

propõe que a empresa como qualquer outro grupo social na sociedade deve realizar 

contribuições com o bem comum, por ser parte integrante da sociedade. Assim, os negócios 

devem contribuir para o desenvolvimento econômico e social e não somente para a busca de 

lucros sem retorno social.  

A classificação das teorias em quatro grupos sugerida por Elisabet Garriga e Domenèc Melé 

exemplifica a própria evolução do conceito e do entendimento da responsabilidade social das 

empresas. Apesar de considerar desafiador o desenvolvimento de uma nova teoria para as empresas, 

afirmam que a realidade e uma sólida base ética poderiam sugerir o melhor caminho. A atuação 

ética perante a sociedade seria o fator decisivo acima de quaisquer outras teorias e considerações94.  

3.6 As dimensões da responsabilidade social corporativa: a contribuição 
de Archie B. Carrol  

As investigações sobre a reponsabilidade social corporativa, por meio de Archie B. 

Carroll (1979), possuem densidade metodológica e acadêmica, sendo, portanto, alvo de 

estudos e análise para a compreensão da RSE.  Em 1979, Carroll apresenta o “Three-

Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, ou seja, o modelo tridimensional 

de performance social. Constitui um dos principais conceitos teóricos sobre o tema95. 

Dessa maneira, descreve os aspectos essenciais para o desempenho social corporativo, 

apresenta três questões essenciais e busca compreendê-las, para assim, inserir em seu modelo 

de RSE. Carroll tenta responder: a) o que está incluído na responsabilidade social das 

empresas, qual o seu conteúdo? b) quais deveriam ser as questões sociais que as organizações 

deveriam apoiar? e c) qual seria a filosofia que as empresas deveriam adotar para oferecer a 

resposta social?. Aduz que ajuda a compreender e distinguir sobre os conceitos, 

                                                 
94 Ibid., 2004, p.65-66.  
95CARROLL, Archie B. A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management 

Review, v.4, p.497-505, 1979, p.497. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/239354892>. Acesso em: 26 
out. 2017. 

https://www.researchgate.net/publication/239354892
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principalmente aos gestores, visto que estes podem perceber a indissociabilidade entre lucro e 

RSE, pois fazem parte do complexo jogo da responsabilidade96. 

O modelo inicialmente proposto por Carroll, em forma de cubo, possui três dimensões 

integradas, quais sejam: a) categorias da Responsabilidade Social (legal, econômica, ética e 

discricionária); b) identificação das questões sociais envolvidas; c) filosofia social da corporação na 

solução das questões sociais, conforme o modelo conceitual apresentado por Carroll, em 1979, abaixo: 

Figura 6 - Modelo Conceitual de RSE por Carrol 

 
Fonte: Archie B. Carroll (1979) 

Ao apresentar as categorias de RSE, Carroll explica que não se excluem e tampouco são 

cumulativos, mas sugerem o que poderia ser o papel das empresas e a importância desses 

elementos na evolução conceitual.  Ao apresentar o aspecto econômico da RSE, afirma ser a 

principal reponsabilidade social dos negócios, pois tem a responsabilidade de produzir bens e 

serviços e obter lucro, como elemento principal para a sobrevivência da corporação, bem 

como cumprir os requisitos legais, como cumprimento do “social contract”. Carroll afirma 

que o cumprimento dessas características deve ser simultâneo e, em relação à ética e as 

responsabilidades, resume-se a considerar as expectativas de negócios além dos requisitos 

legais, haja vista o debate entre o que seria ou não ético, ainda pender de estudos97.  

                                                 
96Ibid., 1979, p.497.  
97CARROLL, Archie B. A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management 

Review, v.4, p.497-505, 1979, p.499-500. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/239354892>. Acesso 
em: 26 out. 2017. 

https://www.researchgate.net/publication/239354892
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Em relação às questões sociais, observa Carroll a importância de identificar as 

necessidades da sociedade e vincular as responsabilidades que as empresas pretendem 

assumir. Mesmo que ao longo do tempo as necessidades mudem, existem as que permanecem 

de modo premente. Assim, apesar de as empresas não valorar essas questões, percebe-se que 

permanecem atuais, tais como a preocupação com a relação de consumo, como o meio 

ambiente, com a segurança do consumidor e do produto, bem como daquele que produz e dos 

lucros acionistas98.  

O terceiro componente seria a filosofia da empresa, suas estratégias gerenciais, como 

respostas para a atuação enquanto empresa socialmente responsável e atender às questões 

sociais, ou seja, a capacidade de gerar respostas, a “responsiveness” como filosofia da 

empresa. Nesse sentido Randal Martins Pompeu, explica que seria a capacidade de produzir 

soluções para as necessidades da sociedade. Nesse panorama, a empresa cria ligações entre 

todos os elementos e dimensões da responsabilidade social da empresa99. Percebe-se, assim, 

que a capacidade de resposta às questões sociais pode variar da inércia a uma atuação proativa 

da empresa como reação gerencial.  

Archie B. Carrol reconhece a necessidade de uma agenda de pesquisa sobre a 

responsabilidade social das empresas, pois à medida que os conceitos e contextos foram 

amadurecendo, além de atrairem a atenção de estudiosos, criaram um ambiente favorável para 

a solução dos problemas éticos, ambientais e dos stakeholders, bem como favoreceram os 

estudos de casos, ao criarem uma visão ampla da RSE aos demais interessados100.  

Nesse sentido, Carroll demonstra que o conceito de responsabilidade social das 

empresas permaneceu, em essência, apesar das mudanças ocorridas nas décadas que se 

seguiram aos primeiros debates, em relação às questões e práticas de RSE. Afirma que a 

década de 1990 foi o período de transição significativa, não por alteração conceitual, mas por 

ter sido incluídos diversos outros temas, como a teoria dos stakeholders e a teoria da ética 

empresarial. Carroll acredita que os novos conceitos de RSE que estarão por vir, dificilmente 

devem se afastar e se diferenciar das bases que se estabeleceram ao longo do período de 1950-

                                                 
98 Ibid., 1979, p.497. 
99POMPEU, Randal Martins. A responsabilidade social da universidade na formação de capital humano e como 

ferramenta de desenvolvimento local sustentável. 2011. 348 f. Tese (Doutorado) - Curso de Escola das Ciências Sociais e 
Humanas, Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, Universidade de TrÁs-os-montes e Alto Douro, Vila Real, 2011, 
p.55 Disponível em: <https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/2367/1/PhD_rmpompeu.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2017. 

100 CARROLL, Archie B. Corporate social performance measurement: A commentary on methods for evaluating 
an elusive construct. POST, J. E. Research in corporate social performance and policy: A research annual, 
v. 12, JAI Press, lnc., p.385-401, 1991, p. 400. 
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1990. Nesse contexto, afirma que o futuro conceitual da RSE seja relevante, pois em seu 

núcleo aborda “capture the most important concerns of the public regarding business and 

society relationships”101. 

Nesse sentido, José Antonio Puppim de Oliveira esclarece que a complexidade e 

multidisciplinariedade tornam a responsabilidade social das empresas sujeita a constantes 

atualizações de seu conceito, principalmente no sentido de continuadamente se adaptar às 

mudanças da sociedade e no gerenciamento das empresas. Mas afirma que, apesar da abertura 

a possíveis mudanças, não causa impedimento às corporações de permanentemente atuarem 

de modo responsável diante dos desafios ambientais, éticos e socioeconômicos102.   

Em 1999, apresenta Carroll a pirâmide da responsabilidade social corporativa, para a 

gestão moral das corporações, na qual reformula a definição RSE em quatro dimensões, como 

também, em 2016, reapresenta-a com uma nova perspectiva. Percebe-se a preocupação em 

conciliar os interesses dos executivos com os grupos interessados e enquadra dentro de um 

gerenciamento de forma ética ou moral 

Na apresentação piramidal, Carroll sugere um conceito inclusivo, segundo o qual o 

lucro e o cumprimento às leis e aos regulamentos seriam uma atuação necessária, enquanto a 

ética e a filantropia seriam condições esperadas e desejadas, respectivamente. Afirma Carrol  

que as primeiras dimensões sempre existiram, mas as reponsabilidades éticas e filantrópicas 

alçaram-na a um papel significativo dentro da responsabilidade social das empresas. Carroll 

aduz que “to be sure, all these kinds of responsibilities have always existed to some extent, but 

it has only been in recent years that ethical and philanthropic functions have taken a 

significant place”103.  

 

 

                                                 
101 Tradução nossa: capta as preocupações mais importantes do público em relação às relações comerciais e sociais. Id. 

Corporate social responsibility: evolution of a definitional construct. Business and Society, v.38, p.268-295, 
1999, p.291-292. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/282441223_Corporate_social_responsibility_Evolution_of_a_defini
tional_construct>. Acesso em: 15 out. 2017. 

102 OLIVEIRA, José Antônio Puppim de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e responsabilidade social. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 57. 

103 Tradução nossa “Com certeza, todos esses tipos de responsabilidades sempre existiram até certo ponto, mas 
foi apenas nos últimos anos que as funções éticas e filantrópicas tomaram um papel significativo lugar”. 
CARROLL, Archie B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
corporate stakeholders. Business Horizons, v.34, n.4, p.39-48, 1991a, p. 40-41. 
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Figura 7 - Pirâmide da Responsabilidade Social 

 
Fonte: Carroll (1991, p. 42). 

A pirâmide de responsabilidade social é dividida em quatro pavimentos de 

responsabilidades. O bloco basilar é representado pelo desempenho econômico, sobre o qual 

todos os outros níveis de responsabilidade estão assentados. É a base da pirâmide, portanto, a 

responsável por sustentar todos os outros e, necessariamente, para o melhor desempenho dos 

demais, deve ser lucrativo. Em segundo patamar, Carroll aponta a obediência às leis e 

regulamentos, de modo que possam ser realizadas as diretrizes que a sociedade aponta como 

desejável e que todas as corporações sigam a mesma regulação como todas as outras104. 

Nas camadas superiores encontra-se a ética. Apesar de Carroll considerar que seja uma 

virtude esperada, afirma que até as responsabilidades econômicas sejam incorporadas por 

normas éticas. A dimensão ética incorpora e reflete a preocupação com os consumidores, 

acionistas e funcionários, bem como a comunidade, em relação ao que se considera justo. Até 

porque, como explica Carroll, no sentido de que os valores éticos precedem a lei105, de modo 

que “they become the driving force behind the very creation of laws or regulations”106 107.  

                                                 
104 Ibid., 1991, p. 40-41. 
105 Archie B. Carroll exemplifica a precedência da ética e a consequente formulação de leis com base nos 

preceitos éticos, quando da movimentação ambiental, dos direitos civis, em relação aos consumidores, de modo 
que podem ser observados como indicadores de padrões éticos e culturais que podem resultar em legislação. 
CARROLL, Archie. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the Moral Management of 
Corporate Stakeholders. Business Horizons, v.34, n.4, p.39-48, 1991, p. 41. 

106 Tradução nossa: “Eles se tornam a força motriz por trás da própria criação de leis ou regulamento”. 
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Na dimensão filantrópica, espera-se que a corporação seja um cidadão corporativo, de 

forma que recursos financeiros e humanos possam ser aplicados na comunidade para melhorar 

a qualidade de vida. Inclui, portanto, o envolvimento em programas para promover a 

capacitação, bem-estar e desenvolvimento humano, bem como contribuições para as artes, 

educação, apoiando o desenvolvimento econômico e social da sociedade108. 

Nesse sentido, Randal Martins Pompeu e Carla Susana da Encarnação Marques 

demonstram que a responsabilidade social se apresenta em sua forma ativa quando qualifica e 

capacita as pessoas e as prepara para  sua inserção no mercado de trabalho, de modo que, ao 

adotar práticas de suporte à inclusão social, tenha o poder de transformação qualitativa dessas 

pessoas e gere uma maior integração econômica e social no desenvolvimento humano, 

principalmente com a utilização de práticas inclusivas109.  

Archie B. Carrol e Mark S. Schwartz apresentam uma abordagem alternativa para a 

teoria original da pirâmide da responsabilidade de Carroll, formulada em 1979. Essa 

abordagem alternativa possui três dimensões da RSE: o econômico, o legal e o ético. Derivam 

desses novos domínios da RSE diversas orientações para as corporações, de modo que, em 

determinadas situações, os domínios se entrelaçam entre si. Essa abordagem foi denominada 

“The Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility” 110. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
107 Ibid., 1991, p. 41. 
108 Nesse sentido, continua Carroll que as comunidades esperam que as empresas contribuam com dinheiro, 

instalações, tempo dos funcionários para propósitos humanitários. A filantropia é voluntária por parte das 
empresas e não devem ser consideradas antiéticas caso não apoiem a comunidade. Ibid., 1991, p. 42. 

109 POMPEU, Randal Martins; MARQUES, Carla Susana da Encarnação. As ações de responsabilidade social da 
Unifor para o desenvolvimento social, formação de capital humano e capital social. In: POMPEU, Randal 
Martins; MARQUES, Carla Susana da Encarnação (Org.). A responsabilidade social das universidades. 
Florianópolis: Conceito, 2012, p. 264. 

110 SCHWARTZ, Mark S.; CARROLL, Archie B. Corporate social responsability: a three-domain approach. 
Business Ethics Quarterly, v.13, n. 4, 2003, p. 508. 
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Figura 8  - The Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility 

 
Fonte: Schwartz e Carroll (2003, p. 509). 

Ao apresentar o modelo de RSE de Três Domínios, Schwartz e Carroll suprimiram a 

dimensão filantrópica e a incluíram como componente nos domínios da ética e/ou econômico, 

os quais passam a refletir as diversas motivações para as atividades derivadas da filantropia. 

Apresentam um modelo completo com as categorias sobrepostas, conforme são identificadas 

na aplicação da figura acima, em formato de diagrama, para que possa apresentar as relações 

entre os diversos domínios e sugerem que nenhum deles é “more important or significant 

relative to the others”111 112.  

Explicam que uma das dificuldades encontradas pelos pesquisadores seria a capacidade 

de classificar de forma adequada as atividades das corporações na construção da 

responsabilidade corporativa. Por isso, o modelo de três dimensões foi destinado a fornecer 

um quadro teórico mais apropriado para categorizar as relações entre as corporações e a 

sociedade e as interações econômicas, jurídicas e éticas. 

Nesse sentido, Randal Martins Pompeu ressalta que, nesse modelo de três domínios 

apresentado por Schwartz e Carroll, a empresa socialmente responsável dificilmente estará em 

apenas uma dimensão, de modo a constantemente haver o entrelaçamento dos domínios 

                                                 
111 Tradução nossa: Mais importante ou significativo em relação aos outros. 
112 Ibid., 2003. 
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econômicos, legais e éticos. Explica, ainda, que o modelo proposto possui limitações, como se 

pode perceber na ausência das questões ambientais que não foram contempladas, não obstante 

serem um componente impontante na RSE113.  

Em 2016, Carrol publica o artigo “Carroll’s pyramide of CRS: talking another look”114. 

Nesse trabalho de revisão, comenta sobre algumas características do modelo que não foram 

devidamente enfatizadas no artigo “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward 

the Moral Management of Corporate Stakeholders” de 1991. Afirma que a ética é que permeia 

o modelo piramidal, tornando-o uma completa integração, principalmente na sustentabilidade e 

na aplicação global dentro de diversos contextos e que sempre se deve olhar para o futuro115. 

Nesse sentido, afirma que, apesar das diferentes nomenclaturas as quais ao longo do 

tempo foram criadas, tais como a cidadania corporativa, ética empresarial, gestão dos 

stakeholders, capitalismo consciente, etc., explica Carroll que as relações empresariais se 

encaminham em torno de um futuro sustentável, em que o desenvolvimento não trará 

desconfiança e pobreza. Assevera que a responsabilidade social das empresas irá permanecer 

como peça central estratégica das corporações, de modo que o primado das quatro dimensões 

apresentadas por Carroll devem permanecer e que a RSE impulsionada pelo lucro, cumprimento 

das leis, ética e filantropia será a base para a solidificação da atuação responsável116. 

Complementa a existência de outro fator que contribuiu para impulsionar as ideias da 

RSE: a aceitação da academia e a proliferação de estudos sobre a temática, que deram força e 

entusiasmo para a adoção corporativa das práticas de responsabilidade. Carroll acredita em 

uma perspectiva favorável ao afirmar que “the Pyramid of CSR, and related models and 

concepts face an upbeat and optimistic future”117. 

Sobre o futuro da responsabilidade social das empresas, Carroll admite que o caminho 

deva passar pela preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente, de modo que “the 

concept of sustainability has become one of business’s most pressing mandates in recent 
                                                 
113POMPEU, Randal Martins. A responsabilidade social da universidade na formação de capital humano e como 

ferramenta de desenvolvimento local sustentável. 2011. 348 f. Tese (Doutorado) - Curso de Escola das Ciências Sociais e 
Humanas, Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, Universidade de TrÁs-os-montes e Alto Douro, Vila Real, 2011, 
p. 34. Disponível em: <https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/2367/1/PhD_rmpompeu.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2017. 

114 Tradução nossa: A pirâmide da Responsabilidade Social das Empresas de Carroll: Tomando um outro olhar 
115 CARROL, Archie B. Carroll’s pyramide of CRS: talking another look. International Journal of Corporate 

Responsibility, jun.-jul. 2016. Disponível em:<https://jcsr.springeropen.com/articles/10.1186/s40991-016-
0004-6 >. Acesso em: 02 jan. 2017. 

116 Ibid., 2016, p.1.  
117 Tradução nossa: A Pirâmide da RSE e os modelos e conceitos relacionados enfrentam um futuro 

movimentado e otimista. Ibid., 2016, p. 8. 
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years”118 119. Apesar de Carroll visualizar a preocupação com o meio ambiente em 1979, 

esclarece que o relatório da “Brundtland Commission”, em 1987, apresentou o conceito mais 

citado no mundo. Assevera que as corporações passaram a compreender que a 

sustentabilidade é a chave para o futuro da RSE120, principalmente após Jonh Elkington 

apresentar o conceito do “triple bottom line”, ligando-o à sustentabilidade e ao próprio futuro 

do ser humano121.  

A perspectiva para a RSE, para Carroll, é avaliada como positiva, pois vários fatores 

geraram a aceitação das organizações das práticas da responsabilidade, que foram 

permanentemente ajustadas e incorporadas aos negócios. Aponta que os casos de cidadania 

corporativa e especialmente a preocupação com a sustentabilidade farão com que o fenômeno 

de RSE permaneça como um valor a ser seguido e mantido pela sociedade. Carroll comenta que 

a continuidade no futuro das ações de responsabilidade social permanecerá, não por altruísmo, 

até porque nunca o foi, mas porque se observam os benefícios obtidos pelas corporações e 

secundariamente para a sociedade. Assim, considera que a responsabilidade social das empresas 

representa a “the most widely held form of conscious capitalism seen thus far”122 123.  

Percebe-se que as contribuições de Archie B. Carrol nos estudos acadêmicos sobre a 

responsabilidade social das empresas continuam como base fundamental para a compreensão 

do fenômeno, principalmente as atualizações da teoria para uma aplicação prática e efetiva 

por parte das corporações, considerando que sua teoria trouxe novos rumos para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

                                                 
118 Tradução nossa: O conceito de sustentabilidade tornou-se um dos mandatos mais urgentes dos negócios nos 

últimos anos. 
119 CARROLL, Archie B. Corporate social responsaibility: The centerpiece of competing and complementary 

frameworks. Organizational Dynamics, v. 44, Issue 2, p. 87-96, april -june 2015, p. 92. 
120 Archie B. Carroll, assevera que “the key to sustainability is the future. Later, it became apparent that a 

broader concept than just the natural environment was needed that embraced the wider scope of business’s 
operations and processes and applied to business’s global role in development. Today, sustainability is 
understood to embrace environmental, economic and social criteria depending on the user’s intent when 
articulating the concept”. Ibid., 2015, p. 92. Tradução nossa: A chave para a sustentabilidade é o futuro. Mais 
tarde, tornou-se evidente que era necessário um conceito mais amplo do que apenas o ambiente natural, que 
abrangeu o escopo mais amplo das operações e processos do negócio e aplicado ao papel global do negócio no 
desenvolvimento. Hoje, a sustentabilidade compreende os critérios ambientais, econômicos e sociais, 
dependendo da intenção do usuário ao articular o conceito. 

121 John Elkington assevera sobre os perigos do canibalismo corporativo, onde as corporações em busca do lucro, 
esquecem do cumprimento das leis, da ética e da filantropia. Assim Elkington apresenta os três pilares da 
sustentabilidade quais sejam: a prosperidade econômica, qualidade ambiental e a justiça social. ELKINGTON, 
Jonh. Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. Tradução de Milton Mira de Assumpção Filho. São 
Paulo: M. Books do Brasil, 2012, p. 25. 

122 Tradução nossa: Representa a forma mais comum de capitalismo consciente visto até o momento. 
123 CARROLL, Archie B. Corporate social responsaibility: The centerpiece of competing and complementary 

frameworks. Organizational Dynamics, v. 44, Issue 2, p. 87-96, april-june 2015, p. 95. 
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3.7 Ética e a responsabilidade social das empresas  

Para o desenvolvimento econômico e social de um país, as empresas detêm um papel 

central ao gerar riquezas, trabalho e renda, bem como a criação de tecnologias e estratégias 

apoiadas em pressupostos éticos. A revolução econômica e social gerada pelas atividades das 

empresas é visível e incontestável, bem como o que se espera delas, enquanto elemento 

fundamental em uma sociedade democrática.  

Percebe-se a preocupação da ética, como dimensão básica das empresas, com Howard 

Bowen (1953), o qual discorre que a temática estaria inserida dentro das obrigações das 

corporações. A relação entre a atuação empresarial e a sociedade haveria de ser consolidada 

tomando por base princípios éticos. Estudiosos que o seguiram, como Archie B. Carroll 

(1979; 1999), compreendiam a essencialidade da ética nas relações empresariais, tanto que a 

inseriram na delimitação do conceito de responsabilidade social corporativa, quanto a 

delimitaram como uma das dimensões RSE. 

Nas representações gráficas da RSE, a ética não se configura como dimensão isolada, 

mas, pelo contrário, há a interação entre as outras dimensões, principalmente com a 

econômica, cuja aplicação dependia da motivação empresarial, de modo que, na atuação 

corporativa, o comportamento dentro desse conjunto de regras de ordem valorativa e morais 

deve ocorrer principalmente por práticas transparentes. 

Nesse sentido, Amartya Sen corrobora a importância de a economia utilizar-se da ética 

como fundamento de aplicação, considerando que a economia, ao se afastar da ética, restou 

fragilizada, o que implica na necessária reaproximação para uma aplicação econômica em 

harmonia com os valores morais em prol da realização humana124. 

O lucro é a base para qualquer operação comercial, tanto que Carrol o coloca na base da 

pirâmide, mas não quer dizer que, na sua busca incessante, autoriza as corporações a tomarem 

quaisquer medidas. A geração de riquezas deve permanecer, mas o compartilhamento desses 

resultados integra a empresa e a sociedade em direção a um futuro próspero, criando impactos 

                                                 
124 Nesse sentido Amartya Sen assevera que: “Pode-se dizer que a importância da abordagem ética diminuiu 

substancialmente com a evolução da economia moderna. A metodologia da chamada "economia positiva" não 
apenas se esquivou da análise econômica normativa como também teve o efeito de deixar de lado uma 
variedade de considerações éticas complexas que afetam o comportamento humano real e que, do ponto de 
vista dos economistas que estudam esse comportamento, são primordialmente fatos e não juízos normativos” 
SEN, Amartya. Sobre ética e economia. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999, p. 23; 94. 
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positivos. Como asseveram Randal Martins Pompeu e Thiago Braga Martins, as 

“transformações são percebidas não somente no âmbito econômico e social, mas também no 

desenvolvimento pessoal e humano”125. 

A economia deve ser includente, proporcionando a todos as condições de vida digna, justa 

e saudável. Nesse papel é que se apresentam as corporações, possibilitando o desenvolvimento 

socioeconômico na geração de emprego e renda e no desenvolvimento de tecnologias para o 

bem-estar humano e equilíbrio ambiental. Portanto, o que se pretende não seria a demonização 

da economia ou das empresas, mas sim a criação de um desenvolvimento includente, ético, que 

gere lucro para as atividades empresárias e desenvolvimento humano de forma digna. 

Nessa perspectiva, o que se espera das empresas seria um comportamento ético e 

includente, como afirma Ignacy Sachs, pois o conceito de desenvolvimento é multidimensional 

com seus objetivos sociais e éticos como baliza para as empresas. Constata que a ética seria o fio 

condutor para o desempenho das empresas126, assim sendo, inserir no conteúdo das decisões 

econômicas as emanações éticas, faz-se necessário, conforme verifica Ricardo Abramovay127. 

Ao analisar a possibilidade de uma consciência empresarial ética, Ricardo Abramovay 

apresenta a parábola o “sapo e o escorpião”128. No final, mesmo o escorpião necessitando da 

ajuda, envenenou o sapo, de modo que, ao fim, nenhum dos dois sobreviveu. Discorre que o 

desenvolvimento é o objetivo principal da economia. Desse modo, assevera a vital 

necessidade de conciliar os interesses das partes, na transição para uma vida “econômica em 

que a ética e o respeito aos limites dos ecossistemas estejam no núcleo das decisões”. Assim, 

o respeito e a confiança mútua seriam a chave para a transição da economia129. 

O aprofundamento dos estudos sobre a ética, desde Bowen (1953), ocupou um espaço 

proeminente nas relações entre empresa e sociedade, principalmente devido a impactos negativos 

causados por gestores que orientavam a condução das empresas somente com a essencialidade do 

                                                 
125 POMPEU, Randal Martins; MARTIS, Thiago Braga. A responsabilidade social da educação superior para o 

desenvolvimento humano. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SIQUEIRA, Natércia Sampaio; BENÍCIO, 
Márcio José Lima (Org.). Comércio, globalização e formação de capital social: inclusão econômica e 
sustentabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 217. 

126 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p. 71. 
127 ABRAMOVAY, Ricardo. Muito além da economia verde. São Paulo: Planeta sustentável, 2012. 
128 Conforme apresenta Ricardo Abramovay: “convencido de sua boa-fé, o sapo, aceita levar o escorpião nas 

costas, na travessia do rio. Afinal, se for picado, é o próprio escorpião que com ele perecerá. No meio do 
trajeto, porém sente que seu passageiro lhe crava fundo o ferrão. Antes de, com ele, afundar, desolado e 
perplexo, o sapo recebe a explicação: sou um escorpião, essa é a minha natureza”. ABRAMOVAY, Ricardo. 
Muito além da economia verde. São Paulo: Planeta sustentável, 2012, p. 129. 

129 Ibid., 2012, p. 129-131. 
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lucro, causando prejuízos imensuráveis à sociedade e ao meio ambiente, por muitas vezes 

irrecuperáveis ou de custos elevados e de difícil reparação, como foi o caso do dos danos ambientais 

causados no acidente ambiental na cidade de Mariana/MG e no Rio Doce/MG130, em 2015.  

Percebe-se que a crítica à atuação amoral das empresas permanece, principalmente em 

situações que poderiam ser evitadas. Porém, com a visão somente na base da pirâmide, onde 

está o lucro, a má gestão causa impactos desastrosas para a sociedade, para o planeta e 

principalmente para os lucros dessas empresas, qeu, além de pagar quantias milionárias para a 

tentativa de recuperação dos danos, ainda ficam com suas atividades paralisadas. 

A ética influência na tomada de decisões para que sejam direcionadas para além do 

lucro, de modo a produzir impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente. Assevera 

John Elkington a necessidade de definir novas visões de “igualdade social, justiça ambiental e 

ética empresarial”131, pois o lucro é somente a base da pirâmide, sendo necessária a percepção 

do capital social, humano e natural, inseridos no comportamento ético corporativo132. 

Nesse sentido, Manfredo Araújo de Oliveira, ao analisar sobre a civilização técnico- 

científica contemporânea, percebe uma alteração ética no panorama “das éticas tradicionais”133, 

onde essas questões eram postas em um contexto de relações humanas recíprocas. Porém, com 

o desenvolvimento tecnológico e o alcance global das relações humanas e econômicas, cria-se a 

                                                 
130Conforme Relatório de Avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento da barragem do Fundão em 

Mariana- MG, realizada pelo Governo de Minas Gerais em2015. Dos danos causados que foram aferidos tem-se 
como danos humanos mais de trezentas mil pessoas afetadas direta ou indiretamente; Danos Ambientais: 11 
municípios comprometidos, com impactos nas nascentes dos rios; Danos sobre a biodiversidade com impactos 
expressivos sobre a flora, fauna, mesofauna; Danos na economia regional em mais de 400 milhões de reais. Além 
de afetar mais de 660 km de rios. MINAS GERAIS.  Governo de Minas Gerais. Relatório: Avaliação dos efeitos 
e desdobr4amentos do rompimento da Barragem de Fundão em Mariana – MG, 2015, p. 251-270. Disponível em: 
<http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/770/pdf>. Acesso em: 23 dez. 2017. 

131John Elkington aduz que o “comportamento ético, seja do indivíduo, organização ou corporação, deve ser bom, 
justo e honrado. Muitos comportamentos empresariais causam ofensas porque não são éticos, mas em alguns casos – 
pelo fato de que a ética pode vaiar de pessoa para pessoa, de empresa para empresa e de cultura para cultura – o 
problema é que diferentes princípios éticos estão sendo aplicados dentro e fora da empresa. Algumas violações éticas 
também são violações legais, como no caso de fraude ou corrupção. Mas muitas não são. Por exemplo, uma empresa 
pode eventualmente de forma legal aumentar a verdade ao defender seus produtos ou fornecer aos clientes um valor 
menor que o real”. ELKINGTON, Jonh. Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. Tradução de Milton Mira de 
Assumpção Filho. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012, p. 131-132. 

132 Ibid., 2012, p. 109-110. 
133 Nesse sentido Hans Jonas comenta que: “se o novo modo de agir humano significasse que devêssemos levar 

em consideração mais do que somente o interesse ‘do homem’, pois nossa obrigação se estenderia para mais 
além, e que a limitação antropocêntrica de toda ética antiga não seria mais válida? Ao menos deixou de ser 
absurdo indagar se a condição da natureza extra-humana, a biosfera no todo e em suas patês, hoje subjugadas 
ao nosso poder, extremamente por isso não se tornaram um bem a nós confiados, capaz de nos impor algo 
como uma exigência moral não somente por nossa própria causa, mas também em causa própria e por seu 
próprio direito”. JONAS, Hans. O princípio responsabilidade - Ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC Rio, 2006, 
p.41. 
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necessidade de uma atualização para a aplicação ética na contemporaneidade. Pois, conforme 

explica, “o modelo de conhecimento da modernidade reduz a natureza à mera quantidade, a 

objeto de manipulação. Esta é a raiz da civilização técnico-científica, que perdeu a ligação 

ontológica entre ser humano e natureza, entre homem e mundo”. Assim, considera, no atual 

estágio civilizatório, que se criou um paradigma econômico que provocou a mercantilização da 

vida, e colocou o lucro como “mecanismo mediador de todas as relações sociais” 134. 

Corrobora, nessa perspectiva, Serge Latouche, para quem a globalização tecno-

econômica135 estaria se encaminhando para uma “crise moral”. Conforme Latouche, as empresas 

com o poderio econômico, em busca de maior lucratividade, utilizando-se do poderio financeiro, 

se apoderam da política e corrompem pessoas e partidos, a fim de colocar os Estados a seu 

serviço, para tanto eliminam os limites entre “lobbying aceitável e a corrupção inadmissível”136. 

Nessa esteira, Hans Jonas considera que o ser humano, devido ao desenvolvimento das 

tecnologias, atingiu o ápice do poder, portanto, exige-se uma conscientização ética, 

principalmente na “inminete posibilidad de destruir o de alteral la vida planetária hace 

necessário que la magnitude del ilimitado poder de la ciencia vaya acompanhado por um 

nuevo principio, e de la responsabilidad”137. Hans Jonas, nesse ensaio, suscita a preocupação 

sobre o desenvolvimento das tecnologias e o seu uso sem os limites éticos. Demonstra a 

preocupação de crise social e ambiental138, devido ao próprio desenvolvimento e a sua má 

utilização por parte das corporações139 140.  

                                                 
134 Manfredo Araújo de Oliveira discorre ainda que: “Nesta civilização, aumenta cada vez mais a desproporção 

entre o poder de dominação técnica e os critérios morais capazes de reger a nova civilização daí decorrente. No 
plano da vida humana, esse abismo entre poder tecnológico e ética se manifesta, por exemplo, como 
possibilidade de interferir nos processos químicos que determinam o envelhecimento orgânico, transformando 
a morte numa espécie de fronteira virtual. Hoje se transforma em possibilidade o controle do comportamento 
humano, através de agentes químicos que podem induzir o controle de processos psíquicos, além do mais 
espetacular que é a manipulação tecnológica dos processos genéticos, tornando realidade o sonho de Todo este 
processo conduz a um aumento crescente de bem-estar e a uma elevação do consumo que, por sua vez, provoca 
uma gigantesca intensificação do metabolismo com o meio ambiente natural que é finito em seus recursos e 
uma desproporção entre produção e consumo”. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Os desafios da ética 
contemporânea. Kairós – Revista acadêmica da Prainha, Fortaleza, ano V, v. 1, jan./jun. 2008, p. 10-13. 
Disponível em: <http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/1.ManfredoOliveira-
desafiios-da-%C3%A9tica-formatado-e-corrigido-ok.pdf>. Acesso em: 25 dez. 2017.  

135 Descreve Serge Latouche que globalização tecno-econômica seria “o conjunto dos processos que 
normalmente alinhamos sob este vocábulo: o aparecimento de um predomínio das empresas transnacionais, a 
ditadura dos mercados financeiros, o insucesso do político e a ameaça de uma tecno-ciência incontrolada”. 
LATOUCHE, Serge. Que ética e economia mundiais. Justiça sem limites. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, p. 23. 

136 Ibid., 2003, p. 23. 
137 Tradução nossa: “A possibilidade iminente de destruir ou alterar a vida planetária torna necessário que a 

magnitude do poder ilimitado da ciência seja acompanhada de um novo princípio e de responsabilidade” 
138 Leonardo Boff discorre que a premente crise ambiental e a necessidade de preservação da natureza e a 

utilização dos recursos naturais, deve fundamentar-se na ética, para que seja possível a continuidade da 
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Hermano Roberto Thity-Cherques percebe os desequilíbrios causados pela evolução 

industrial, mas salienta a ampliação da educação, do acesso a informações e conhecimento, de 

modo que a capacidade e a influência dos juízes sociais sobre investidores criaram uma espécie 

de contrapeso na economia. Juntamente com a produção, vieram o lixo, a vulnerabilidade social 

e ecológica e o desregramento. Mas a informação e o conhecimento “dispararam o alarme da 

responsabilidade”. As corporações estão sendo convocadas pela sociedade para “corrigir a sua 

conduta” e recuperar o dano causado141. Deve haver a inter-relação entre a conduta ética 

desejada e a realizada. A integração das corporações e a sociedade na qual está inserida depende 

dessa conduta para o próprio desenvolvimento de ambas as partes. 

Linda Starke, sobre a ética das corporações e suas representações morais, apresenta 

cinco estágios de desenvolvimento ético/moral, e afirma que essa apresentação não seria 

linear e tampouco imutável. Percebe que as corporações podem facilmente migrar de um 

estágio a outro, conforme seja a sua atuação interna e externamente, de modo que aduz existir 

cinco estágios: Primeiro: a corporação amoral; Segundo: a corporação legalista; Terceiro: a 

corporação receptiva; Quarto: a corporação ética que aflora; e Quinto: a corporação ética. 

                                                                                                                                                         
utilização dos bens naturais pelo próprio homem. Desse modo sobre a utilização da água esclarece que: “por 
ser um bem cada vez mais raro, ela é objeto da cobiça daqueles que querem fazer dinheiro com sua 
comercialização. Por isso nota-se uma corrida mundial para a privatização da água, e então surge o dilema 
ético-político: a água é fonte de vida ou fonte de lucro? È um bem natural, vital e insubstituível ou um bem 
econômico e uma mercadoria? Evidentemente ela é um bem natural insubstituível, sem o qual a vida não 
existe”. BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 117. 

139Assevera, ainda, Hans Jonas que “enquanto for o destino do homem, depende da situação da natureza, a principal 
razão que torna o interesse na manutenção da natureza um interesse moral, ainda se mantém a orientação 
antropocêntrica de toda ética clássica. Mesmo assim, a diferença é grande. Desaparecem as delimitações de 
proximidade e simultaneidade, rompidas pelo crescimento espacial e o prolongamento temporal das 
consequências de causa e efeito, postas em movimento pela práxis técnica mesmo quando empreendidas para fins 
próximos. Sua irreversibilidade, em conjunção com sua magnitude condensada, introduz outro fator, de novo tipo, 
na equação moral. Acresça-se a isso o seu caráter cumulativo: seus efeitos vão se somando, de modo que a 
situação vivida pelo primeiro ator, mas sim crescentemente distinta e cada vez mais um resultado daquilo que já 
foi feito. Toda ética tradicional contava somente com um comportamento não cumulativo”. JONAS, Hans. O 
princípio responsabilidade - Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa e 
Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC Rio, 2006, 40. 

140 Id. El principio de responsabilidade: ensayo de uma ética para la civilización tecnológica. Barcelona: 
Herder, 1995, p. 399. 

141  Hermano Roberto Thiry-Cherques, assevera que: “foram esses dois fatores – a degradação e o conhecimento 
– que dispararam o alarme da responsabilidade. Ao que parece, os dirigentes e investidores finalmente 
entenderam que, em um mundo interligado, coeso e globalizado, não podemos despejar os problemas no 
quintal do vizinho. De uma forma ou de outra, ele devolve. As empresas estão sendo chamadas à 
responsabilidade porque, havendo-se equivocado sistematicamente sobre o futuro da economia e da sociedade, 
vêem-se na contingência de reavaliar o peso dos efeitos das suas atividades e corrigir a sua conduta. Elas estão 
sendo responsabilizadas pela indiferença, pelo equívoco e pela imprudência que nos trouxeram à situação de 
risco físico e espiritual em que nos encontramos, risco que, se efetivado, pode transtornar a vida econômica tal 
como a idealizamos”. THIRY-CHERQUES, Hermano. Responsabilidade moral e identidade empresarial. 
Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 7, Edição Especial, p. 31-50, 2003, p. 32. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552003000500003&lng=pt&nrm=iso> 
. Acesso em:  26  dez.  2017. 
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Expõe assim que a corporação ética, que seria o quinto elemento, é a que consegue o 

equilíbrio entre o lucro e a ética, mas considera algo raro de se encontrar naquele momento142.  

Nesse sentido, observa Philip Kotler que o problema ético das corporações seria a 

ausência de lealdade em relação à comunidade, Estado ou Nação nos quais operam. Seus 

interesses podem ser diversos dos almejados pela sociedade, desse modo as corporações se 

sentem livres para “deslocar seu capital para onde quer que ele vá render mais dinheiro” 143. 

Percebe-se a ausência de ligação moral/ética em relação à sociedade.  

Há uma subversão de valores. O lucro estaria em ênfase, configurando, como explica Linda 

Starke, uma empresa no estágio amoral por perseguir o lucro como objetivo fim, sem se preocupar 

com os interesses sociais144. Empresas com atitude amoral, no jogo de interesses, não se abstém de 

suborno ou corrupção, principalmente na tentativa de trazer à classe política para a realização de 

seus interesses, tais como produção de leis que criam isenções fiscais bilionárias. Nessa perspectiva, 

Kotler discorre que “o suborno e corrupção impõem grandes custos à sociedade. A corrupção 

desacelera o desenvolvimento econômico e oprime as instituições democráticas” 145.  

Em relação aos objetos de debate éticos, Archie B. Carrol descreve três questões que 

considera de importância em relação às corporações. Aborda a gestão imoral; gestão amoral; e 

gestão moral. Desse modo, Carroll descreve o primeiro tipo de gestão, a imoral, caracterizada 

por cuja atuação da gestão, ações e comportamentos sugerem uma oposição ao que é 

considerado correto e ético, colocando o lucro em único lugar. Existe uma negação ativa do que 

é moral. Percebe-se como barreiras as leis e regulamentos. A gestão amoral, como ensina 

Carrol, seria a atuação indiferente dos gestores. Ou seja, não são imorais, mas também não são 

morais. São gestores indiferentes, não possuem sensibilidade para as expectativas sociais e não 

                                                 
142 Para os cinco estágios de Linda Starke, explica como devem ser reconhecidas: “a corporação amoral, 

persegue o sucesso a qualquer custo; vê seus empregados como meras unidades econômicas de produção; a 
corporação legalista, apegada à letra da lei, mas não a seu espírito; adota códigos de conduta que mais se 
parecem a produtos de departamentos legais; a corporação receptiva, interessada em mostrar-se responsável 
porque isso é conveniente, não porque é certo; a corporação ética que aflora, reconhece a existência de um 
contrato social entre os negócios e a sociedade, procurando generalizar essa atitude ao longo da corporação; a 
corporação ética, equilibra lucros e ética, tão completamente que os empregados são recompensados por se 
afastarem de ações comprometedoras, inclui problemas éticos no adestramento; dispõe de mentores para dar 
orientação moral aos novos empregados”. STARKE, Linda. As cinco etapas da evolução moral da empresa. In: 
RAY, Michael; RINZLER, Alan (Org.). O novo paradigma nos negócios. Trad. Gilson César Cardoso de 
Sousa. São Paulo: Cultrix, 1999, p. 186-187. 

143 KOTLER, Philip. Capitalismo em confronto: Soluções reais para os problemas de um sistema econômico. 
Tradução Claudia Gerpe Duarte. Rio de Janeiro: Best Business, 2015, p. 224-225. 

144 STARKE, Linda. As cinco etapas da evolução moral da empresa. In: RAY, Michael; RINZLER, Alan (Org.). 
O novo paradigma nos negócios. Trad. Gilson César Cardoso de Sousa. São Paulo: Cultrix, 1999, p. 186-187. 

145 KOTLER, Philip. Capitalismo em confronto: Soluções reais para os problemas de um sistema econômico. 
Tradução Claudia Gerpe Duarte. Rio de Janeiro: Best Business, 2015, p. 231. 
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há preocupação com o meio ambiente. Não possuem, portanto, consciência ética, ou, como 

assevera Carroll, “these managers lack ethical perception or awareness. That is, they go 

through their organizational lives not thinking that their actions have an ethical dimension”146. 

A terceira categoria, de gestão moral, dentro da abordagem ética, contrasta com as 

demais apresentadas, pois, na gestão moral, as normas são cumpridas com um elevado padrão 

de comportamento receptivo e correto. Assevera Carrol que os gestores, além de buscar 

permanentemente condutas éticas, buscam o lucro dentro dos limites e preceitos éticos, 

principalmente no respeito às pessoas e às leis, de modo que explana que o mero 

cumprimento das leis seria “as minimal ethical behavior and the preference and goal is to 

operate well above what the law mandates”147. 

No que tange ao comportamento das empresas em relação aos stakeholders, Carrol apresenta 

um quadro sintético para demonstrar a vinculação e os limites de responsabilidade corporativa, 

enquanto comportamento imoral ou amoral de seus gestores. Apresentam-se, assim, as orientações 

que esses três tipos de gestão podem assumir em relação aos grupos de partes interessadas, os 

stakeholdes. Apresentam-se os três tipos de moral para os clientes e comunidade local148: 

Quadro 2 – Orientação de gestão moral – Clientes e Comunidade Local 

 Gestão Imoral Gestão Amoral Gestão Moral 

Clientes 

Os clientes são oportunidades 
para serem exploradas para 
ganhos pessoais ou 
organizacionais. 
Os padrões éticos em 
negociações não prevalecem; 
De fato, uma intenção ativa 
de enganar, enganar e / ou 
enganar está presente. 
 

A administração não pensa nas 
consequências éticas de suas 
decisões e ações. 
Simplesmente toma decisões 
com rentabilidade dentro da 
lei da lei como guia. A gestão 
não está focada no que é justo. 
Nenhuma consideração é dada 
às impactes éticas das 
interações com o cliente. 

O cliente é tratado como 
parceiro em patamar de 
igualdade 
O cliente traz necessidades / 
expectativas à transação de 
câmbio e é tratado com 
justiça. 
O foco gerencial é dar valor 
justo ao cliente, informações 
completas, garantia justa e 
satisfação. Os consumidores 
são totalmente integrados e 
honrados. 

Comunidade 
Local 

Explora a comunidade e na 
maior extensão; polui o meio 
ambiente. 

Não leva em consideração a 
comunidade ou seus recursos 
na tomada de decisões de 

Considera a comunidade vital 
como um objetivo a ser 
ativamente prosseguido. 

                                                 
146 Tradução nossa: “Esses gerentes não possuem percepção ou consciência ética. Ou seja, eles passam por suas 

vidas organizacionais não pensando que suas ações têm uma dimensão ética”. CARROLL, Archie B. The 
pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of corporate stakeholders. Business 
Horizons, v.34, n.4, p.39-48, 1991a, p. 45. 

147 Tradução nossa: “Como o comportamento ético mínimo e a preferência e o objetivo é operar bem acima do 
que a lei exige”. Ibid., 1991a, p. 45. 

148 Ibid., 1991a, p. 47. 
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Utilização dos recursos 
naturais sem se preocupa com 
a sustentabilidade de bem-
estar; 
Ignora ativamente as 
necessidades da comunidade. 

gerenciamento. 
Os fatores comunitários são 
considerados irrelevantes para 
as decisões de negócios. 
As considerações legais são 
seguidas, mas nada mais. 
Atua minimamente com a 
comunidade 
 

Procura ser um cidadão líder e 
motivar outros para o mesmo. 
Envolve-se ativamente e 
ajuda as instituições que 
precisam de escolas 
Apoio a grupos recreativos, 
grupos filantrópicos. 
Posição de liderança em 
ambiente, educação, cultura / 
artes, voluntariado e assuntos 
comunitários em geral. 
Empresa engajada em 
filantropia estratégica. 

Fonte: Carrol (1991a, p. 47). 

O comportamento ético empresarial torna-se fator de importância, pois a percepção por 

parte das empresas de assumir a ética, como fundamento das operações corporativas, favorece 

a real integração empresa/sociedade/meio ambiente. A empresa possui a capacidade de alterar 

o ambiente em que atua, desse modo, a harmonia e o equilíbrio entre as dimensões ética, 

econômica, ambiental e social se faz premente como instrumento da realização empresarial 

para a sustentabilidade do planeta e de todos que nele habitam. 

Nesse sentido, Tim Jackson assevera sobre a necessidade de repensar a atuação das 

corporações e o seu papel no desenvolvimento econômico. A percepção dos limites ecológicos 

em um planeta com recursos finitos deve ser a orientação principal das empresas, de modo que a 

atuação empresarial de forma ética traria maiores benefícios ambientais, sociais e econômicos de 

modo geral. A prosperidade, conforme Jackson, possui dimensões geracionais e intergeracionais, 

desse modo explica que existe uma “dimensão moral irredimível à vida boa” 149. 

Sobre ética e moral150, Eduardo Soto Pineda e José Antonio Cárdenas Marroquin dizem 

que a ética nas empresas também está inserida nas “normas y principios morales”, que governam 

o comportamento humano e empresarial. Desse modo, explicam a necessidade da investigação 

                                                 
149Tim Jackson esclarece que a prosperidade seria a capacidade dos seres humanos de expandir todas as suas 

potencialidades, porém dentro dos limites ecológicos do planeta. Assim afirma que o “desafio de nossa sociedade é 
criar condições nas quais isso será possível. É a tarefa mais urgente de nossos tempos.” JACKSON, Tim. 
Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução de José Eduardo Mendonça. São 
Paulo: planeta sustentável/ed. abril, 2013, p. 17; 60. 

150 José Carlos Barbieri e Jorge Reis Cajazeira, sobre moral e ética, explicam que os dois termos estão 
relacionados a “costumes, hábitos e condutas”. Assim demonstram a diferença conceitual entre ética e moral: 
“a palavra ética se origina do étimo grego éthos, substantivo masculino que indica hábitos ou costumes. [...] 
moral origina-se da palavra latina moralism, morale, adjetivação do susbstantivo ‘mos, moris’, que indica 
costumes, hábitos e modo de vida”. Para a terminologia atual explicam que: “O substantivo moral refere-se ao 
conjunto de normas e valores aceitos pela sociedade ou grupos sociais que orientam a conduta humana [...] O 
substantivo feminino ética indica o estudo a respeito da moral, por isso também é conhecido como filosofia 
moral ou ciência moral”. BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Reis. Responsabilidade social 
empresarial e empresa sustentável. São Paulo: Saraiva, 2008, p.85. 
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da ética e princípios morais para a construção do comportamento da empresa e para moldar o 

comportamento ético desejado151. Dessa maneira, a utilização das normas morais em harmonia 

para a empresa se posiciona como ator em um contexto de responsabilidade social. 

Para atuação ética, Hermano Roberto Thiry-Cherques explica que antes deve haver a 

responsabilidade moral das empresas e dos gestores, pois desses atos emanados deve haver a 

preocupação para preservar a integridade do ser humano e contra abusos “de seu próprio 

poder e do poder alheio”. Assevera que a responsabilidade moral é para todas as pessoas, 

grupos e instituições como um todo, partindo daí a possibilidade de sanções e reprovações152.  

Karl-Otto Apel, em relação à ética e responsabilidade, “referenciadas pelo futuro”, 

argumenta que o problema principal do mundo não consiste somente em encontrar uma 

“solução dos conflitos sociais entre os seres humanos”, mas conseguir conciliar os conflitos 

entre o “ser humano e a natureza”. A crise ecológica na era industrial tem como questão 

fundamental a necessidade de uma “ética da responsabilidade”153.  

Percebe Fábio Konder Comparato que, ao lado do desenvolvimento econômico 

mundial, milhares de pessoas morrem por carecerem do mínimo existencial, como também o 

ecossistema com áreas de degradação. Assim, afirma que a questão da sobrevivência da 

espécie humana que não se pode esquivar, seria como enfrentar esse desafio de modo que 

todos possam viver livres e iguais em dignidade e direitos. Esclarece que a solução para um 

mundo mais justo e solidário requer a necessidade de se “refletir, antes de tudo, sobre o seu 

fundamento ético”, a incluir as pessoas, proteger o planeta e as empresas lucrarem154. 

                                                 
151 PINEDA, Eduardo Soto; MARROQUIN, José Antonio Cárdenas. Ética em las organizaciones. Ciudad de 

México: McGraw-Hill/Interamericana, 2007, p. 6-7. 
152 Nesse sentido expõe: “A responsabilidade social compreende o dever de pessoas, grupos e instituições em relação à 

sociedade como um todo, ou seja, em relação a todas as pessoas, grupos e instituições. A responsabilidade é o que nos 
faz sujeitos e objetos da ética, do direito, das ideologias e, se quisermos, da fé. É o que nos torna passíveis de sanção, de 
castigo, reprovação e culpa” THIRY-CHERQUES, Hermano. Responsabilidade moral e identidade empresarial. 
Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 7, Edição Especial, p. 31-50, 2003, p. 33. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552003000500003&lng=pt&nrm=iso>.Acesso em:  
26  dez.  2017. 

153 Karl-Otto Apel assevera, ainda que: “no princípio mencionado (ética do desenvolvimento) por fim do 
melhoramento a longo prazo das condições da regulação política de conflito, situa-se, em minha opinião, um 
pressuposto essencial par a possível aplicação de uma ética da responsabilidade coletiva pelo futuro em todas 
as restantes dimensões da presente crise da humanidade. E nessa medida, demonstra-se aqui, por outro lado, a 
necessidade de seguir, também na situação de crise do presente, um princípio de progresso juntamente com o 
imperativo da conservação da existência e da dignidade do ser humano”. APEL, Karl-Otto. Ética e 
responsabilidade - O problema da pesagem para a moral pós-convencional. Tradução de Jorge Telles 
Menezes. Lisboa: Instituto Piaget, 2007, p. 133; 161. 

154 COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. 3. ed. São Paulo: 
Companhia das Lestras, 2016, p. 43. 
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Manuel G. Velasquez, sobre a ética nos negócios, considera que a incorporação e a 

aplicação ética por parte das corporações devem governar todas as suas atividades, de modo 

que não existem motivos para que isso não ocorra, pois “puesto que la ética debe governar 

todas las actividades voluntarias humanas, y puesto que los negocios son una actividad 

voluntaria”. A aplicação dos padrões éticos nas atividades empresariais deve ser concentrado 

em todas as atividades humanas voluntárias, dentro de padrões éticos, pois a mera existência 

corporativa “exige um comportamento ético” 155.  

Sobre a ética e os stakeholders, Edward Freeman diz que a gestão ética das empresas 

deve ser voltada para as pessoas que direta ou indiretamente se relacionam, de modo que a 

questão sobre a maximização dos lucros está ultrapassada. As corporações devem realizar uma 

gestão ética voltada paras os stakeholders, e esse gerenciamento para as partes interessadas deve 

estar entre os objetivos éticos nos negócios156.  Enfatiza R. Edward Freeman que a abordagem 

das partes interessadas é tomada de importância, as corporações devem investir naqueles que 

têm participação na empresa, principalmente no “core of principles or values”. Freeman 

assevera que a atuação ética é fundamental para a implementação de planos estratégicos157.  

Nessa perspectiva, Thomas L. Friedman, sobre a interação com os “colegas, clientes, 

fornecedores e investidores”, expõe que tudo reside em como é essa relação. Assim, descreve 

que a estratégia deve ser não mais o desempenho corporativo, mas também pelo 

comportamento apresentado perante os stakeholders158. 

 

 

                                                 
155 VELASQUEZ, Manuel G. Ética em los negocios. Tradução de Maria de Jesus Herrero Diaz. 7. ed.  México: 

Pearson, 2012, p. 43-44. 
156Edward Freeman assevera que: “Every business creates, and sometimes destroys, value for customers, 

suppliers, employees, communities and financiers. The idea that business is about maximizing profits for 
shareholders is outdated and doesn’t work very well, as the recent global financial crisis has taught us. The 
21st Century is one of ‘Managing for Stakeholders.’ The task of executives is to create as much value as 
possible for stakeholders without resorting to tradeoffs. Great companies endure because they manage to get 
stakeholder interests aligned in the same direction”. Tradução nossa: Todo negócio cria e às vezes destrói 
valor para clientes, fornecedores, funcionários, comunidades e financiadores. A idéia de que o negócio é sobre 
maximizar os lucros para os acionistas está desatualizada e não funciona muito bem, como a recente crise 
financeira global nos ensinou. O século 21 é um dos ‘Managing for Stakeholders’. A tarefa dos executivos é 
criar o máximo de valor possível para as partes interessadas sem recorrer a compensações. Grandes empresas 
se endurecem porque conseguem que os interesses das partes interessadas se alinhem na mesma direção 

157FREEMAN, R Edward. The stakeholder approach revisited. Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 
Mering, v. 5, Iss. 3,   p.228-241, 2004, p.234.  Disponível em: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6445&rep=rep1&type=pdf> Acesso em: 27 dez. 2017. 

158 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: LTC, 2014, p. 322-333. 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Freeman,+R+Edward/$N;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Zeitschrift+f$fcr+Wirtschafts-+und+Unternehmensethik/$N/44225/OpenView/225264646/$B/B0046FD844F94D97PQ/1;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/44225/Zeitschrift+f$fcr+Wirtschafts-+und+Unternehmensethik/02004Y09Y01$232004$3b++Vol.+5+$283$29/5/3;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6445&rep=rep1&type=pdf
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3.8 Da norma de responsabilidade social das empresas: a ISO 26000  

Com a finalidade de padronizar e regular procedimentos, estabelecer princípios e 

modelos de condutas, foi elaborada, pela International Organization for Standardization159 - 

ISO e pelo Working Group on Social Responsibility – TMB, a norma “ISO 26000 – Guidance 

on social responsability”, por meio de um processo multipartidário, com a participação de 

mais de 90 países e 40 organizações internacionais/regionais. Participaram profissionais de 

seis grupos distintos de stakeholders: consumidores, governo, indústria, trabalhadores, 

Organizações não Governamentais – ONGs e serviços de apoio acadêmico160. 

A norma ISO – 26000 são diretrizes sobre responsabilidade social, lançadas no ano de 

2010, em Genebra, que expressam o desejo e a necessidade das organizações no mundo sobre 

a importância de atitudes socialmente responsáveis para contribuir com o desenvolvimento 

social e econômico, além de reduzir os impactos gerados no meio ambiente. A norma 

apresenta diversas informações e orientações para as corporações, tais como: conceitos, 

definições (delimitação), tendência da responsabilidade social, princípios, práticas, bem como 

temas e questões sobre a RSE. Percebe-se que se trata de uma norma abrangente, que reflete a 

necessidade de um equilíbrio entre os ecossistemas, equidade social e boa governança. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 International Organization for Standardization é uma federação mundial de organismos nacionais de 

normalização (órgãos membros do ISO). 
160 “La Norma ISO 26000 ha sido preparada por el ISO/TMB Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social. 

Esta Norma Internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque de múltiples partes interesadas, con la 
participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones internacionales o regionales 
representativas, que están involucradas en diversos aspectos de la responsabilidad social. Estos expertos 
procedían de seis grupos distintos de partes interesadas: consumidores; gobierno; industria; trabajadores; 
organizaciones no gubernamentales, ONG (NGO, por sus siglas en inglés) y servicios, apoyo, investigación, 
academia y otros. Adicionalmente, se tomaron disposiciones específicas para lograr un equilibrio en los 
grupos de redacción, entre países en desarrollo y desarrollados, así como un equilibrio de género” 
International Organization for Standardization - ISO. Guidance on social responsibility - ISO 26000, 
Génova, 2010. Disponível em: < https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en> . Acesso em: 30 
dez. 2017. 
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 Figura 9 - Visão Esquemática da Norma ISO – 26000 

 
Fonte: Norma ISO – 26000 – Versão ABNT 

A figura acima apresenta uma perspectiva geral da norma ISO 26000, cujo objetivo é 

orientar as organizações para as práticas da RSE. Apresenta, ainda, os princípios e os temas 

centrais, principalmente para a governança organizacional e a atenção para os temas de 

direitos humanos, práticas de trabalho, meio ambiente, práticas legais de operações, relação 

com o consumidor e envolvimento com a comunidade no intuito de gerar desenvolvimento. 

Robert B. Pojasek161 discorre que a norma ISO 26000 representa um passo para a 

harmonização e a integração da responsabilidade social das empresas. Percebe-se que a norma 

tem amplitude internacional, de modo a possibilitar a unidade dos procedimentos corporativos. 

Essa facilidade se dá, pois, o cumprimento da norma é facultativo, visto que as empresas não 

                                                 
161 Professor da Harvad University. “Robert Pojasek is the managing partner of Pojasek & Associates LLC 

where he leads the international sustainability and risk management consulting practice. His focus is on 
helping corporations to use the internationally harmonized management system standards for societal security, 
environment, health and safety, quality, assets management, social responsibility, and sustainability. Tradução 
nossa: Robert Pojasek é o sócio-gerente da Pojasek & Associates LLC, onde lidera a prática de consultoria de 
gerenciamento de riscos e sustentabilidade internacional. Seu foco é ajudar as empresas a usar os padrões do 
sistema de gerenciamento internacionalmente harmonizados para segurança social, meio ambiente, saúde e 
segurança, qualidade, gerenciamento de ativos, responsabilidade social e sustentabilidade.”. 
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são obrigadas a cumpri-la. Daí resulta em compromisso e seriedade de quem o faz, por estar 

sempre disposto a seguir as regras, porque simplesmente escolheu acatar as disposições. 162 163. 

A orientação apresentada pela norma ISO 26000 permite que uma organização consiga 

atingir o gerenciamento da própria corporação integrada com a proteção do meio ambiente, 

em busca da sustentabilidade. Mesmo que as empresas se encontrem em diferentes estágios de 

desenvolvimento, a norma apresenta princípios base para orientar e facilitar a compreensão 

por parte da organização. Percebe-se que a busca por um comportamento ético e transparente 

é a base para a integração da empresa nas ações de responsabilidade social, principalmente na 

relação entre os stakeholders, e o reconhecimento desses interesses. 

Sobre os princípios apresentados, vale salientar que existe uma convergência dos 

pensamentos das classes representativas que participaram da elaboração. Dito isso, o conjunto 

principiológico da norma ISO – 26000 foi analisado por todos os países participantes e seus 

representante concluíram por apresentar sete princípios para fundamentar a RSE. Três deles 

são de caráter genérico (responsabilidade, transparência e comportamento ético), os outros 

quatro levam em consideração temáticas específicas, como respeito aos direitos humanos, às 

normas internacionais, ao Estado de Direito e aos Stakeholders.  

 

 

 

 

                                                 
162 Robert B. Pojasek, assevera que: “organizations  have a new international standard  to  con-sider as they 

seek to create  (or  improve) their  corporate  responsibility  or sustainability  pro-grams.  The  document is 
entitled “ISO 26000—Guidance on Social Responsibility.” ISO 26000 is more than just another standard, 
however. In fact, the guidance contained in ISO 26000 provides the “missing link” that can allow your  
organization  to  convert  its  environmental management  system  into  a  truly  integrated  sustainability 
management system”. POJASEK, Robert B.  ISO 26000 guidance on social responsibility. Environmental 
Quality Management, v. 1, n. 20, p.85–93, 2011, p. 85. Disponível em: 
<https://theartofservicelab.s3.amazonaws.com/All%20Toolkits/The%20ISO%2026000%20Toolkit/Plan/Iso%2
026000%20Guidance%20On%20Social%20Responsibility.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2017. 

  Tradução nossa: As organizações têm um novo padrão internacional para considerar como eles procuram criar 
(ou melhorar) seus programas de responsabilidade corporativa ou de sustentabilidade. O documento é 
intitulado "ISO 26000-Orientação sobre Responsabilidade Social". No entanto, o ISO 26000 é mais do que 
apenas outro padrão. De fato, a orientação contida no ISO 26000 fornece o "elo perdido" que pode permitir que 
sua organização converta seu sistema de gerenciamento ambiental em um sistema de gerenciamento de 
sustentabilidade verdadeiramente integrado. 

163 Ibid., 2011, p. 85. 



 
225 

Quadro 3 – Princípios da Responsabilidade Social - ISO 26000 

ISO – 26000 - Princípios da Responsabilidade Social das Empresas 

Accountability  O princípio é: convém que a organização preste contas e se responsabilize por seus 
impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente. 
Convém que uma organização preste contas e se responsabilize por: 
 impactos de suas decisões e atividades na sociedade, no meio ambiente e na economia, 
especialmente consequências negativas significativas; e 
 medidas tomadas para evitar a repetição de impactos negativos não intencionais ou 
imprevistos. 

Transparência O princípio é: convém que uma organização seja transparente em suas decisões e 
atividades que impactam na sociedade e no meio ambiente. 
Convém que uma organização divulgue de forma clara, precisa e completa, e em grau 
razoável e suficiente, as políticas, decisões e atividades pelas quais é responsável, 
inclusive seus impactos conhecidos e prováveis na 
sociedade e no meio ambiente. Convém que essas informações estejam prontamente 
disponíveis e sejam diretamente acessíveis. 

Comportamento 
ético 

O princípio é: convém que uma organização comporte-se eticamente. Convém que o 
comportamento de uma organização baseie-se nos valores de honestidade, equidade e 
integridade. Esses valores implicam a preocupação com pessoas, animais e meio 
ambiente, bem como o compromisso de lidar com o impacto de suas atividades e decisões 
nos interesses das partes interessadas. 

Respeito pelos 
interesses das 
partes 
interessadas 

O princípio é: convém que uma organização respeite, considere e responda aos interesses 
de suas partes interessadas. 
Apesar dos objetivos de uma organização poderem se limitar aos interesses de seus 
proprietários, conselheiros, clientes ou associados, outros indivíduos ou grupos podem 
também ter direitos, reivindicações ou interesses específicos que convém que sejam 
levados em conta.  

Respeito pelo 
estado de direito 

O princípio é: convém que uma organização aceite que o respeito pelo estado de direito é 
obrigatório. O estado de direito refere-se à supremacia da lei e, em especial, à ideia de que 
nenhum indivíduo ou organização está acima da lei e que o governo também está sujeito à 
lei. No contexto da responsabilidade social, respeito pelo estado de direito significa que a 
organização obedece a todas as leis e regulamentos aplicáveis. Isso significa que convém 
que a organização tome medidas para estar ciente das leis e dos regulamentos aplicáveis e 
informar a todos dentro da organização sobre sua obrigação de cumprir e implementar 
essas medidas. 

Respeito pelas 
normas 
internacionais  

O princípio é: convém que uma organização respeite as normas internacionais de 
comportamento, ao mesmo tempo em que adere ao princípio de respeito pelo estado de 
direito. convém que a organização se esforce para respeitar no mínimo as normas 
internacionais de comportamento. 

Respeito pelos 
direitos 
humanos 

O princípio é: convém que uma organização respeite os direitos humanos e reconheça 
tanto sua importância como sua universalidade  
Convém que uma organização:  respeite e, sempre que possível, promova os direitos 
previstos na Carta Internacional dos Direitos Humanos; 
 respeite a universalidade desses direitos, ou seja, reconheça que eles são aplicáveis em 
todos os países, culturas e situações de forma unívoca; 

Fonte: Norma - ISO 26000:2010 

Percebe-se que a norma ISO – 26000 apresenta os princípios de maneira que as 

corporações possam identificar e assumir as diretrizes dela emanadas. O envolvimento e a 

integração das práticas de responsabilidade social por parte das empresas possibilitam a 

criação de políticas internas, bem como uma cultura organizacional.  
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A intenção da norma, ao apresentar os princípios, é que estes sirvam como guia para 

direcionar as ações e os comportamentos dentro da perspectiva da responsabilidade social. 

Esse mínimo de condutas é recomendado para que as empresas prestem conta pelos impactos 

causados na tríade planeta/pessoas/economia. Desse modo, sugere que sejam responsáveis por 

tudo aquilo que afetar derivado de sua atuação empresarial, bem como necessita de empresas 

transparentes, em suas decisões e impactos, que permitam a todos saberem dos possíveis 

danos ou modificações das funções dos produtos fornecidos. 

O comportamento ético almejado pela norma ISO 26000 é que a empresa se comporte 

eticamente e que esteja comprometida com valores como honestidade, equidade e integridade. 

Esses valores devem refletir sempre em benefício dos stakeholders. Sobre esse 

comportamento, a norma afirma ser conveniente que a empresa promova, de forma ativa, 

declarando os valores assumidos, promovendo e estimulando o comportamento ético, 

evitando situações antiéticas.  

Em relação às partes interessadas, a ISO 26000 considera que a empresa não se limite a 

atender somente aos lucros dos gestores, diretores. Estimula a identificação dos demais 

grupos relacionados e que sejam estabelecidas formas de governança sustentável em torno dos 

stakeholders. A relação íntima entre as partes seria fator crucial para garantir que as metas 

sejam atingidas e o relacionamento saudável seja estabelecido. 

O respeito às leis e ao Estado Democrático de Direito já era posição prevista desde 

Bowen (1953), seguido por Carroll (1979). O respeito ao Estado e a suas leis existe em vários 

modelos de responsabilidade social. A ISO 26000 estabelece como obrigatório para todas as 

corporações que desejem seguir os caminhos da responsabilidade social. Seria, portanto, uma 

condição sem a qual o pleno exercício da RSE não seria possível. Em complemento, o 

respeito pelas normas internacionais foi inserido, pois, para além do respeito à legislação 

interna, cumulativamente deve aderir à normatização internacional. A aplicação desse 

princípio ocorre principalmente quando as leis locais não apresentam previsão de 

salvaguardas socioambientais. 

A norma ISO 26000 (2010) aponta como princípio o respeito aos direitos humanos, o 

que deixa aparente a visão holística em torno dos direitos humanos. O reconhecimento da 

fundamentalidade e da universalidade do ser humano enriquece e aprimora as relações entre 

as corporações e o respeito aos stakeholders. Dispõe sobre o respeito ao conteúdo previsto na 
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Carta Internacional dos Direitos Humanos, bem como sua aplicação deve ser estabelecida em 

todos os países de atuação da empresa. Nesse sentido, assevera Antonio Perez Luño, que esse 

conjunto de direitos, quais sejam: os direitos humanos, “concretan las exigencias de la 

dignidade”164. Desse modo, percebe-se o marco que a norma ISO 26000 (2010) apresenta ao 

criar as regras de conduta e inserir o ser humano e a necessidade de sua existência. 

Em relação aos temas centrais, a norma ISO 26000 (2010) apresenta e estabelece que as 

temáticas sejam integradas. Prioriza o entendimento holístico dos fenômenos, de modo que a 

abordagem seja realizada em conjunto e de forma interdependente. Assim, os temas 

governança organizacional, direitos humanos, práticas de trabalho, meio ambiente, práticas 

leais de operação, questões relativas ao consumidor e o envolvimento e desenvolvimento da 

comunidade devem ser analisados em conjunto para a real expressão da corporação, 

personificando a responsabilidade social. 

                                                 
164 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 2007, p. 46-47. 
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Quadro 4 –  Temas centrais da responsabilidade social - ISO 26000 

ISO – 26000 – Temas centrais da responsabilidade social 

Governança 
organizacional 

Prevê a utilização da governança juntamente com os princípios norteadores da 
responsabilidade social, principalmente na tomada de decisões, além disso, as corporações 
devem criar estratégias, demonstrar comprometimento da liderança, criar e manter um 
ambiente e uma cultura de responsabilidade social, bem como usar os recursos 
financeiros, naturais e humanos de forma eficiente. 

Direitos 
humanos 

A corporação deve reconhecer como direitos básicos do ser humano e devendo haver, 
necessariamente “O reconhecimento e o respeito pelos direitos humanos são amplamente 
considerados essenciais para o estado de direito, para conceitos de justiça e equidade 
social, e como a base subjacente à maioria das instituições essenciais das sociedades, 
como o sistema judiciário.” Assevera ainda, a importância dos direitos civis, políticos, 
econômicos, socais e culturais e a inclusão do direito à vida com dignidade e integridade. 

Práticas de 
trabalho 

Em relação ao tema a Norma ISO 26000, estabelece que essa temática vai além da relação 
da organização com os empregados. Assevera que “as práticas de trabalho também 
incluem o reconhecimento de organizações e de representantes de trabalhadores e a 
participação de organizações trabalhistas e patronais em negociação coletiva, diálogo 
social e consultas tripartites para tratar de questões sociais relativas ao emprego”, bem 
como promover oportunidades para que as mulheres e homens obtenham trabalho decente 
e produtivo, como igualdade, segurança e dignidade. 

Meio ambiente 

A ISO 26000 reconhece que as decisões e atividades das organizações 
“invariavelmente” gera impactos ao meio ambiente. Esse reconhecimento é salutar 
pois as corporações podem criar meios para a redução ao máximo de danos ao meio 
ambiente. “Esses impactos podem estar associados ao uso de recursos por parte da 
organização, à localização de suas atividades, à geração de poluição e resíduos e aos 
impactos de suas atividades, produtos e serviços nos habitats naturais. Para reduzir 
seus impactos ambientais, convém que a organização adote uma abordagem 
integrada, que leve em consideração as implicações - econômicas, sociais, na saúde e 
no meio ambiente - de suas decisões e atividades, direta e indiretamente”. A 
responsabilidade ambiental inclui a proteção ao meio ambiente, restauração dos 
habitats naturais, bem como o apresenta o princípio da precaução, da gestão de risco 
ambiental, poluidora pagador. Nesse tema central, considera que as atividades 
empresariais devem levar em consideração estratégias com abordagem do ciclo de 
vida, avaliação de impacto ambiental, ecoeficiência, uso de tecnologias 
ambientalmente saudáveis e incentivar o aprendizado e conscientização ambiental. 

Práticas leais de 
operação 

Abrange principalmente as práticas de combate à corrupção. Esse tema refere-se à 
maneira como a organização utiliza suas relações para promover seus resultados. Desse 
modo o comportamento ético é essencial, assim “Evitar a corrupção e praticar o 
envolvimento político responsável dependem do respeito pelo estado de direito, adesão a 
normas éticas, accountability e transparência. Concorrência leal e respeito pelos direitos 
de propriedade não podem ser atingidos se as organizações não lidarem umas com as 
outras de forma honesta, equitativa e com integridade.”  

Questões 
relativas ao 
consumidor 

A ética, o respeito às normas e à saúde do consumidor, são pressupostos básicos. “As 
questões de responsabilidade social relativas ao consumidor referem-se, entre outras, às 
práticas leais de marketing, proteção da saúde e segurança, consumo sustentável, solução 
de controvérsias e indenização, proteção de dados e privacidade, acesso a produtos e 
serviços essenciais, atendimento às necessidades dos consumidores vulneráveis e 
desprivilegiados e educação”. 

Envolvimento e 
desenvolvimento 
da comunidade 

As empresas devem atuar no desenvolvimento das comunidades, envolver e criar 
possibilidades par a geração de riquezas, empregos, promoção e apoio à saúde, bem-estar. 
A compreensão que as empresas são partes integrantes da comunidade. Assim a empresa é 
fator determinante para erradicar a extrema pobreza, promover a igualdade, garantir a 
sustentabilidade, combate doenças, apoiar o desenvolvimento da educação e cultura.  

Fonte: Norma - ISO 26000:2010 
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Percebe-se a contribuição e a importância da norma ISO - 26000, pois além de procurar 

atender às expectativas do complexo grupo de representantes, padroniza os comportamentos e 

os universaliza. Assim, independentemente do contexto, do espaço geográfico, o estímulo 

para o envolvimento corporativo para as práticas de responsabilidade social é visível. A 

principiologia apresentada e a preocupação com o ser humano e o planeta, demonstrando a 

complexidade de relações e os danos causados pela atividade empresarial, são fatores que 

direcionam para um equilíbrio entre a produção de riqueza e a capacidade do meio ambiente 

em se recuperar. 

A busca pelo respeito ao ser humano e a promoção do desenvolvimento social, como 

elemento de responsabilidade, demonstram a necessidade de adequação das empresas no 

reconhecimento como partes integrantes de um conjunto. Daí não há de se falar em ganhos 

individuais, ou o sucesso é coletivo ou todos podem perder. Mas a conscientização 

empresarial em aplicar a norma e reconhecer a responsabilidade social como um instrumento 

de desenvolvimento econômico e social ainda demanda uma maior assimilação, 

principalmente, dado a recentes desastres e fraudes ocorridos por corrupção e ausência de 

gestão ética empresarial.   

3.9 O decálogo da responsabilidade social corporativa: a direção para a 
RSE 

A busca cada vez maior por resultados financeiros impõe comportamentos para as 

corporações incompatíveis com o que se espera de uma empresa. Desse modo, a ética, a 

transparência, o respeito às normas internas e externas, além da atenção a ser dispensada aos 

stakeholders ficam relegadas a plano secundário. O desrespeito ao meio ambiente, ao ser 

humano, com práticas de degradação ao ecossistema, utilização de trabalho análogo ao de 

escravo e corrupção para atingir metas são subterfúgios para permanentemente galgar mais 

espaço no mercado e prejudicar a livre concorrência. Percebe-se que o equilibro é desfeito e 

as relações entre sociedade e corporação torna-se nociva.   

Nesse sentido, o Centro Mexicano para la filantropia – CEMEFI, ao estimular as 

empresas para adotarem práticas socialmente responsáveis, criou o decálogo165 de la empresa 

                                                 
165Decálogo CEMEFI (2008): “1. Promueve e impulsa en su interior una cultura de responsabilidad social 

empresarial que busca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la 
sociedade; 2. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su solución, 
impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida; 3. Hace públicos los valores de su empresa y 
se desempeña con base en un código de ética; 4. Vive al interior y al exterior de esquemas de liderazgo 
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socialmente responsable. Assim, apresentou dez pontos que tratam sobre a promoção da 

responsabilidade social corporativa. A CEMEFI estimula e promove a competitividade 

empresarial de forma responsável para a obtenção do sucesso corporativo.  

O decálogo proposto pela CEMEFI dialoga com as dimensões da responsabilidade 

social propostas por Archie B. Carrol, quais sejam: a filantrópica, a ética, a legal e a 

econômica166. Nesse sentido, conforme explica Francisco Gerardo Barroso Tanória, “para 

facilitar el cumplimiento de los cuatro ámbitos, el CEMEFI presenta el “decálogo” de toda 

empresa que desee ser socialmente responsable”167 168. 

O decálogo é sugerido para alinhar as estratégias das empresas, promovendo a mudança 

cultural, e criar interações entre empresa e comunidade dentro de um ambiente socialmente 

responsável. No decálogo proposto, as empresas devem: promover uma cultura de 

responsabilidade social e contribuir para o bem-estar da comunidade; identificar as 

necessidades sociais e participar na solução dos problemas; criar comportamentos éticos, 

condutas de gestão e liderança, interna e externa; promover a dignidade humana; promover o 

desenvolvimento humano e profissional das partes interessadas; identificar e apoiar causas 

sociais como parte de sua estratégia; estabelecer o respeito ao meio ambiente ecológico em 

todos e em cada um dos processos de operação; promover e investigar talentos e recursos no 

desenvolvimento das comunidades; participar de alianças intersetoriais no cuidado das causas 

sociais; e envolver funcionários, acionistas e fornecedores em seus programas de investimento 

e desenvolvimento social169.  

                                                                                                                                                         
participativo, solidaridad, servicio y respeto a la dignidad humana; 5. Promueve el desarrollo humano y 
profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores); 6. Identifica y apoya 
causas sociales como parte de su estrategia de acción empresarial; 7. Respeta el entorno ecológico en todos y 
cada uno de los procesos de operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del medio 
ambiente; 8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que opera; 9. 
Participa mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de la sociedade civil y/o 
gobierno en la atención de las causas sociales que ha elegido; 10. Toma en cuenta e involucra a su personal, 
accionistas y proveedores en sus programas de inversión y desarrollo social. 

166CARROLL, Archie B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
corporate stakeholders. Business Horizons, v.34, n.4, p.39-48, 1991a, p. 40. 

167Tradução nossa: Para facilitar o cumprimento das quatro áreas, a CEMEFI apresenta o "decálogo" de qualquer 
empresa que deseje ser socialmente responsável. 

168TANÓRIA, Francisco Gerardo Barroso. La responsabilidad social empresarial. Un estudio en cuarenta empresas de la 
ciudad de Mérida, Yucatán. Contaduría y Administración, n. 226, p.73-91, 2008, p.79. Disponível em: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422008000300005&lng=es&nrm=iso>. 
Acesso em: 20 nov. 2017. 

169 CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA – CEMEFI. Decálogo de la empresa socialmente 
responsable. 2001. Disponível em: < https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/decalogo_esr.pdf>. 
Acesso em: 15 nov. 2017. 
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No intuito de averiguar a formação do que se entende por capital social170 inerente a 

compreensão e defesa da Responsabilidade Social das Empresas – RSE, realizou-se uma 

pesquisa de campo, utilizando-se do Decálogo da responsabilidade social corporativa. Foi 

construído e utilizado um questionário fechado, estruturado e não identificado para levantar a 

percepção do público-alvo sobre a Responsabilidade Social das Empresas – RSE. 

A aplicação da pesquisa busca verificar a compreensão da sociedade em relação a 

RSE. Pois a percepção por parte da sociedade sobre a função das corporações tem o 

potencial de cooperar para a formação das instituições na direção do bem-comum. Dessa 

forma entender como pensa o universo da pesquisa, seria base para estabelecer vínculos 

de cooperação, confiança e respeito mútuos. 

A cooperação das partes envolvidas, os stakeholders, gera um “mútuo confiável” 171, 

pois a essa integração e organização de recursos tem a potencialidade de criar 

relacionamentos que agregam valor ao compartilhar informações e sentimentos em relação a 

atuação da corporação e a vinculação aos procedimentos, ao mercado e tecnologia voltados 

para um real atendimento dos interesses e desejos de novas competências a serem 

desenvolvidas pelas empresas. O estabelecimento da confiançaentre as partes interessadas 

“contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas” 172.  

Desse modo, o universo da pesquisa de campo foram docentes e discentes dos cursos 

de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Gestão Pública. As perguntas do 

questionário, objeto da pesquisa, foram construídas a partir do decálogo da empresa 

socialmente responsável, com base na proposta apresentada pelo Centro Mexicano para la 

filantropia – CEMEFI173. Assim, foram formuladas dez questões, cada uma com quatro 

alternativas, para verificar a percepção dos profissionais já designados sobre os 

indicadores de responsabilidade social. 

                                                 
170 Sobre Capital Social, Robert Putnam compreende que diz respeito a características da organização social, 

como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as 
ações coordenadas”. PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. 5. ed. 
Tradução de Luiz Alberto Monjardim. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2009, p. 177. 

171 Ibid., 2009, p. 174.  
172 Para Francis Fukuyama “o bem-estar de uma nação, bem como sua capacidade de competir, é condicionado a 

uma única, abrangente característica cultural: o nível de confiança inerente à sociedade”. FUKUYAMA, 
Francis. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 21;177. 

173CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA – CEMEFI. Decálogo da empresa socialmente 
responsável. Disponível em: <https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/decalogo_esr.pdf>  
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3.9.1 A percepção da Responsabilidade Social das Empresas – RSE: resultado 
e análise dos dados 

Toda empresa que deseja ser socialmente responsável deve assumir, adotar e publicar 

alguns indicadores, que indicam o grau de adoção de responsabilidade. Com essa afirmação e 

com base do decálogo da empresa socialmente responsável apresentado pelo Centro 

Mexicano para la filantropia – CEMEFI174,  foi formulado um questionário com dez 

perguntas, para verificar a percepção dos respondentes, sobre os indicadores de 

responsabilidade social. 

Quadro 5 - Questionário de Responsabilidade social 

QUESTIONÁRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS - RSE 

Item  Pergunta  Respostas  

1 Seria RSE Promover uma cultura de Responsabilidade Social que 
busque os objetivos e o sucesso do negócio, contribuindo ao 
mesmo tempo para o bem-estar da sociedade. 

 

 
 
( ) Sim, este seria um 
indicador de 
Responsabilidade Social 
das Empresas 
 
 
( ) Não, este não seria 
um indicador de 
Responsabilidade Social 
das Empresas 
 
 
( ) Sim, mas antes de 
tudo deve visar aos 
lucros dos acionistas, 
primordialmente. 
 
 
( ) Não, entendo ser uma 
função elementar do 
Estado 

 

2 Seria RSE Identificar as necessidades sociais do ambiente em que 
opera e colaborar na sua solução, promovendo o desenvolvimento 
e a melhoria da qualidade de vida. 

3 Seria RSE divulgar os valores da sua empresa e executar com base 
em um Código de Ética. 

4 Seria RSE coexistir em modelos (internos e externos) de liderança 
participativa, solidariedade, serviço e respeito pela dignidade 
humana. 

5 Seria RSE Promover o desenvolvimento humano e profissional de 
toda a sua comunidade (funcionários, família, acionistas e 
fornecedores). 

6 Seria RSE Identificar e apoiar causas sociais como parte de sua 
estratégia de ação negócio. 

7 Seria RSE Respeitar o ambiente ecológico em todos e cada um dos 
processos de operação e marketing, além de contribuir para a 
preservação do meio ambiente. 

8 Seria RSE Investir tempo, talento e recursos no desenvolvimento 
de comunidades em que opera. 

9 Seria RSE Participar, através de alianças Inter setoriais com outras 
empresas, em organizações da sociedade civil e / ou com o 
governo, na atenção das causas sociais que você escolheu.  

10 Seria RSE levar em consideração e envolver seus funcionários, 
acionistas e fornecedores em seus programas de investimento e 
desenvolvimento social. 

Fonte: Adaptado pelo autor do Decálogo da empresa socialmente responsável da CENTRO MEXICANO 
PARA LA FILANTROPIA – CEMEFI. 

                                                 
174 CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA – CEMEFI. Decálogo da empresa socialmente 

responsável. Disponível em: <https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/decalogo_esr.pdf> Acesso 
em: 15 nov. 2017. 
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A tabulação dos resultados obtidos por questionário estruturado, fechado, com questões 

de múltipla escolha. A tabulação dos dados facilita a leitura dos resultados e os ordena 

numericamente.  Desse modo, a análise dos dados descreverá os resultados obtidos através do 

questionário aplicado e contextualizará em relação à percepção e à configuração de uma 

atuação socialmente responsável. Os resultados obtidos são avaliados e comparados, 

conforme o referencial teórico já exposto. 

Foram distribuídos, por meio eletrônico, o total de 950 (novecentos e cinquenta) 

convites. Desses questionários distribuídos, houve 449 (quatrocentas e quarenta e nove) 

respostas, que se traduzem em um percentual de 47,26%. Esse percentual é considerado entre 

todos que concluíram por completo o questionário. A resposta à pesquisa tinha o caráter de 

voluntariado, mas para a remessa do questionário era necessária a conclusão de todas as 

respostas solicitadas para habilitar o seu envio, sem a necessidade de identificação do 

respondente. 

O texto de apresentação da pesquisa discorria sobre a necessidade de uma empresa que 

deseje ser socialmente responsável teria que assumir, adotar e publicar indicadores, para 

servir de parâmetro na adoção da responsabilidade social. Desse modo, foram apresentados 10 

(dez) quesitos cada um, com quatro itens de resposta, sendo solicitado ao respondente, em 

relação aos quesitos dispostos, qual a percepção em relação aos indicadores de 

responsabilidade social. Assim, passa-se a analisar os quesitos: 

Pode-se verificar, em relação ao quesito 1, que 82% dos respondentes entendem a 

promoção de uma cultura de responsabilidade social que além de buscar os objetivos e o 

sucesso do negócio, venha a contribuir para o bem-estar da sociedade, seria um indicador de 

responsabilidade social. Avalia-se como uma percepção expressiva do público pesquisado. 

Mas, torna-se interessante verificar que existe uma parcela de 18% que se divide entre 

as outras três possibilidades de respostas, quais sejam: 5,3%, percebem que o quesito 1 não é 

um indicador de responsabilidade social. Uma amostra de 9,8% acredita que, apesar de 

considerar como um índice de RSE, visualiza que o lucro deve vir antes de tudo. Ou seja, 

considera que se houver lucro, pode existir a possibilidade de atuar como indicador.  

Uma parcela de 2,9% entende não ser um indicador de RSE. percebe como função do 

estado buscar o bem-estar da sociedade. Apesar de representar o menor percentual dessa 

amostra, fica a apreensão da perspectiva sobre o que se espera do Estado, principalmente 
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quanto as suas funções constitucionais. Porém, dentro de uma visão ampla sobre as respostas 

a esse quesito, percebe-se, nesse público-alvo, o entendimento da empresa e sua busca por 

uma gestão socialmente responsável, foi positivamente verificada. 

Tabela 1 - Frequência quesito 1 

TABELA 1 – FREQUÊNCIA QUESITO 1  
Seria RSE promover uma cultura de Responsabilidade Social que busque os objetivos e o 
sucesso do negócio, contribuindo ao mesmo tempo para o bem-estar da sociedade 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

368 82% 82% 

Não, este não seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

24 5,3% 87,3% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

44 9,8% 97,1% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

13 2.9% 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

Ao quesito 2, verifica-se uma mudança no posicionamento da percepção dos 

respondentes. Houve uma queda de 14,5% sobre entenderem que a identificação das 

necessidades sociais do ambiente em que opera, bem como colaborar em sua solução e 

promover a melhoria da qualidade de vida, seria um indicador de responsabilidade social. 

Entendem que esse quesito seria um indicador 67,6%. Enquanto isso, houve um acréscimo em 

todas as outras respostas, principalmente na resposta onde necessariamente o lucro deve vir 

em primeiro lugar, passando para 18,7% dos respondentes. 

Houve um aumento nas respostas que entendem a completa isenção das empresas, bem 

no pensamento de Milton Friedman, ou não seria uma função da empresa, portanto, não seria 

um indicador de RSE, ou então é responsabilidade Estado, assim temos: 8,7% e 5,1%, 

respectivamente. 
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Tabela 2 - Frequência quesito 2 

TABELA 2 – FREQUÊNCIA QUESITO 2  
Seria RSE Identificar as necessidades sociais do ambiente em que opera e colaborar na sua 
solução, promovendo o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida. 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

303 67,5% 67,5% 

Não, este não seria um indicador 
de Responsabilidade Social das 
Empresas 

39 8,7% 76,2% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

84 18,7% 94,9% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

23 5,1% 100 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

No quesito 3, afere-se a percepção sobre os valores éticos das empresas, bem como 

realizar a divulgação e realizar suas operações seguindo o código de conduta estabelecido. 

Trata-se de uma das dimensões mais importantes para a responsabilidade social. A atuação ética 

das empresas, a retidão, o combate à corrupção e as boas práticas de concorrência são fatores 

delineadores da responsabilidade social das empresas. Nota-se que nesse quesito a percepção 

dos respondentes aumentou, de modo que 73,3% acreditam ser um indicador de RSE. 

Apesar da dimensão ética da corporação, como considera Amartya Sen,175 sobre a ética 

ser o fundamento da economia, verifica-se que um percentual de 26,7%, percebe de forma 

diversa ou que não seria um indicador de responsabildiae social ou então que o lucro deve 

estar à frente e somente assim poderia se falar em ética.  

No entanto, ter-se um resultado elevado para a compreensão da ética como requisito 

para uma atuação socialmente responsável por parte das corporações, resta a preocupação 

sobre se colocar o lucro como meta a ser cumprida, antes de qualquer coisa. Nesse sentido, 

Carroll considera que as dimensões não são isoladas entre si, pelo contrário, elas se 

comunicam e interagem de modo que a aplicação das dimensões se dê forma conjunta.176 

                                                 
175 SEN, Amartya. Sobre ética e economia. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1999. 
176 CARROLL, Archie B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 

corporate stakeholders. Business Horizons, v.34, n.4, p.39-48, 1991a. 
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A preocupação com a ética como dimensão já era recorrente com Howard Bowen 

(1953), segundo a qual seria uma obrigação nativa da corporação. Bem como Archie B. 

Carroll (1979; 1999) compreendia a essencialidade da ética nas relações corporativas. A ética 

deve prevalecer em toda a existência corporativa. É uma condição essencial para a atuação e 

implementação da responsabilidade social. 

O comportamento ético, conforme a Norma ISO 26000 (2010), deve ser baseado em 

valores amplos e diversos, tais como: honestidade, equidade e integridade, além de ressaltar a 

preocupação em relação ao meio ambiente, pessoas e todas as partes interessadas. 

Tabela 3 - Frequência quesito 3 

TABELA 3 – FREQUÊNCIA QUESITO 3  
Seria RSE divulgar os valores da sua empresa e executar com base em um Código de Ética. 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

329 73,3% 73,3% 

Não, este não seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

69 15,4% 88,7% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

35 7,8% 96,5% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

16 3,5% 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

Ao analisar o quarto quesito, percebe-se que 71,9%, consideram como indicador de 

responsabilidade social a coexistência em modelos de liderança e o respeito à dignidade 

humana. Mais uma vez, em relação ao quesito anterior, houve um decréscimo no percentual 

que respondeu e entende como indicador da RSE.  

Mas aumentou, significativamente, o percentual dos que entendem a primordialidade do 

lucro, o percentual ficou em 18,3%. Percebem que seria um indicador, mas, em primeiro 

lugar, o lucro, permanecendo a preocupação na base da pirâmide de Carroll.177 Outros 8,0% 

acreditam não ser um indicador. 

                                                 
177 CARROLL, Archie B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 

corporate stakeholders. Business Horizons, v.34, n.4, p.39-48, 1991a. 
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A vinculação com a comunidade é fator decisivo para a implantação da 

responsabilidade social, bem como para traçar estratégias. Ações corporativas devem coexistir 

e respeitar o ser humano.  

Tabela 4 - Frequência quesito 4 

TABELA 4 – FREQUÊNCIA QUESITO 4  
Seria RSE coexisir em modelos (internos e externos) de liderança participativa, solidariedade, 
serviço e respeito pela dignidade humana. 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

323 71,9% 71,9% 

Não, este não seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

36 8,0% 79,9% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

82 18,3% 98,2% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

8 1,8% 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

A frequência das respostas do quesito 5 começa a tomar uma direção decadente, no que 

se refere à percepção de indicadores de responsabilidade social. A percepção baixou e se 

encontra em 63,9%. Ou seja, o entendimento de que promover o desenvolvimento humano e 

profissional da comunidade, já não seria uma condição para a prática da responsabilidade 

social. 

Outros 36,1% entendem que, ou não seria um indicador de responsabilidade, ou que a 

responsabilidade para a promoção do desenvolvimento seria função do Estado. Desses, 

36,1%, 18,8%, ainda colocam o lucro como primordial, antes da promoção do 

desenvolvimento humano, como condição para o exercício da atividade.  

Percebe-se a mudança na percepção, mas, como assevera Francisco Gerardo Barroso 

Tanória, “vincularse con la comunidad a partir de la misión del negocio, pero también de los 

bienes y servicios producidos. Las empresas deben realizar acciones que propicien el 
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desarrollo de la comunidad en que operan”178. Essa vinculação deve ser realizada, pois a 

empresa deve participar efetivamente do progresso da comunidade na qual está inserida179. 

Tabela 5 - Frequência quesito 5 

TABELA 5 – FREQUÊNCIA QUESITO 5  
Seria RSE Promover o desenvolvimento humano e profissional de toda a sua comunidade 
(funcionários, família, acionistas e fornecedores) 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

287 63,9% 63,9% 

Não, este não seria um indicador 
de Responsabilidade Social das 
Empresas 

50 11,1% 75% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

84 18,8% 93,8% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

28 6,2% 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor  

No quesito 6, interessante observar que, ao apoiar e identificar as causas sociais, como 

parte de sua estratégia, além de realizar uma ação social externa, que trará visibilidade 

positiva às empresas, cria-se um vínculo positivo com a comunidade. Porém, 36,3% dos 

respondentes entendem que não seria responsabilidade, ou que seria função do Estado, ou que 

o lucro em primeiro lugar.  

Mas, estrategicamente, apoiar causas sociais é tratada como ação de marketing. Como 

explica Margareth de Oliveira Michel, Maurício Amaral Lampert, o marketing pode ser 

utilizado como “uma ferramenta estratégica de marketing e de posicionamento que associa 

uma empresa ou marca a uma questão ou causa social relevante, em benefício mútuo”180. 

                                                 
178 Tradução nossa: a vinculação com a comunidade com base na missão do negócio, mas também nos bens e 

serviços produzidos. As empresas devem realizar ações que propiciem o desenvolvimento da comunidade em 
que operam. 

179TANÓRIA, Francisco Gerardo Barroso. La responsabilidad social empresarial. Un estudio en cuarenta empresas de 
la ciudad de Mérida, Yucatán. Contaduría y Administración, n. 226, p.73-91, 2008, p.10. Disponível em: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422008000300005&lng=es&nrm=iso>. 
Acesso em: 20 nov. 2017. 

180 MICHEL, Margareth O.; LAMPERT, Maurício A. Responsabilidade social ou marketing para causas 
sociais. 2007, p.01. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/michel-lampert-responsabilidade-social.pdf>. 
Acesso em: 03 jan. 2018. 
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Tabela 6 - Frequência quesito 6 

TABELA 6 – FREQUÊNCIA QUESITO 6  
Seria RSE Identificar e apoiar causas sociais como parte de sua estratégia de ação negócio 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

280 63,7% 63,8% 

Não, este não seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

82 18,3% 82% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

46 10,2% 92,2% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

35 7,8% 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

A verificação das respostas ao quesito 7, em um primeiro momento, torna-se 

interessante. Percebe-se que dos dez quesitos apresentados, esse seria o terceiro maior 

resultado na resposta positiva para um indicador da responsabilidade social. A frequência das 

respostas foi de 72,5%, ao mesmo tempo o teve, entre todos os quesitos, 20,9%, de que 

entendem como quesito de responsabilidade, mas, antes de tudo, o lucro deve estar presente. 

Interessante que esse resultado da somatória das últimas três respostas ao quesito 7 

gerou um resultado de 27,5%, entre a presença primordial do lucro, ou que não configura 

quesito de responsabilidade social ou que seria função do Estado. Percebe-se que o meio 

ambiente é condição necessária para a própria existência de vida na terra. Uma corporação 

que não realiza em suas atividades o respeito e a proteção ao meio ambiente está prejudicando 

a si própria. Até porque ante a finitude dos recursos naturais, ou a própria dificuldade de 

renovação desses recursos, a reposição ficará comprometida e logicamente comprometidas 

estarão as operações empresariais. 

Nesse sentido, Randal Martins Pompeu, Carla Marques e Vitor Braga asseguram que, 

nesse cenário desestruturado do mundo, evidencia-se a importância da preparação de uma outra 

formação de profissionais para o mercado, para que estejam capacitados a fornecer respostas 

para os problemas econômicos e sociais, devidos aos desafios contemporâneos da sociedade:  

The increasing role of globalization, the unstructured growth of the world economy, 
the unbalanced social and economic development of populations, the new 
technologies of production and communication, and the emergence of the knowledge 
society are factors that have been led to a new professional profile in the labour 
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market. In light of these conditions, the professionals of the modern world cannot 
rely only on technical expertise; they must also be committed to fulfilling the needs 
of society and be ready to provide solutions to social problems. Therefore education 
and training becomes an important tool in the strategy of training local labour, 
providing the human skills necessary to critically and productively perform in the 
labour market, taking into account the challenges of contemporary society181 182.  

A preocupação se torna premente, tendo em vista a possibilidade de alguns destes virem 

a ser assessores corporativos ou até mesmo sócios de empresas com poder de decisão. E, 

seguindo a percepção de Randal Martins Pompeu e Vitor Braga, a necessidade da formação e 

da mudança de perfil desses profissionais seria considerada tarefa primordial para os 

enfrentamentos dos desafios que estão por vir. 

Tabela 7 - Frequência quesito 7 

TABELA 7 – FREQUÊNCIA QUESITO 7  
Seria RSE Respeitar o ambiente ecológico em todos e cada um dos processos de operação e 
marketing, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

325 72,5% 72,5% 

Não, este não seria um indicador 
de Responsabilidade Social das 
Empresas 

20 4,4% 76,9% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

94 20,9% 97,8% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

10 2,2% 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

Em análise do quesito 8, percebe-se um dos mais baixos resultados sobre o 

reconhecimento como indicador da responsabilidade social. Foram obtidos 61,7 %, entre os 

que entendem como indicador de RSE. Nesse quesito, obteve, também, o maior índice de 
                                                 
181 O papel crescente da globalização, o crescimento desestruturado da economia mundial, o desenvolvimento 

social e econômico desequilibrado das populações, as novas tecnologias de produção e comunicação, e a 
emergência da sociedade do conhecimento são fatores que têm sido levados a um novo perfil profissional no 
mercado de trabalho. À luz dessas condições, os profissionais do mundo moderno não podem confiar apenas 
em conhecimentos técnicos; eles também devem estar comprometidos com o cumprimento das necessidades da 
sociedade e estar pronto para fornecer soluções para os problemas sociais. Portanto educação e formação torna-
se uma ferramenta importante na estratégia de formação de mão de obra local, proporcionando as competências 
humanas necessárias para crítica e produtiva realizar no mercado de trabalho, tendo em conta os desafios da 
sociedade contemporânea. 

182 POMPEU, Randal Martins; MARQUES, Carla; BRAGA, Vitor. The influence of university social 
responsibility on local development ande human capitial.  In: KARATAS-ÖZKAN, Mine; NICOLOPOULOU,  
Katerina; ÖZBILGIN,  Mustafa F. Corporate social responsibility and human resource management - A 
Diversity Perspective. London: Edward Elgar publishing, 2014, p. 124. 
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respostas, cuja compreensão seria para o Estado a questão de desenvolver e investir em 

talentos e recursos. 

Com um índice de respostas de 24,8%, entendem ser função do Estado. Esse 

compromisso em investir e desenvolver a comunidade em que opera causou, em parte, 

surpresa. Uma parcela considerável transfere para o Estado a responsabilidade, enquanto 

6,2% asseveram que nem indicador poderia ser. Assim, somadas as respostas que não são 

consideradas indicadores e as que entendem ser uma função do Estado, tem-se um percentual 

de 32%.  

Tabela 8 - Frequência quesito 8 

TABELA 8 – FREQUÊNCIA QUESITO 8  
Seria RSE Investir tempo, talento e recursos no desenvolvimento de comunidades em que 
opera. 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

277 61,7% 61,7% 

Não, este não seria um indicador 
de Responsabilidade Social das 
Empresas 

28 6,2% 67,9% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

33 7,3% 75,2% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

111 24,8 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

Em relação ao quesito 9, vê-se que o modelo colaborativo apresenta algumas 

dificuldades de gestão, mas consideradas inerentes ao próprio modelo. Como afirma Rosa 

Maria Fischer, “ele vem se firmando como estratégia para alcançar resultados significativos 

em empreendimentos sociais”183. 

Apesar de ser um quesito importante para a configuração da responsabilidade social, 

obteve um índice de percepção equilibrado em relação à primeira resposta, ficando com um 

percentual de 64,4%. Mas, apesar disso, a somatória das outras respostas perfaz um total de 

                                                 
183 FISCHER, Rosa Maria. Estado, mercado e terceiro setor: uma análise conceitual das parcerias intersetoriais. 

Revista de Administração - RAUSP, Universidade de São Paulo, v. 40, n. 1, p. 5-18, enero-marzo, 2005, p.3. 
2005. Disponível em: < https://social.stoa.usp.br/articles/0035/3113/FISCHER.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2018.  

https://social.stoa.usp.br/articles/0035/3113/FISCHER.pdf
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35,6% que consideram que seja função do estado, que o lucro esteja em primeiro lugar ou até 

mesmo não considerar que seja um requisito elementar para configuração da RSE. 

A responsabilidade solidária, por meio da responsabilidade social, cria espaços para a 

efetivação de projetos e parcerias com vistas à emancipação da comunidade local e contribuição 

à elevação dos dados do IDH e na redução da desigualdade social. Mas lembra Fischer, sobre a 

possibilidade de um futuro problemático ao Brasil, que “a permanência da desigualdade de 

oportunidades educacionais manterá parte significativa da população excluída dos processos de 

produção econômica aptos a amplificar a competitividade brasileira” 184. 

Tabela 9 - Frequência quesito 9 

TABELA 9 – FREQUÊNCIA QUESITO 9 
Seria RSE Participar, através de alianças intersetoriais com outras empresas, em organizações 
da sociedade civil e / ou com o governo, na atenção das causas sociais que você escolheu 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

289 64,4% 64,4% 

Não, este não seria um indicador 
de Responsabilidade Social das 
Empresas 

35 7,8% 72,2% 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

51 11,3% 83,5% 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

74 16,5% 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

Nota-se que o quesito 10 trata sobre a relação da corporação e seus stakeholders. As 

práticas de responsabilidade social devem necessariamente engajar as partes interessadas. 

Identificar, envolver, faz parte das estratégias da RSE. Possibilitar o engajamento é salutar, 

deve, portanto, a empresa possibilitar a interação e o diálogo, de modo a criar um elo 

fundamental para as estratégias e tomadas de decisão. 

A frequência de respostas que consideram como responsabilidade social das empresas 

foi de 67,7%, considerado excelente, mas, mesmo assim, a percepção de que o lucro deve 

                                                 
184 FISCHER, Rosa Maria. Estado, mercado e terceiro setor: uma análise conceitual das parcerias intersetoriais. 

Revista de Administração - RAUSP, Universidade de São Paulo, v. 40, n. 1, p. 5-18, enero-marzo, 2005, p.8. 
2005. Disponível em: < https://social.stoa.usp.br/articles/0035/3113/FISCHER.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2018.  

https://social.stoa.usp.br/articles/0035/3113/FISCHER.pdf
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estar em primeiro lugar foi de 9,4%. Entre os que não consideram RSE e compreender ser 

uma função do Estado, perfazem-se 22,9%.  

A relação com as partes interessadas é essencial. A consideração aos stakeholders e sua 

inclusão como parte da solução do problema são necessárias e elementares, de modo que 

Freeman afirma que “the 21st Century is one of “Managing for Stakeholders”185. Desse modo, 

as empresas devem maximizar sua gestão e alinhar aos interesses das partes interessadas. 

Tabela 10 - Frequência quesito 10 

TABELA 10 – FREQUÊNCIA QUESITO 10  
Seria RSE levar em consideração e envolver seus funcionários, acionistas e fornecedores em seus 
programas de investimento e desenvolvimento social. 

Respostas Frequência Percentual Percentual acumulado 
 

Sim, este seria um indicador de 
Responsabilidade Social das 
Empresas 

304 67,8% 67,8% 

Não, este não seria um indicador 
de Responsabilidade Social das 
Empresas 

33 7,3 75,1 

Sim, mas antes de tudo deve visar 
aos lucros dos acionistas, 
primordialmente. 

42 9,3 84,4 

Não, entendo ser uma função 
elementar do Estado 

70 15,7 100% 

TOTAL 449 100%  
Fonte: Autor 

3.9.1.1  Considerações gerais acerca da pesquisa de campo  

A pesquisa se propôs, como objetivo, verificar a percepção de uma determinada 

população oriunda da área acadêmica. Buscava-se compreender como esses profissionais e 

estudantes entendiam alguns quesitos da responsabilidade social das empresas. Como molde 

geral das perguntas, foi utilizado o Decálogo do Centro Mexicano para la Filantropia 

CEMEFI.  

Transformado em questões que foram aplicadas por meio de formulário eletrônico no 

formato de questionário, estruturado e fechado com alternativas de múltipla escolha, essa 

pesquisa se deu justamente para que essa parte essencial do trabalho não se limitasse à teoria. 

                                                 
185 FREEMAN, R. Edward. The stakeholder approach revisited. Zeitschrift für Wirtschafts - und 

Unternehmensethik, Mering, v. 5, Iss. 3,   p.228-241, 2004, p.7.  Disponível em: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6445&rep=rep1&type=pdf> Acesso em: 27 
dez. 2017. 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Freeman,+R+Edward/$N;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Zeitschrift+f$fcr+Wirtschafts-+und+Unternehmensethik/$N/44225/OpenView/225264646/$B/B0046FD844F94D97PQ/1;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Zeitschrift+f$fcr+Wirtschafts-+und+Unternehmensethik/$N/44225/OpenView/225264646/$B/B0046FD844F94D97PQ/1;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/44225/Zeitschrift+f$fcr+Wirtschafts-+und+Unternehmensethik/02004Y09Y01$232004$3b++Vol.+5+$283$29/5/3;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6445&rep=rep1&type=pdf
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A decisão para a pesquisa era detectar a compreensão e a percepção acerca da 

responsabilidade social das empresas. 

Constatou-se que em todos os quesitos houve a compreensão e que estes seriam 

indicadores da responsabilidade social. Houve uma média de 68,87% que perceberam os 

indicadores. Mas uma parcela considerável entende que não, ou então coloca o lucro como 

fator primordial, ou então a percepção de que o Estado é que deve realizar e fomentar o 

desenvolvimento econômico e social. 

O que mais chamou a atenção foi a percepção demonstrada no quesito 7, não que os 

outros sejam menos importantes. Mas o diálogo com o meio ambiente, para mais de 20% dos 

respondentes, deve haver o lucro antes de se pensar em proteção ambiental. 

Mesmo como foi assinalado, um dos maiores resultados em relação à compreensão de que se 

trata de um índice de responsabilidade social, mas essa parcela entender que o lucro deve sobrepujar 

a proteção ao meio ambiente é perigosa e insensata. Exemplos já foram demonstrados no decorrer 

deste capítulo sobre os perigos de se colocar a eficiência econômica como alvo principal. 

Salutar se faz apresentar os dois casos emblemáticos dos últimos anos. O primeiro, em 

escala mundial, em relação à fraude realizada pela empresa automobilística Volkswagen, que 

inseriu um dispositivo que estabilizava as emissões de carbono para os parâmetros legais 

durante os testes de laboratório. E o caso brasileiro da Samarco, empresa mineradora 

envolvida no acidente da barragem de contenção no município de Mariana-MG. Percebe-se, 

nos dois casos, que são empresas de grande porte envolvidas em fraudes/acidentes provocados 

por ação/omissão, respectivamente.  

No caso da mineradora Samarco, a empresa foi reconhecida durante anos com um dos 

maiores expoentes em responsabilidade socioambiental. Também foi uma das primeiras 

mineradoras no mundo a obter o certificado ISO 14001, em razão da excelência de sua gestão 

ambiental, no ano de 1998, conforme expõe em seu relatório186, e afirmava que a empresa 

permaneceria com sua gestão responsável como pilar estratégico. 

Não obstante, em 2015, a Samarco protagonizou um dos maiores acidentes ambientais 

do Brasil, com o rompimento da barragem em Mariana, liberando mais de 62 milhões de 

                                                 
186 SAMARCO. Relatório Anual Samarco – 2005, p. 20. Disponível: <http://www.samarco.com/wp-

content/uploads/2016/08/2005-Relatorio-Anual-de-Sustentabilidade.pdf>. Acesso em: 02 maio 2018. 
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metros cúbicos de rejeitos e minerais pesados provenientes da mineração. Conforme a Ação 

Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal, foi pedido, como valor preliminar 

de reparação, o montante de 155 bilhões de reais, por meio da ACP nº 23863-

07.2016.4.01.3800 – MPF.  

Outro caso de irresponsabilidade empresarial ocorreu com a Volkswagen, que gerou 

condenações nos Estados Unidos e, como decorrência das investigações internacionais, o 

Brasil realizou a condenação em primeira instância, conforme sentença no Processo sob nº 

0412318-20.2015.8.19.0001187. Após o reconhecimento por parte da empresa sobre a 

adulteração, suas ações tiveram uma queda na Bolsa de Frankfurt em mais de 20% na 

primeira semana e o valor de mercado, que era de 77,8 bilhões de euros, perdeu, em dois dias, 

26,45 bilhões de euros, ficando com 51,35 bilhões de euros.188  

Apesar de a Volkswagen, em abstrato, apresentar institucionalmente uma política de 

melhoria da gestão ambiental e energética na produção de seus veículos, em atuação concreta, 

pelo menos no período de 2009-2016, o que foi reconhecido pela própria empresa a fraude, 

contraria alguns de seus princípios corporativos, dentre os quais: prevenção da poluição e de 

outros danos ambientais; comercialização de veículos com satisifação dos requisitos 

ambientais e energéticos e boa governança ambiental189. 

No ano de 2015, após a descoberta da fraude nos Estados Unidos, sobre a instalação de 

dispositiva com a única finalidade de fraudar os testes de emissão de carbono, a Volkswagen 

reconheceu forçosamente a sua culpa, e estima-se em mais de 11 milhões de veículos fraudados 

no mundo, o que representa um gasto de mais de 20 bilhões de euros para a reparação de danos.  

Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a United 

States Enviromental Protection Agency – EPA, estima que mais de quinhentas e noventa mil 

unidades foram vendidas, entre os anos de 2009-2016, com motores a diesel equipados com o 

dispositivo para fraudar os testes de emissão de carbono, além de aplicar uma penalidade 

administrativa de US$ 1,45 bilhões de dólares pelas violações legais da lei do ar limpo “the 
                                                 
187 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Poder Judiciário. Processo 0412318-

20.2015.8.19.0001. Disponível: em: 
<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?GEDID=00043C717140F3D02CC467F8DA50D93AEEFB
C506641B2A3E> . Acesso em: 02 maio 2018. 

188 VOLKSWAGEN reconhece que adulterou 11 milhões de carros em todo o mundo. EL PAIS, 22 set. 2015.  
Disponível: em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/22/internacional/1442917192_752977.html>. Acesso 
em: 03 maio 2018. 

189VOLKSWAGEN. Política ambiental. Disponível em: <https://www.vw.com.br/pt/volkswagen/politica-
ambiental.html>. Acesso em: 07 maio 2018. 
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Clean Air Acten”. A EPA realizou três acordos com a Volkswagen, abordando penalidades 

civis e medidas cautelares para evitar futuras violações. Além disso, ficou convencionado que 

a Volkswagen deveria pagar, a cada consumidor que adquiriu os veículos fraudados, uma 

indenização por danos ao consumidor, bem como realizar a recompra e recall desses veículos, 

devendo pagar o valor de mais de vinte bilhões de dólares, em multas, recompra de veículos e 

indenizações190. 

Não obstante a comercialização de veículos com dispositivo que burla a fiscalização na 

emisão de carbono, a empresa publicou, em seu site, no ano de 2014, o prêmio recebido no 

dia mundial do meio ambiente, qual seja: “Prêmio de responsabilidade social ambiental”, 

recebido da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva191. 

No Brasil, cerca de 17 mil proprietários foram vítimas da fraude, os quais serão 

indenizados individualmente em R$ 60 mil reais (R$ 50.000,00 por danos materiais e R$ 

10.000,00 por danos morais), além de multa fixada em um milhão de reais, com destinação 

para o Fundo de Defesa do Consumidor, “[...] à simples existência de um dispositivo que 

manipule resultados de emissão de gases poluentes já configura um ato não só ilegal, mas 

imoral e desleal ao meio ambiente e ao consumidor” 192, considerava a sentença prolatada, 

pois, além de ferir a boa-fé dos consumidores, infringia os dispositivos do Decreto 

6.514/2008, que trata sobre poluição. 

Além da condenação ao pagamento de danos materiais e morais no sistema judicial 

brasileiro, o Poder Executivo, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, comunicou193 ao presidente da Volkswagen do 

Brasil a aplicação de multa definitiva fixada no valor máximo legal, ou seja, de cinquenta 

milhões de reais, por fraude em testes de emissão de carbono e por infração à lei 9.605/1998, 

                                                 
190 UNITED STATES ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA. Volkswagen Clean Air Act Civil 

Settlement. Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/volkswagen-clean-air-act-civil-
settlement#civil >. Acesso em: 04 maio 2018. 

191 VOLKSWAGEN. No dia mundial do meio ambiente, Volkswagen do Brasil comemora prêmio de 
responsabilidade ambiental recebido da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
POLÍTICA AMBIENTAL. Disponível em: <http://vwbr.com.br/ImprensaVW/Release.aspx?id=c4993c9e-
4ba7-4900-8ac9-0fb01aed275b>. Acesso em: 07 maio 2018. 

192 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Poder Judiciário. Processo 
0412318-20.2015.8.19.0001, 19 ago. 2015. Disponível: em: 
<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?GEDID=00043C717140F3D02CC467F8DA50D93AEEFB
C506641B2A3E> . Acesso em: 02 maio 2018. 

193 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – 
IBAMA. Oficio 02001.002345/2017. Comunica aplicação de multa a Volkswagen do Brasil. 2017. Disponível 
em: <http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias/noticias2017/oficio_volkswagen_e_anexos_.pdf>. 
Acesso em: 04 maio 2018. 
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que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. 

Por esses fatos, reafirma-se a preocupação no quesito 7 da pesquisa realizada, pois as 

empresas acima citadas eram respeitadas e consideradas, no mundo corporativo, como 

exemplo, inclusive com prêmios por desempenho socioambiental. Mas ao colocar a sociedade 

e o planeta como reféns do lucro, criaram uma situação preocupante e perigosa. Esse grupo de 

respondentes, no percentual de mais de 20%, considera um número avassalador para proteção 

ambiental. Se duas empresas conseguem gerar números catastróficos, imagine-se se esses 

respondentes fossem empresas globais e mais de 20% delas atuassem sem respeito ao meio 

ambiente e à sociedade? Seria catastrófico ao meio ambiente. 

Não há de se falar em sustentabilidade empresarial, sem a existência de sustentabilidade 

ambiental. Aliás, não há de se falar em vida, produção, dignidade, se não existirem as 

condições ideais de preservação e proteção do ambiente ecológico. Reafirma-se que o meio 

ambiente é condição necessária para a própria existência de vida na terra. Uma corporação 

que não realiza suas atividades com respeito e proteção ao meio ambiente está a prejudicar a 

si própria, até porque, ante a finitude dos recursos naturais ou diante da própria dificuldade de 

renovação desses recursos, a reposição ficará comprometida e logicamente comprometidas 

estarão as operações empresariais. 

Nesse sentido, como constata Antonio Enrique Pérez Luño, seria umas das poucas 

questões que suscitaram “tão ampla e heterogênea inquietude”. A preocupação existencial era 

ligada ao meio ambiente para a concretização e garantia de emancipação humana, de maneira 

que se “faça a justiça ambiental, para que não se destrua o mundo”. O bem-estar do ser 

humano perpassa inevitavelmente pela natureza, assim como afirma José Joaquim Gomes 

Canotilho, que considera a necessidade de preservar e reestruturar os processos ecológicos 

essenciais, bem como o dever de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético, além de promover a educação ambiental194.  

 

                                                 
194 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do direito 

constitucional. Tékhne, Barcelos,  n. 13, p. 07-18,  jun.  2010, p.8. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-99112010000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso 
em:  17  abr.  2017. 
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3.10 O meio ambiente natural (natureza) como stakeholder e orientador 
estratégico das organizações para a RSE  

Percebe-se que a direção a ser tomada pelas corporações inevitavelmente deve passar 

pela preocupação com o meio ambiente e com o sistema ecológico da biosfera. É ela que 

realmente deve ser a baliza para as estratégias da empresa, principalmente se busca lucro, 

pois, ao relegar a plano secundário, existe a possibilidade real para que essa empresa crie 

complicações operacionais no que se refere ao uso dos recursos ambientais, bem com a 

ocorrência de acidentes ocasionados por negligência ambiental.  

O crescimento das atividades humanas, aliado ao desenvolvimento industrial e a uma 

cultura consumerista com altas taxas de descarte de materiais, levou a uma sobrecarga dos 

recursos naturais. A isso, inserir a natureza, o meio ambiente e os seus recursos, como partes 

interessadas na produção industrial, faz-se necessário. Os interesses da natureza estão em 

jogo. Não só a natureza, mas o seu destino, inevitavelmente, será o da humanidade. 

Na pesquisa, verifica-se que o comportamento do grupo pesquisado, apesar de ter bons 

índices de preocupação com o meio ambiente e entender que o lucro não é o objetivo total da 

empresa. Viu-se a necessidade de mudar o comportamento e procurar novas orientações em 

torno da sustentabilidade para a proteção de ecossistemas e do próprio planeta. 

As corporações devem redesenhar suas estruturas econômicas e criar modelos que 

resultem em proteção ao meio ambiente e a toda a biosfera do planeta, bem como desenvolver 

comportamentos e produtos com o uso adequado de recursos naturais e eliminar o 

desperdício195. A essas mudanças comportamentais, Reinaldo Dias compreende que a função 

das organizações deve mudar para uma maior proteção ao meio ambiente e responsabilidade 

corporativa, inserindo-se como um agente de transformação, ao agregar valores sociais e 

ecológicos em suas atividades econômicas196. 

                                                 
195 Paul Hawkem, Amory Lovins, L. Hunter Lovins, expõe que a “humanidade herdou um acúmulo de 3,8 

bilhões de anos e capital natural. Em se mantendo os padrões atuais de uso e degradação, muito pouco há de 
restar no final do próximo século. Não é apenas questão de estética e moralidade, trata-se do mais elevado 
interesse prático da sociedade e d todas as pessoas. Malgrado as copiosas denúncias da imprensa quanto ao 
estado do meio ambiente e a profusão de leis que buscam impedir novas perdas, o estoque de capital natural 
vem diminuindo e os serviços fundamentais de geração de vida que dele fluem estão se tornando críticos no 
que diz respeitoa nossa prosperidade”. HAWKEN, Paul; LOVINS, Amory, LOVINS, L. Hunter. Capitalismo 
natural: criando a próxima revolução industrial. Tradução de Luiz A. de Araújo; Maria Luíza Felizardo. Sâo 
Paulo: Cultriz, 2007, p. 3. 

196 “O papel das organizações está mudando, ainda lentamente, mas com rumo definido para uma maior 
responsabilidade social, inserindo-se como mais um agente de transformação e de desenvolvimento nas 
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Conforme Jeffrey S. Harrison, os stakeholders seriam os diversos grupos ou indivíduos 

que podem afetar ou serem afetados pelas as atividades da empresa. Esses stakeholders tem a 

capacidade de influenciar as ações estratégicas de interesse corporativo, tais como políticas, 

objetivos e posicionamento de mercado197.  

Propõe-se, portanto a inserção do planeta como stakeholder, cujo argumento se daria 

principalmente porque as empresas devem ficar atentas e interagir com todos os elos de sua 

atuação. A gestão empresarial, ao tratar a natureza como stakeholder, promove a interação 

com a própria sociedade, tornando-a legítima para operar na sociedade da qual faz parte, bem 

como assinala a atuação ética em prol de um desenvolvimento humano, econômico e 

ambiental, que seria algo para além do lucro. 

Como resultado da pesquisa, percebeu-se a necessidade de colocar a natureza/meio 

ambiente num plano de destaque empresarial, de modo que a condução das atividades seja 

desenvolvida, tomando como fundamento a proteção dos recursos naturais. Ao compreender o 

planeta terra como um stakeholder, poder-se-ia se falar em preocupação com a 

sustentabilidade por parte das empresas. 

A proteção dos interesses ecológicos não é somente do planeta, mas da corporação, dos 

acionistas, dos consumidores e de toda a sociedade. Devem ser priorizados os interesses do 

planeta/natureza acima de todos os outros interessados, até mesmo acima da corporação, de 

modo que no planejamento das ações empresariais a sustentabilidade ecológica condicionaria 

as atividades, sejam em escala local, regional ou global.  

Conforme a capacidade de interferência no meio ambiente e a capacidade/possibilidade de 

causar danos ao planeta, as empresas devem deixar o meio ambiente guiar o desenvolvimento, 

pois os interesses de todas as partes derivam de um sistema ecologicamente equilibrado. Apesar 

de se estar constantemente ausente nas negociações, deve-se colocar o planeta no centro das 

atenções e inserir, de forma ativa, nas negociações para a busca de soluções. 

                                                                                                                                                         
comunidades; participando ativamente dos processos sociais e ecológicos que estão no seu entorno; e 
procurando obter legitimidade social pelo exemplo, e não mais unicamente pela sua capacidade de produzir. 
Ao seu papel econômico, que continua fundamental, agrega-se outro que assume conscientemente, de assumir 
maior responsabilidade social, onde se inclui a perspectiva ambiental”. DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental - 
Responsabilidade social e sustentabilidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 194. 

197 HARRISON, Jeffrey S. Administração estratégica de recursos e relacionamentos. Porto Alegre: 
Bookman, 2005, p.31. 
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Os desafios a serem enfrentados são diversos e a única parte interessada capaz de 

assegurar e cessar o crescimento econômico é a natureza. Nessa linha de raciocínio, tem-se 

John Mackey, para quem os problemas enfrentados no século XXI são diferentes dos que 

ocorriam há mais de 100 anos198. Percebe que a superação para realizar a gestão das 

corporações é complexa e exige um cuidado redobrado ante a amplitude dos efeitos negativos 

de ações desastrosas.  

Miguel Pina Cunha et al. entendem que o planeta, apontado como o “derradeiro 

stakeholder”, merece consideração por vários motivos, pois, conforme a ação que a empresa 

realize, pode beneficiá-los ou prejudicá-los, bem como os stakeholders podem afetar a empresa 

quando ocorrer desconsideração dos interesses das partes interessadas. Asseveram a 

necessidade de ocorrer uma mudança de valores e paradigmas, pois a teoria que “encara a 

empresa como o centro de uma constelação de interesses de indivíduos e grupos que afetam ou 

podem ser afetados” se tornou “moralmente insustentável”199. O modelo deve ser reavaliado e 

inserir os interesses do planeta não é uma opção, mas uma questão de sobrevivência. 

Para John Mackey, o meio ambiente é um “stakeholder silencioso”200, pois considera 

que não teria como se manifestar, tal qual as outras partes interessadas, mas não seria 

necessariamente se utilizar da voz ou ações. Pode-se perceber que o meio ambiente se 

expressa quando este não consegue mais suprir as necessidades corporativas, tal qual fazia 

anteriormente, com o mesmo custo.  

Como se pode afirmar no caso da pesca da lagosta no litoral do estado do Ceará, 

conforme demonstrado no item 1.3.3 201, apesar do incremento de mais 475 barcos pesqueiros, 

houve a redução da pesca da lagosta em 71% no período de 7 anos, aumentando 

consideravelmente os custos operacionais. 

                                                 
198 MACKEY, Jonh. Capitalismo consciente: como libertar o espirito heroico dos negócios. Tradução de 

Rosimeire Ziegelmaier. São Paulo: HSM, 2013, p. 151. 
199 CUNHA, Miguel Pina et al. Estratégia Oceano Verde: como as empresas podem transformar a ameaça das 

alterações climáticas em oportunidade – para o negócio, para as pessoas e para o planeta. Cordova: Texto, 
2011, p.210. 

200 Nesse sentido, Jonh Mackey, assevera que “clientes, colaboradores, fornecedores, investidores e 
comunidades, todos expressam seus interesses e necessidades, mas quem fala pelo meio ambiente? Em geral, 
apenas ativistas, que, muitas vezes, por se orientarem por preconceitos e posições ideológicas pessoais, podem 
não traduzir exatamente aquilo que o meio ambiente, se pudesse falar, expressaria como suas questões mais 
urgentes”. MACKEY, Jonh. Capitalismo consciente: como libertar o espirito heroico dos negócios. Tradução 
de Rosimeire Ziegelmaier. São Paulo: HSM, 2013, p. 149. 

201 A redução do volume da pesca da lagosta teve, ao mesmo tempo, o aumento da frota, para tentar manter a 
quantidade de pescado, vale dizer, um aumento dos custos de produção de um produto em declínio. 



 
251 

 Jonhan Rockstrom202, em palestra realizada em 2010 no TEDGlobal em Nova York, 

apresentou suas conclusões em relação ao desenvolvimento, e afirmou que se está minando a 

capacidade do planeta em sustentar a vida, para apoiar o crescimento econômico como se 

conhece. Mas afirma que, apesar dos riscos que são apresentados, a boa notícia é que os riscos 

são tão grandes que a mudança não seria uma opção, e sugere que o planeta terra também seja 

considerado um stakeholder203. 

A literatura afirma que os stakeholders seriam as pessoas, grupos, comunidade, 

organizações, instituições, sociedade, que possam afetar ou ser afetado na área de influência 

das atividades da corporação204. Mas o stakeholder meio ambiente, inevitavelmente, vai ser 

exposto devido a sua importância intergeracional e sua função relevante para o bem-estar da 

humanidade. A atuação corporativa deve integrar e direcionar seus esforços para a proteção 

do meio ambiente e dos recursos naturais, como emanação ética e existencial da empresa. 

O Relatório “The Global reporting Initiative” considera imprescindível a necessidade de 

ampliar o rol dos stakeholders, principalmente devido a algumas das partes não conseguirem articular 

seus pontos de vista, e insere como stakeholder as gerações futuras, a fauna e os ecossistemas205. 

                                                 
202 ROCKSTRON, Johan. Let the environment guide our development. New York, 2010. Palestra foi apresentada em uma 

conferência oficial do TEDGlobal. Disponível em: 
<https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development> Acesso em: 25 abr. 2018. 

203 Jonh tockstrom assevera: “We're the first generation -- thanks to science -- to be informed that we may be 
undermining the stability and the ability of planet Earth to support human development as we know it. It's also 
good news, because the planetary risks we're facing are so large, that business as usual is not an option. In 
fact, we're in a phase where transformative change is necessary, which opens the window for innovation, for 
new ideas and new paradigms. This is a scientific journey on the challenges facing humanity in the global 
phase of sustainability. On this journey, I'd like to bring, apart from yourselves, a good friend, a stakeholder, 
who's always absent when we deal with the negotiations on environmental issues, a stakeholder who refuses to 
compromise -- planet Earth”. Tradução nossa: “Somos a primeira geração - graças à ciência - a ser informados 
de que podemos estar minando a estabilidade e a capacidade do planeta Terra de apoiar o desenvolvimento 
humano como o conhecemos. Também é uma boa notícia, porque os riscos planetários que estamos 
enfrentando são tão grandes que os negócios de sempre não são uma opção. Na verdade, estamos em uma fase 
em que a mudança transformadora é necessária, o que abre a janela para a inovação, para novas ideias e novos 
paradigmas. Esta é uma jornada científica sobre os desafios que a humanidade enfrenta na fase global da 
sustentabilidade. Nesta jornada, eu gostaria de trazer, além de vocês, um bom amigo, um stakeholder, que está 
sempre ausente quando lidamos com as negociações sobre questões ambientais, uma parte interessada que se 
recusa a comprometer - o planeta Terra.” Ibid., 2010.  

204FREEMAN, R. Edward. The Stakeholder Approach Revisited. Zeitschrift für Wirtschafts - und 
Unternehmensethik; Mering, v. 5, Iss. 3, p.228-241, 2004. Disponível em: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6445&rep=rep1&type=pdf> Acesso em: 27 dez. 2017. 

205 “Stakeholder engagement also identifies the interests of stakeholders who are unable to articulate their views 
(such as future generations, fauna, ecosystems). Tradução nossa: O engajamento das partes interessadas 
também identifica os interesses das partes interessadas que não conseguem articular seus pontos de vista (como 
gerações futuras, fauna, ecossistemas)”. GLOBAL REPORTING INITIATIVE. G4 sustainability reporting 
guidelines. 2015, p. 36. Disponível em: <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-
Implementation-Manual.pdf >. Acesso em: 25 abr. 2018. 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Freeman,+R+Edward/$N;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Zeitschrift+f$fcr+Wirtschafts-+und+Unternehmensethik/$N/44225/OpenView/225264646/$B/B0046FD844F94D97PQ/1;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Zeitschrift+f$fcr+Wirtschafts-+und+Unternehmensethik/$N/44225/OpenView/225264646/$B/B0046FD844F94D97PQ/1;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/44225/Zeitschrift+f$fcr+Wirtschafts-+und+Unternehmensethik/02004Y09Y01$232004$3b++Vol.+5+$283$29/5/3;jsessionid=05D0B8A20ADB2EAC002305B0DC87C459.i-0db3fb3d07445ec9a
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6445&rep=rep1&type=pdf
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O crescimento econômico e a extensa utilização de recursos naturais ocasionam vários 

problemas ao meio ambiente. Ervin Laszlo aduz a necessidade de mudança de direção, 

principalmente em relação ao tipo de desenvolvimento que se deseja. Assevera que o “crescimento 

não é necessariamente mau”, mas depende do tipo de crescimento que se está a buscar206.  

Ora, importância da natureza/meio ambiente não deve ser relegada, pois a economia e o 

seu crescimento têm dependência direta dos recursos que são extraídos. Alguns economistas 

clássicos deram o alarme sobre as limitações impostas pelo meio ambiente, entre eles, 

Thomas Malthus e W. Stanley Jevons, ou ainda Georgescu-Roegen, que foi “redescoberto” 

em razão da importância de suas obras, nas quais já afirmava sobre a limitação imposta pela 

natureza. 

Serge Latouche discorre que a natureza foi despida de valor e colocada “fora da lei da 

economia”. Aduz, ainda, que “a natureza foi assim reduzida a uma reserva de matéria inerte e 

a um caixote de lixo” 207. Essa exclusão da natureza se verifica no século XXI, por isso tem-se 

a necessidade de inserir a natureza no lugar em que sempre devia estar, como elemento 

norteador das atividades humanas, pois a utilização dos recursos naturais é condição para o 

crescimento econômico. 

Em última análise, percebe-se que a natureza/meio ambiente/biosfera/planeta são fontes 

que possibilitam todas as atividades humanas. Estão acima da cadeia de stakeholders. Todas 

as organizações devem interagir com o planeta, seja em grau mínimo ou máximo. Dessa 

forma, a interação com a natureza é presente em todas as fases da existência da empresa. 

Têm-se novos desafios para o século XXI: Como continuar a existir e compartilhar o 

mesmo planeta, para que todos possam ter benefícios mútuos? O equilíbrio entre o 

desenvolvimento e a proteção à biosfera poderia ser uma realidade? Esses são desafios para a 

proteção da natureza, com o fito de que permaneça em harmonia para as gerações futuras. 

                                                 
206 LASZLO, Ervin. O ponto do caos: contagem regressiva para evitar o colapso global e promovera renovação 

do mundo. Tradução de Alepf Teruya Eichemberg, Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2011, 
p.77. 

207 LATOUCHE, Serge. Os perigos do mercado planetário. Tradução de Nuno Romano. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1998. 



4 A TEORIA DO DECRESCIMENTO ECONÔMICO E O 
FUTURO SUSTENTÁVEL DA SOCIEDADE  

O presente capítulo pretende demonstrar a limitação imposta pela natureza para o 

crescimento econômico, de sorte que o fator a impedir um ciclo de crescimento ilimitado seria 

a possibilidade do exaurimento dos recursos naturais. Destarte, tem-se com a teoria do 

decrescimento econômico a possibilidade de haver um desenvolvimento da sociedade sem a 

necessidade de um crescimento exponencial da economia. 

Percebe-se que os impactos gerados pelo excesso de produção e consumo de bens 

derivados de recursos ambientais podem ocasionar a finitude da própria vida. Estudos 

realizados por organismos internacionais apontam que, até o ano de 2050, seria necessária a 

quantidade de recursos equivalente a mais dois planetas Terra.  

Nesse diapasão, procura-se compreender a teoria do decrescimento econômico e propor 

meios de compatibilizá-la com os mandamentos da Constituição Federal de 1988, bem como 

verificar a participação das empresas nesse processo fundamental, de modo que orbitem em 

torno do planeta os interesses de preservação e, ao mesmo tempo, a aproximação do 

desenvolvimento social em um ambiente ecologicamente equilibrado.  

Tomam-se como referência doutrinas internacionais e nacionais, com emprego de 

recursos teóricos delimitados em torno da teoria do decrescimento econômico, utilizando-se, 

prioritariamente, a doutrina de Serge Latouche, como expoente maior, bem como demais 

autores, como Carlos Taibo, Nicholas Georgescu-Roegen, Paul Ariès, Serge Mongeau, entre 

outros, para compreender a visão de mundo, segundo a qual o crescimento ilimitado não teria 

o condão de prosperar frente à capacidade limitada do planeta em fornecer recurso. Além 

disso, busca-se perceber a necessidade do equilíbrio entre a existência do ser humano no 

planeta e a sustentabilidade ecológica. 
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4.1 O planeta e a finitude dos recursos naturais 

A capacidade do planeta de sustentar o desenvolvimento é limitada. A exploração da 

biosfera, aliada à poluição da água, dos mares, do ar e ao crescente consumo, estimulado pelas 

empresas, cria impactos negativos à própria continuidade do desenvolvimento. Conforme dados 

ambientais disponibilizados pelo Relatório do Desenvolvimento Humano de 2013, do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD1, os desafios ambientais 

decorrem principalmente da necessidade da máxima atenção sobre os impactos “que os seres 

humanos exercem no ambiente”. A lógica para o desenvolvimento seria reduzir a pegada 

ecológica2, como indica o relatório3.  

Percebe-se que a atuação empresarial e o desenvolvimento humano são limitados em torno 

da própria capacidade do planeta. Torna-se necessário um desenvolvimento com a restrição 

crescimento. A capacidade produtiva do planeta é finita, dessa maneira o desenvolvimento da 

economia deve respeitar as condições e o potencial ambiental de reabsorção e recuperação. Nesse 

sentido, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe - CEPAL (2014), dispõe que “la 

sostenibilidad ambiental implica mantener un patrimonio natural suficiente que permita el 

desarrollo económico y social dentro de la capacidad productiva del planeta”4.  

                                                 
1 O Relatório do PNUD discorre ainda que além de atuar energicamente para evitar o “cenário de catástrofes 

ambientais”, as políticas sociais devem caminhar em conjunto com as ambientais, pois a existência de um cenário 
adverso do meio ambiente, “constituiria um grave impedimento à redução da pobreza”. PROGRAMA DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano 2013. 
A ascensão do Sul: Progresso humano num mundo diversificado. ONU, 2013, p. 106. Disponível em: < 
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-
do-desenvolvimento-humano-200012.html> Acesso em: 25 jan. 2018.  

2 Conforme o Global Footprint Network, pegada Ecologia ou Ecological Footprint seria “a measure of how much area 
of biologically productive land and water an individual, population or activity requires to produce all the resources 
it consumes and to absorb the waste it generates, using prevailing technology and resource management practices. 
The Ecological Footprint is usually measured in global hectares. Because trade is global, an individual or country’s 
Footprint includes land or sea from all over the world. Without further specification, Ecological Footprint generally 
refers to the Ecological Footprint of consumption. Ecological Footprint is often referred to in short form as 
Footprint. “Ecological Footprint” and “Footprint” are proper nouns and thus should always be capitalized” 
Tradução:“Uma medida de quanta área de terra e água biologicamente produtiva um indivíduo, uma população ou 
uma atividade requer para produzir todos os recursos que consome e absorver os resíduos que gera, usando a 
tecnologia predominante e práticas de gestão de recursos. A Pegada Ecológica é geralmente medida em hectares 
globais. Como o comércio é global, a Pegada de um indivíduo ou país inclui terra ou mar de todo o mundo. Sem 
mais especificações, Pegada Ecológica geralmente se refere à Pegada Ecológica do consumo. Pegada Ecológica é 
muitas vezes referida em forma curta como Pegada. "Pegada Ecológica" e "Pegada" são substantivos próprios e, 
portanto, devem sempre ser capitalizados.” (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK , 2012).  

3 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2013. A ascensão do Sul: Progresso humano num mundo diversificado. ONU, 2013, p. 
97. Disponível em: < http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-
humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-200012.html> Acesso em: 25 jan. 2018 

4 Tradução: “A sustentabilidade ambiental implica manter um patrimônio natural suficiente que permita o 
desenvolvimento econômico e social dentro da capacidade produtiva do planeta”. COMISSION ECONÓMICA 
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A Organização das Nações Unidas – ONU, ao implantar o objetivo número 12 – 

“Consumo e produção responsáveis –, teve o intuito de assegurar padrões de consumo e 

produção sustentáveis5, pois, conforme o relatório “O Caminho para a Dignidade até 2030: 

Acabando com a Pobreza, Transformando Todas as Vidas e Protegendo o Planeta”, torna-se 

urgente medidas para a proteção do planeta e da vida que o habita, principalmente em relação à 

expectativa da população, em 2050, chegar a 9.6 bilhões de pessoas. Afirma a ONU que se os 

padrões de consumo permanecerem, seria necessário o “equivalente a três planetas” para 

sustentar “os estilos de vida atuais”6.  

A preocupação com a finitude dos recursos naturais, somada ao acréscimo populacional, 

degradação ambiental e hiperconsumo, cria um estado de alerta que causa preocupação ao ser 

humano. Não existe a possibilidade de exploração de outro planeta. Isso posto, deve haver um 

meio para que ocorra o desenvolvimento, sem necessariamente existir o atual crescimento 

exponencial das necessidades do mundo moderno. Deve haver a aproximação do econômico ao 

social, mas não necessariamente com fundamento no consumo. 

Pavan Sukhdevobserva o constante estímulo para alicerçar a escalada do padrão de vida. 

Mas, ao mesmo tempo, existe a preocupação em evitar, na mesma proporção, o aumento do 

consumo e das demandas sobre os bens da terra, principalmente porque, conforme a projeção 

para os próximos 30 anos, os padrões de consumo serão o equivalente a 5 planetas e uma 

população estimada em 9 bilhões de pessoas7.   

Paul Valéry afirma que “empieza el tiempo del mundo finito”8, pelo que observa que o 

tempo das descobertas e conquistas de novos continentes já havia chegado ao fim. Percebe que 

se inicia um novo momento de solidariedade, em que a concatenação de todas as partes do 

globo seria uma realidade, mas adverte que as relações e as consequências advindas dessa 

globalização seriam perceptíveis e imensas, de modo a criar uma dependência cada vez mais 

                                                                                                                                                         
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE -CEPAL. Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible, 
2014, p. 56. Disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/52307/2014-
SES35_Pactos_para_la_igualdad.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2017. 

5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Conheça os novos 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU. 2015a. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel-da-onu/>. Acesso em: 23 jan. 2018 

6 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Relatório: O caminho para a dignidade até 2030: 
Acabando com a Pobreza, Transformando Todas as Vidas e Protegendo o Planeta. 2015. Disponível em: 
<http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf>. 
Acesso em: 25 jan. 2018. 

7 SUKHDEV, Pavan. Corporação 2020: Como transformar as empresas para o mundo de amanhã. Tradução de 
Isabel Murray. São Paulo: Abril, 2013. 

8 Tradução: Começa o tempo do mundo finito 
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estreita sobre as “acciones humanas” 9. Percebe-se que Valéry discorre sobre o fim da busca de 

novos mercados e, de certo modo, antecipava a importância das relações humana e as possíveis 

consequências desses atos10. 

Serge Latouche aduz que a expressão “mundo finito” tomou outra conotação, qual seja, a 

do esgotamento dos recursos naturais, devido à exploração em demasia em uma sociedade de 

hiperconsumo. Não obstante, discorre que o desenvolvimento ilimitado não tem como 

prosseguir, em um mundo no qual os recursos são limitados, visto que um desenvolvimento 

ilimitado não possibilita a busca do equilíbrio, o que conduz ao rompimento desse ciclo de 

esgotamento dos recursos naturais11.  

Percebe-se a preocupação com o crescimento econômico fundamentado no consumo e sua 

relação com os recursos naturais. Tem-se uma relação de produção e consumo, aliada ao descaso 

com o planeta, o que não é compatível com a possibilidade de um futuro ecologicamente 

equilibrado para as gerações posteriores. Conforme afirma Ervin Laszlo, o “crescimento irrestrito, 

puramente quantitativo, da produção e do consumo de energia e de materiais não é possível em 

um planeta finito”, principalmente em um que possui “uma biosfera delicadamente equilibrada”. 

Desse modo, faz-se necessário repensar outras formas para o crescimento12. 

A conferência internacional “Planet under Pressure: New Knowledge Towards Solutions” 

publicou nove recomendações produzidas pela comunidade científica e apresentadas na 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Na recomendação 

número sete, assevera a necessidade de uma economia que enfrente os problemas e os desafios 

atuais em torno da “dependência da teoria do crescimento econômico tradicional”, pois o 

crescimento acelerado da população está “exaurindo” os recursos e os limites do planeta13.  

A preocupação orbita em como conciliar para que o desenvolvimento não seja um risco 

social ou ao planeta, em razão do esgotamento dos recursos. A lógica mercadológica de 

sobrevivência por meio do lucro parece não conciliar outras percepções, quais sejam: o ser 
                                                 
9 Tradução: Ações Humanas 
10 VALÉRY, Paul. Miradas al mundo actual. Tradução de Lucia Segovia. Barcelona: RBA Libros, 1934, p. 110. 
11 LATOUCHE, Serge. L’âge des limites. Paris: Mille et une nuits, 2012, p. 63-64. 
12 LASZLO, Ervin. O ponto do caos: contagem regressiva para evitar o colapso global e promover a renovação do 

mundo. Tradução Aleph Teruya Eichmeberg e Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2011, p. 77. 
13 Nesse sentido, A conferência internacional Planet under Pressure, discorre que o planeta não pode ser tratado 

como uma fonte de recursos infinita, vejamos: “as recomendações Não podemos continuar a supor que o 
planeta é uma fonte infinita de recursos e uma fossa infinita, pronta para receber os nossos resíduos. Isso nos 
levará a ultrapassar os limites planetários críticos. O planeta é um sistema necessariamente autossuficiente com 
limites finitos, e chegou a hora de pensar além do desenvolvimento sustentável, rumo à sustentabilidade global 
no contexto da responsabilidade global”.  (PLANET UNDER PRESSURE, 2012, p. 3). 
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humano, a sua força produtiva e consumidor dos produtos14 e o meio ambiente. Esse ciclo 

apresenta fragilidades, pois ambos são engrenagens de uma mesma estrutura, de modo que a 

sincronia deve estar presente. Como produzir sem pôr em risco a natureza, os recursos, o ser 

humano? Quais políticas globais devem ser implementadas pelos Estados, capazes de evitar a 

maneira predatória de crescimento e, por fim, promover o desenvolvimento e a proteção do 

meio ambiente? Essa seria a lógica do mercado: produzir com responsabilidade. 

A busca infinita de lucros por parte do mercado15 e os interesses privados sobrepostos ao 

bem comum são causas dos problemas econômicos e consequentemente da insustentabilidade 

democrática (política, cultual, ambiental, social). O mercado objetiva auferir dividendos, assim 

não atenta que o mundo em seu entorno seria a própria condição de sua existência, pois se a 

atividade econômica causar danos ao ambiente, o próprio mercado sofrerá as consequências, ou 

por perder o público-alvo, o consumidor, ou por ter suas atividades suspensas, o que implica 

dizer que os prejuízos não serão somente materiais, mas também imateriais16.  

A atuação econômica do mercado, sem o devido comprometimento com o meio ambiente, 

provoca acidentes ambientais de amplas consequências. A ação, sem a devida responsabilidade, 

é danosa para a sociedade e logicamente para a empresa, pois os efeitos advindos dos atos 

negligentes ou imprudentes causam impactos negativos e extrapolam o âmbito da própria 

empresa, com repercussões sociais, econômicas e ambientais. 

Interessante observar as ideias de Michael Porter e Mark Kramer, que apresentam a teoria 

do valor compartilhado, ao afirmarem que “o conceito de valor compartilhado redefine as 
                                                 
14 Vale observar a conclusão de Paulo Bonavides quando afirma que, no Estado Social, ambas as partes envolvidas 

lucram: o trabalhador, por observar que suas reivindicações são atendidas e os capitalistas, pois sua sobrevivência 
fica “afiançada” no ato de sua humanização: “Lucra o trabalhador, que vê suas reivindicações mais imediatas e 
prementes atendidas satisfatoriamente, numa fórmula de contenção do egoísmo e de avanço para formas 
moderadas do socialismo fundado sobre o consentimento. E lucram também os capitalistas, cuja sobrevivência 
fica afiançada no ato de sua humanização, embora despojados daqueles privilégios de exploração impune, que 
constituíam a índole sombria do capitalismo, nos primeiros tempos em que se implantou.”. BONAVIDES, Paulo. 
Do Estado liberal ao Estado social. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 189. 

15 Luigi Ferrajoli demonstra que os interesses privados sobrepostos ao comum, “inverteu-se a relação entre 
política e economia. Não são mais os Estados, com suas políticas, que disciplinam os mercados, impondo suas 
regras, limites e vínculos, mas são os mercados que disciplinam e governam os Estados. Não são mais os 
governos e os parlamentos democraticamente eleitos que regulam a vida econômica em função dos interesses 
gerais, mas são os mercados que impõem aos Estados políticas antidemocráticas e antissociais, para a 
vantagem dos interesses privados da maximização dos lucros, das especulações financeiras e da rapina dos 
bens comuns e vitais”. LUIGI, Ferrajoli. O futuro da democracia na Europa. Direitos e poderes na economia 
global. Revista de direitos humanos e democracia, Unijuí, ano 1, n. 2, jul./dez. 2013, p. 387-388. Disponível 
em: < https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia >. Acesso em: 25 jan. 2018. 

16 Podemos citar como exemplo a Empresa SAMARCO (Consorcio entre a empresa Vale e BHP Billiton) onde 
85% dos três mil trabalhadores estarão em licença remunerada por causa do rompimento da barragem. Além da 
redução da produção e das vendas de minério, ocasionando um impacto negativo nas contas da empresa. 
(G1.COM, 2015). 
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fronteiras do capitalismo, ao conectar melhor o sucesso da empresa com o progresso da 

sociedade”. Assim, a empresa mantém o lucro com eficiência17, e comporta-se no mercado em 

harmonia com a sociedade, e ambos se desenvolvem ao gerar benefícios mútuos para o mercado 

e sociedade. 

Corrobora nessa direção Serge Latouche, quando afirma que a crise ambiental foi gerada 

pelo crescimento econômico desenfreado, uma vez que este não busca a proteção ecológica e 

promove danos ao ambiente18, tais como se observa “on connaît les drames de l'Amazonie : 

incendies sauvages, déforestation sauvage, prospection minière sauvage, avec pour 

conséquences l'extermination des indiens, la disparition des espèces animales et végétales, 

des dommages immenses causés aux écosystèmes”.19 20 

Discorre, ainda, que é necessário “adaptar o aparelho de produção e as relações sociais 

em função da mudança dos valores”, principalmente quando surge a questão sobre o meio 

ambiente e sua convivência pacífica com o capitalismo21. Propor à sociedade uma evolução 

responsável, não se trata de patrocinar um retrocesso na economia, mas priorizar o 

desenvolvimento da sociedade com respeito ao meio ambiente e incentivar o consumo 

responsável.  

                                                 
17 Porter e Kramer afirmam ainda que “o valor compartilhado faz a empresa se concentrar no lucro certo: o lucro 

que gera — em vez de reduzir — benefícios para a sociedade. O mercado de capitais sem dúvida seguirá 
fazendo pressão para que empresas deem lucro a curto prazo, e certas empresas certamente seguirão 
registrando lucro à custa de necessidades da sociedade. Só que esse lucro em geral terá curta duração; 
oportunidades muito maiores serão perdidas”. PORTER, Michael E.; KRAMER, Mark R. Estratégia e 
Sociedade: O elo entre vantagem competitiva e responsabilidade social empresarial. Havard Business Review 
Brasil, v. 84, n. 12, p. 78-92, p. 90, Dec. 2006. Disponível em: <http://hbrbr.com.br/o-elo-entre-vantagem-
competitiva-e-responsabilidade-social-empresaarial/> Acesso em: 17 dez. 2015. 

18 Podemos citar, por exemplo, o caso da cidade mineira de Mariana - MG,  soterrada com 62 milhões de metros 
cúbicos de lama, devido ao rompimento de barragens com rejeito resultante da mineração de ferro de 
propriedade de grandes mineradoras. Devido ao desastre cidades com mais de 300 anos de história, 
desapareceram da região. Sua vegetação, casas, igrejas, escola, e moradores foram arrastados pela violência da 
enxurrada de resíduos de mineração. No dia seguinte ao desastre, já se classificava o incidente como o mais 
grave da história da mineradora. A onda de lama avançou sobre os rios da região, privando por dias centenas 
de milhares de pessoas do abastecimento de água. TRAGÉDIA em Mariana: para que não se repita. Veja, 
2015. Disponível em:< https://veja.abril.com.br/especiais/tragedia-em-mariana-para-que-nao-se-repita/> 
Acesso em: 20 jan. 2017. 

19 Tradução nossa: Os dramas da Amazônia que conhecemos: incêndios florestais, desmatamento, mineração 
selvagem exploração selvagem, com consequências para o extermínio dos índios, o desaparecimento de 
espécies animais e vegetais, imensos danos aos ecossistemas. 

20 LATOUCHE, Serge. Nouveau millénaire, Défis libertaires - La nature, l'écologie et l'économie. Une approche 
antiutilitariste. Disponivel em:<http://1libertaire.free.fr/SLatouche44.html> Acesso em: 12 dez. 2015. 

21 LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget, 
2012, p. 165. 

http://1libertaire.free.fr/SLatouche44.html
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Michele Carducci22 demonstra que o desafio do novo constitucionalismo se faz por 

decisões fundamentadas em dilemas produzidos por decisões coletivas e individuais, por 

questões de sustentabilidade e intergeracional. Afirma que essas questões nunca serão 

resolvidas, e faz uma comparação com o constitucionalismo ocidental sobre a questão das 

escolhas e responsabilidades, como o conflito entre crescimento infinito e mundo finito, 

comparando o “dilema do caçador” sobre a questão da sobrevivência ou extinção: 

In estrema sintesi, la sfida del nuevo constitucionalismo è la seguente: se non si 
costituzionalizzano le decisioni fondamentali sui ‘dilemmi’ relativi alle ‘esternalità’ 
producibili da scelte collettive o individuali, i problemi della sostenibilità e dela 
responsabilità intergenerazionale non saranno mai risolti (si parla, in proposito, di 
‘dittatura deliberativa della natura’). Del resto, il costituzionalismo occidentale 
liberal-democratico si evolve exclusivamente come dialettica tra diritti e doveri, 
fondata sulla corrispondenza tra ‘preferenze’ e ‘scelte’ di qualsiasi individuo, ben 
raffigurata dal noto ‘dilemma del cacciatore’ di Rousseau. Al contrario, secondo il 
nuevo constitucionalismo, di fronte a un ecossistema in distruzione (nel conflitto tra 
‘crescita infinita’ dentro un ‘mondo finito’), il ‘dilemma del cacciatore’ non ricade 
più sulla preda da cacciare, ma si è spostato sulla sopravvivenza-estinzione del 
cacciatore medesimo. La ‘preferenza’ (appropriarsi dei beni della natura da parte 
del cacciatore), rispetto alla ‘scelta’ (decidere quale bene cacciare), è diventata 
‘tragica’ 23 24.  

A preocupação com o esgotamento dos recursos naturais foi assinalada em 1865, por 

William Stanley Jevons, ao escrever sobre a exaustão das minas de carvão. Desse modo, apesar 

de na época considerar que o referido combustível seria inesgotável, entendia que o 

exaurimento, bem como a dificuldade de captação das reservas, aliados à necessidade da 

Inglaterra de utilização energética do carvão, poderia gerar um colapso na economia. Dessa 

forma, surge a preocupação em conter o uso para que o aumento das demandas e as dificuldades 

advindas da exploração não causassem um sobrepreço no produto25.  

                                                 
22 CARDUCCI, Michele. La fondazione diritti genetici come situazione costituzionale: UNA “codifica” della 

sua esperienza nel prisma del método comparativo di Elinor Ostrom. Roma: Universi tà del Salento, 2015. 
23 Ibid., 2015, p. 37. 
24 Tradução nossa: Em poucas palavras, o desafio do novo constitucionalismo é o seguinte: se você não 

constitucionalizar as decisões fundamentais sobre os "dilemas" relativa a "externalidades" podem ser 
produzidos por decisões coletivas e individuais, as questões de sustentabilidade e falar responsabilidade 
intergeracional nunca serão resolvidos (se fala, a este respeito, da "ditadura deliberativa da natureza"). Além 
disso, o constitucionalismo evolui democráticas liberais-democráticas ocidentais e se envolve exclusivamente 
como uma dialética entre direitos e deveres, com base na correspondência entre "preferências" e "escolhas" de 
qualquer indivíduo, bem representados pelo famoso "dilema do caçador" de Rousseau. Pelo contrário, de 
acordo com o constitucionalismo novo, diante de um Ecossistema na destruição (no conflito entre "crescimento 
infinito" em um "mundo finito"), o "dilema do caçador" não cair mais sobre a presa para caçar, mas se mudou 
sobrevivência-extinção do próprio caçador. A "preferência" (apropriar-se dos bens da natureza pelo caçador), 
em comparação com a "escolha" (para decidir qual boa caçada), tornou-se "trágica". 

25 JEVONS, Willian Stanley. The coal question: An inquiry concerning the progress of the Nation, and the 
Probable Exhaustion of Our Coal-Mines. 2. ed. London: Macmillan and Co., 1866, p. 4. Disponível em: 
<http://oilcrash.net/media/pdf/The_Coal_Question.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2018. 
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A inquietação de Jevons em relação ao esgotamento do carvão colaborou para o 

desenvolvimento da teoria do “rebound effect”, também conhecida como “paradoxo de Jevons”, 

no qual demonstra preocupação com o problema do esgotamento dos recursos, aliado ao 

desenvolvimento de tecnologias que aumentariam a eficiência da produção e, 

consequentemente, a redução da necessidade de recursos. Mas, paradoxalmente, o consumo 

seria elevado por causa da acessibilidade do produto e o aumento do consumo26, o que geraria 

um ciclo que levaria à exaustão das matérias-primas27. 

Se por um lado a criação de tecnologias gera redução na utilização de recursos naturais 

para a produção industrial, como efeito rebote tem-se o aumento do consumo pela população. 

Estimula-se o aumento do consumo, o que pressupõe a necessidade de mais insumos. Junte-se a 

isso a obsolescência e o descarte, principalmente de eletrônicos, devido à velocidade de 

atualização desses equipamentos28. Conforme relatório “The Global E-Waste Monitor 2017”29, 

menos de 20% de todo o lixo eletrônico foi reciclado. Soma-se a isso o acréscimo com o 

descarte anual de 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico em todo mundo.  

Percebe-se a direção que se está impondo ao planeta e ao ecossistema como um todo. O 

aumento populacional e o consumo de recursos afetam a todos indistintamente, de modo que 

Jeffrey Sachs afirma que “estamos nos expulsando do planeta”30 e rompendo os limites 

ambientais por meio da ação humana, com impactos de difícil recuperação ou até mesmo 

irreversíveis, ao eliminar a capacidade de recuperação do planeta. 

                                                 
26 Blake Alcoot discorre que o efeito rebote verificado por Jevons seria interessante para a teoria do 

decrescimento econômico, pois o que deve decrescer a um tamanho sustentável não seria a utilidade, a 
felicidade e nem propriamente o PIB, mas sim a quantidade de de processamento biofísico causado e gerado 
pelos seres humanos. Vejamos: “Rebound is relevant to degrowth because what must degrow down to 
sustainable size is not utility, happiness or even necessarily GDP, but rather the amount of bio-physical 
throughput caused by humans”. ALCOTT, Blake. Jevon’s Paradox (Rebound Effect). In: D’ALISA, Giacomo; 
DEMARIA, Federico; KALLIS, Giorgos.  Degrowth: A vocabulary for a new Era. New York: Routledge, 
2015, p. 150-154. 

27 Ibid., 1866, p.126. 
28 Zygmunt Bauman, sobre o excesso de consumo, no qual emprega a palavra “consumismo”, descreve que o 

aumento da produtividade, o barateamento dos custos, bem como as necessidades dos consumidores “exigem 
novas mercadorias, que por sua vez exigem novas necessidades e desejos; o advento do consumismo augura 
uma era de obsolescência embutida dos bens oferecidos nos mercados e assinala um aumento espetacular na 
incrustaria da remoção do lixo”. BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em 
mercadorias. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 45. 

29 BALDÉ, C.P. et al. The Global E-waste Monitor – 2017. United Nations University (UNU), International 
Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna, 
2017, p.4. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-
E-waste%20Monitor%202017%20.pdf> Acesso em: 19 abr. 2018. 

30 SACHS, Jeffrey. Rompendo os limites do planeta: Desafios do controle populacional e da produção de 
alimentos precisam ser vencidos de forma conjunta. Scientific American Brasil. Disponível em: < 
http://www2.uol.com.br/sciam/artigos/rompendo_os_limites_do_planeta.html >. Acesso em: 19 abr. 2018. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf
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Desse modo, para realizar uma análise conjuntural das condições ecológicas do planeta, 

no ano de 2009, o Centro de resiliência de Estocolmo (Stockholm Resilience Centre - SRC) 

apresentou um conjunto de nove fronteiras planetárias, as quais possibilitariam à humanidade 

desenvolver e prosperar de modo intergeracional. Esses limites levam em consideração a 

capacidade do planeta de regeneração, ou seja, a capacidade de retorno à capacidade natural, 

quantificando as fronteiras do seguinte modo: 

Quadro 5 - Limites planetários 

LIMITES PLANETÁRIOS 
 
Depleção do Ozônio estratosférico A camada de ozônio estratosférico na atmosfera filtra a radiação 

ultravioleta (UV) do sol. Se esta camada diminuir, quantidades crescentes 
de radiação UV atingirão o nível do solo. Isso pode causar uma maior 
incidência de câncer de pele em humanos, bem como danos aos sistemas 
biológicos terrestres e marinhos 

Perda de integridade da biosfera 
(perda de biodiversidade e 
extinções) 

A Avaliação dos Ecossistemas do Milênio de 2005 concluiu que as 
mudanças nos ecossistemas devido a atividades humanas foram mais 
rápidas nos últimos 50 anos do que em qualquer outro período da história 
humana, aumentando os riscos de mudanças abruptas e irreversíveis. Os 
principais impulsionadores da mudança são a demanda por alimentos, água 
e recursos naturais, causando perda severa da biodiversidade e levando a 
mudanças nos serviços ecossistêmicos 

Poluição química e liberação de 
novas entidades 

As emissões de substâncias tóxicas e duradouras, como poluentes 
orgânicos sintéticos, compostos de metais pesados e materiais radioativos, 
representam algumas das principais mudanças causadas pelo homem no 
ambiente planetário. Estes compostos podem ter efeitos potencialmente 
irreversíveis nos organismos vivos e no ambiente físico (afetando os 
processos atmosféricos e o clima). Mesmo 

Alterações Climáticas Evidências recentes sugerem que a Terra, passando agora a 390 ppmv de 
CO2 na atmosfera, já transgrediu o limite planetário e está se aproximando 
de vários limiares do sistema da Terra. Chegamos a um ponto em que a 
perda do gelo polar do verão é quase certamente irreversível. 

Acidificação do oceano Cerca de um quarto do CO2 que a humanidade emite na atmosfera é 
finalmente dissolvido nos oceanos. Aqui forma o ácido carbônico, 
alterando a química do oceano e diminuindo o pH da água da superfície. 

Consumo de água doce e ciclo 
hidrológico global 

O ciclo da água doce é fortemente afetado pela mudança climática e seu 
limite está intimamente ligado à fronteira climática, mas a pressão humana 
é agora a força motriz dominante que determina o funcionamento e a 
distribuição dos sistemas globais de água doce. As consequências da 
modificação humana dos corpos hídricos incluem mudanças no fluxo do rio 
em escala global e mudanças nos fluxos de vapor decorrentes da mudança 
no uso da terra. Essas mudanças no sistema hidrológico podem ser abruptas 
e irreversíveis. 

Fluxos de nitrogênio e fósforo 
para a biosfera e oceanos 

Os ciclos biogeoquímicos de nitrogênio e fósforo foram radicalmente 
alterados pelos seres humanos como resultado de muitos processos 
industriais e agrícolas 

Carregamento atmosférico de 
aerossóis 

Um limite planetário de aerossol atmosférico foi proposto principalmente 
devido à influência de aerossóis no sistema climático da Terra. Através da 
sua interação com o vapor de água, os aerossóis desempenham um papel 
criticamente importante no ciclo hidrológico que afeta a formação de 
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nuvens e os padrões regionais e globais da circulação atmosférica, como os 
sistemas de monções nas regiões tropicais. Eles também têm um efeito 
direto no clima, alterando a quantidade de radiação solar refletida ou 
absorvida na atmosfera 

Mudança do sistema terrestre A terra é convertida para uso humano em todo o planeta. Florestas, 
pastagens, zonas húmidas e outros tipos de vegetação foram principalmente 
convertidos em terras agrícolas. Essa mudança no uso da terra é uma das 
forças motrizes por trás das sérias reduções na biodiversidade, e tem 
impactos no fluxo de água e no ciclo biogeoquímico do carbono, nitrogênio 
e fósforo e outros elementos importantes 

Fonte: Stockholm Resilience Centre – 201531; STEFFEN et al. (2015)32 

Os pesquisadores do Stockholm Resilience Centre, em 2015, publicaram a atualização 

do primeiro estudo de 2009 e atestaram que quatro dos nove limites foram ultrapassados, 

devido à atividade do ser humano. As fronteiras planetárias que foram transpostas são as 

seguintes: mudança climática, perda da integridade da biosfera, mudança no sistema de terras, 

ciclos biogeoquímicos alterados (fósforo e nitrogênio). Indicam, ainda, que “duas delas, a 

mudança climática e a integridade da biosfera, são consideradas como limites fundamentais e, 

ao cruzar essas linhas, pode haver alterações significativas no sistema terrestre”33. O risco da 

deterioração dos sistemas ecológicos da terra pode levar a consequências prejudiciais a todos, 

indistintamente. 

Os riscos planetários são urgentes, o que torna necessário um novo paradigma, pois 

continuar a conceber o crescimento econômico baseado na produção e consumo não pode ser 

mais uma opção. Tornam-se necessárias novas ideias e modelos para enfrentar o problema 

que está posto: a finitude dos recursos naturais e a capacidade do planeta de prover a vida 

como se conhece atualmente. 

Nessa perspectiva, já alertava Nicholas Georgescu-Roegen34 35, na década de 1970, ao 

concluir que a economia seria estabilizada e limitada por causa da saturação dos recursos naturais. O 

crescimento econômico teria sua limitação imposta pela capacidade ecológica do planeta, 

                                                 
31STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE. Disponível em: <http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-

boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
32 ROCKSTRÖM, Johan et al. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology 

and Society, v.14, n.2, p. 32, 2009. Disponível em: < https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/>. 
Acesso em: 19 abr. 2018. 

33 STEFFEN, Will et al. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, v. 
347, n. 622, jan. 2015. Disponível em:< http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-01-
15-planetary-boundaries---an-update.html>. Acesso em: 20 abr. 2018. 

34 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: entropia, ecologia, economia. Tradução de João 
Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 2008. 

35 Considerado como o precurssor da economia ecológica ou bioeconomia. Considerava que os limites da 
natureza devem ser considerados no crescimento econômico. 

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-01-15-planetary-boundaries---an-update.html
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-01-15-planetary-boundaries---an-update.html
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principalmente em relação à raridade dos recursos minerais não renováveis, por constituir “um dos 

aspectos mais importantes da finitude terrestre da evolução bioeconômica da espécie humana” 36.  

Não obstante, o Clube de Roma apresentou o relatório Limites do Crescimento (1972), 

que evidenciou e alertou para os perigos da utilização exacerbada dos recursos naturais e seu 

possível esgotamento. De modo permanente, o Clube de Roma apresenta vários outros 

relatórios para acompanhamento sobre a situação dos recursos, bem como estratégias para um 

mundo habitável.  

Em 2012, ao completar 40 anos do relatório Limites do Crescimento (1972), o Clube de 

Roma, por meio de Jorgen Randers, publicou o relatório ”Uma previsão Global para os 

próximos quarentas anos”, no qual explora várias questões de como os seres humanos podem 

equacionar e se adaptar às limitações do planeta, dentre as quais elabora várias perguntas, tais 

como: quantas pessoas o planeta terá que sustentar? Haverá comida e energia para todos? A 

crença do crescimento sem fim ruirá? Dentre tantas outras. O autor assevera que a solução, 

rumo ao ano de 2052, seria buscar, por meio da sustentabilidade, o bem-estar37.  

A humanidade, se persistir no crescimento irrestrito e no consumismo, não limitando a 

sua pegada ecológica para que se restrinja dentro das possibilidades sustentáveis do planeta, 

evitando a extrapolação dos recursos naturais e da capacidade de absorção do ecossistema,  

causará o fim da harmonia entre as gerações e a possibilidade de um colapso ambiental., 

Jorgen Randers afirma que se permanecer nesse atual ritmo, a capacidade de sustentar vida na 

terra será comprometida38. 

Uma das principais preocupações da teoria do decrescimento econômico ocorre 

justamente em tentar criar estratégias como respostas ao crescimento ilimitado e à sociedade 

de consumo. O crescimento econômico, por si só, não traz felicidade nem equiparação das 

                                                 
36 Georgescu-Roegen assinala que “desde a revolução termoindustrial do século XIX, o extraordinário crescimento 

industrial das nações ditas modernas ou desenvolvidas depende de uma excecional abundância mineral, 
inseparável do fantástico progresso científico e técnico da civilização capitalista ocidental. Todavia, é uma ilusão 
do pensamento linear, da mitologia moderna do progresso e do desenvolvimento, acreditar que essa abundância é 
desprovida de consequências e não tem limites”. GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: 
entropia, ecologia, economia. Tradução de João Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 2008, p. 15-16. 

37 RANDERS, Jorgen. 2052: Uma previsão global para os próximos quarenta anos. White River Junction: 
Chelsea Green plubishing, 2012, p. 14; 40. 

38 Ibid., 2012, p. 40. 
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desigualdades, mas o que se observa é um ciclo infinito de produção – consumo – descarte, 

sendo, portanto, um dos dilemas para a sustentabilidade39. 

A questão do crescimento contínuo da humanidade, sem a preocupação com os limites 

ambientais, é estudada e divulgada há vários anos, por intermédio de cientistas, como 

Nicholas Georgescu-Reogen, Serge Latouche, Ivan Illich, bem como por entidades como o 

Clube de Roma e a Organização das Nações Unidas, mas verifica-se que pouco tem se 

realizado para inibir/reduzir a utilização desses recursos. Aliado a isso, há tragédias 

ocasionadas por ação ou omissão humana, que causam danos de difícil recuperação ou 

irreparáveis, normalmente com um custo de reparação maior que o da prevenção. Mas, 

conforme Serge Latouche, “permanece o fato de que, na sua lógica, o sistema econômico não 

é viável a longo prazo”40. 

Percebe-se que a natureza apresenta soluções harmoniosas em relação aos recursos 

necessários ao desenvolvimento e a sua redução ou interrupção de materiais no momento em 

que atinge a sua estrutura que garanta a sobrevivência. É o que demonstra Ivan Illich, ao 

explicar a lógica do caracol e sua relação com o meio ambiente. 

4.2 A teoria do caracol de Ivan Illich 

Ivan Illcih percebia a necessidade e a importância da busca do equilíbrio entre o homem 

e a biosfera, ao afirmar que “la Tierra es nuestra morada y he aquí que el hombre la 

amenaza”41 42. Assevera que era necessário aprender a viver juntos e em harmonia. Essa 

capacidade de convivência e cuidado entre os elementos naturais e humanos seria a resposta 

para a crise ecológica em que vive a humanidade. O equilíbrio multidimensional da vida 

humana, desejado por Illich, só poderia ser concretizado com a coexistência entre homem e 

                                                 
39 Serge Latouche aduz que “esta exclusão da natureza vai pesar muito na herança ads gerações vindouras, mas 

não é estranha ao dogma metafisico da harmonia natural dos interesses. Este postulado que nega os conflitos 
entre os homens para o crescimento e desenvolvimento econômico optimizado está também, como a raridade, 
no coração da instituição da economia. Apesar disso , é construídograças à vontade de domínio da natureza e 
contra ela, ao prço de simplificações e ilusões”. LATOUCHE, Serge. Os perigos do mercado planetário. 
Tradução de Nuno Romano. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p.83. 

40 Ibid., 1998, p.94. 
41ILLICH, Ivan.  La convivencialidad. Morelos: Ocotepec, 1978. Disponível em: 

<https://www.ivanillich.org.mx/convivencial.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
42 Tradução nossa: “a terra é nossa casa e aqui está o homem que a ameça”. Ibid.,1978, p.35. 
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natureza. Seria, portanto, necessário precisar os limiares que permitem circunscrever “el 

campo de la supervivencia humana” 43. 

Percebe Illich que, no estágio em que se encontra a sociedade, esta produz sua própria 

destruição ao desnaturalizar a natureza e desenraizar o ser humano. A busca em estimular a 

produção e o consumo de modo contínuo acelera a degradação ecológica e elimina a 

possibilidade de um convívio harmônico, ao destruir os laços entre o ser humano e a natureza. 

A percepção de limites da natureza seria a base para projetar o futuro de uma sociedade 

convival e frutífera44. 

Ivan Illich  assevera que relação não convival com a humanidade e a biosfera pode levar 

ao fim da sociedade de crescimento, tanto por causa do uso irracional, quanto em razão das 

crises ambientais. Mas podem existir alternativas, ou seja, a adoção de uma nova postura em 

relação ao planeta, entre as quais estaria o repensar do modo de vida e a adoção do bem-estar 

comum em detrimento de uma sociedade de consumo e produção45. 

Percebe-se que Illich, por meio da convivialidade, procura adotar um modelo para a 

estabilização do mundo, pois, ao ter objeção pelo crescimento contínuo, criaria uma situação 

de insustentabilidade ecológica. Conforme assevera Serge Latouche46, apesar de Illich não 

utilizar diretamente a palavra “decroissance”, entende que “peut-être est-ce tout simplement 

parce que le mot est pratiquement intraduisible dans les langues (anglais, allemand) qu’il 

utilisait le plus fréquemment”47, suas ideias fundamentam a teoria do decrescimento 

econômico48. 

Ao participar do Colloque international sur l'après-développement49, com a temática 

“Défaire le développement Refaire le monde”50, em Paris, no ano de 2002, Ivan Illich51 

comentou a importância de um evento internacional, para considerar sobre os problemas 

                                                 
43Tradução nossa: “o campo da sobrevivência humana”. ILLICH, Ivan.  La convivencialidad. Morelos: Ocotepec, 

1978, p. 3. Disponível em: <https://www.ivanillich.org.mx/convivencial.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
44 Ibid., 1978. 
45 Ibid., 1978. 
46 LATOUCHE, Serge. La décroissance est-elle la bonne nouvelle d’Ivan Illich?. Disponível em: 

<http://www.carnetsnord.fr/colloques/cerisy-2007/pdf/cerisy2007_1_latouche.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
47 Tradução nossa: “talvez seja só porque a palavra é praticamente intraduzível em línguas (inglês, Alemão), que 

ele usou com mais frequência”. Ibid., 1978. 
48 Ibid., 1978, p. 3. 
49 Tradução nossa: Colóquio Internacional sobre Pós-desenvolvimento. 
50 Tradução nossa: Desfazendo o desenvolvimento: Refazendo o mundo. 
51 ILLICH, Ivan. Le développement ou la corruption de l'harmonie en valeur. In: Colloque international 

Défaire le développement Refaire le monde. Paris: UNESCO, 2002. Disponível em: 
<http://web.net/~bthomson/decroissance/actes_colloque_2002.html#IvanIllich >. Acesso em: 22 abr. 2018. 
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derivados do desenvolvimento e a possibilidade de repensar soluções para o mundo. Avaliou 

que essas duas ideias: “Re-faire le monde et de dé-faire le développement”52 seriam de vital 

importância para o debate global sobre a convivialidade53.  

Em relação à aceleração econômica, Illich afirma que a busca constante de crescer e se 

desenvolver de formar acelerada criará, de modo inevitável, um excesso de consumo de 

tempo, de espaço e de energia para atender a demandas da sociedade. Desse modo, afirma que 

essas ações criariam uma necessidade cada vez maior por recursos54. 

Em relação à crítica ao desenvolvimento, segundo a qual este deve ser continuadamente 

abastecido de recursos naturais, Ivan Illich55 procura demonstrar que a própria natureza 

ensina, com exemplos, possibilidades de existência dentro de parâmetros conviviais. Assim, 

explica que se é possível viver melhor como menos, pois as necessidades decorrem 

exatamente conforme se é estruturado. A dimensão da existência humana será proporcional às 

necessidades do que ela mesma escolheu como prioridade, ainda que supere a sua capacidade 

de suportar tal escolha. 

Apresenta como modelo a lógica do caracol, a qual, para a construção de arquitetura, 

além de necessitar de suavidade e lentidão no desenvolvimento de sua concha, o caracol 

adiciona espirais, uma após a outra, até deixar de fazer, e quando encontra a estrutura 

necessária para a sua sobrevivência, inicia um ciclo de redução, pois se continuasse a 

construir e aumentar essa espiral, ficaria sobrecarregado e sobredimensionado. Criaria 

implicações negativas e desnecessárias, pois na ocorrência de um crescimento em demasia, a 

capacidade biológica do caracol seria excedida e problemas estruturais fatalmente o levariam 

ao desaparecimento por não ter condições de suportar o excesso de peso e necessidades 

decorrentes da sobrecarga56: 

Para construir la delicada arquitectura de su concha, el caracol añade una tras 
otra las espirales crecientes, y luego cesa de hacerlo bruscamente y comienza 
enroscamientos decrecientes. Sucede que una sola espiral más larga le daría a la 

                                                 
52 Tradução nossa: refazer o mundo e desfazer (desvalorizar) o desenvolvimento. 
53 ILLICH, Ivan. Le développement ou la corruption de l'harmonie en valeur. In Colloque international Défaire 

le développement Refaire le monde. Paris: UNESCO, 2002. Disponível em: 
<http://web.net/~bthomson/decroissance/actes_colloque_2002.html#IvanIllich >. Acesso em: 22 abr. 2018. 

54 ILLICH, Ivan. Energia e equidade. Tradução de Leo Vinicius. São Paulo: Conrad, 2005, p. 16-18. 
55 Id. Obras Reunidas. Revision de Valentina Borremans e Javier Sicilia. Tradução de Javier Sicilia; Mariano 

Xavier Sanchez Ventura y Blanco; Patrcia Gutiérrez-Otero; José Maria Sbert. México: Fonde de Cultura 
Economica, 2008. v. II. 

56 ILLICH, Ivan. El Gênero Vernáculo. In. Obras Reunidas. Revision de Valentina Borremans e Javier Sicilia. 
Tradução de Javier Sicilia; Mariano Xavier Sanchez Ventura y Blanco; Patrcia Gutiérrez-Otero; José Maria 
Sbert. México: Fonde de Cultura Economica, 2008. v. II, p. 248.  
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concha una dimensión 16 veces mayor. En vez de contribuir al bienestar de la 
criatura, la sobrecargaría. A partir de entonces, cualquier aumento de su 
productividad tan sólo serviría para paliar las dificultades creadas por el 
agrandamiento de la concha más allá de los límites de su finalidad. Una vez que el 
límite del crecimiento de las espirales se rebasa, los problemas por el 
sobrecrecimiento se multiplican geométricamente, mientras que la capacidade 
biológica del caracol en el mejor de los casos sólo puede crecer de forma 
aritmética57 58. 

O que se percebe, na visão de Illich, é a preocupação em relação à conservação dos recursos 

ecológicos e a sua utilização conforme as reais necessidades da humanidade. A destruição da 

biosfera para promover um desenvolvimento econômico ilimitado, baseado no consumo, não 

seria o melhor cenário. É necessário retirar da natureza o essencial para uma vida digna e feliz59. 

A exploração dos recursos acima da capacidade de regeneração gera a necessidade de 

questionar o modelo econômico em que se está inserido,bem como avaliar se o planeta terra tem 

condições de suportar a vida, tal qual se conhece, em uma estrutura de crescimento por crescimento. 

O repensar do modelo produtivo atual é premente. O bem-estar e o bem-viver em uma sociedade 

antropocêntrica devem ser reavaliados, o que torna necessário pensar em novas alternativas. 

4.3 O mito do desenvolvimento sustentável 

Desde a apresentação do Relatório Nosso Futuro Comum, pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991), já se falava na possibilidade de limites a serem 

impostos, sempre a depender do estágio de evolução tecnológica e da própria organização da 

sociedade, pois se acreditava que a própria estrutura econômica conseguiria ajustar-se 

conforme as demandas. Mas se percebe que essa autorregulação não obteve o efeito desejado. 

O uso dos recursos naturais e o descaso com os resíduos não respeitam a limitação imposta 

pela própria biosfera, como era desejado no relatório. A capacidade de recuperação do planeta 

                                                 
57 Ibid., 2008, p. 248.  
58 Tradução nossa: “Para construir a arquitetura delicada de sua concha, o caracol adiciona as espirais uma após a 

outra, e então deixa de fazê-lo abruptamente e começa a diminuir as bobinas. Acontece que uma única espiral 
mais longa daria à casca uma dimensão 16 vezes maior. Em vez de contribuir para o bem-estar da criatura, isso 
a sobrecarregaria. A partir de então, qualquer aumento de produtividade serviria apenas para aliviar as 
dificuldades criadas pela ampliação da casca além dos limites de sua finalidade. Uma vez que o limite do 
crescimento em espiral é excedido, os problemas de supercrescimento se multiplicam geometricamente, 
enquanto a capacidade biológica do caracol só pode crescer aritmeticamente na melhor das hipóteses”.  

59 Nesse sentido Serge Latouche considera que “ao separar-se da razão geométrica, que surgiu durante algum 
tempo, o caracol mostra-nos o caminho para pensar uma sociedade de decrescimento, tanto quanto possível 
serena e convivial”. LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2012, p. 57. 
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em revigorar-se dos efeitos da atividade econômica e essa “nova era de crescimento 

econômico”, almejado pelo relatório, não se concretizaram60. 

O conceito apresentado tinha uma preocupação intergeracional, principalmente com a 

inquietação em atender às necessidades do futuro61, mas o que se apresenta é a utilização dos 

recursos no presente, comprometendo as gerações futuras no provisionamento de suas 

próprias necessidades. Percebe-se a antítese entre o conceito elaborado pela Comissão 

presidida por Brundtland e o contrates entre a realidade. As aspirações humanas não estão 

sendo atendidas conforme orientação, de mdo que a biosfera do planeta está em exaustão62.  

O meio ambiente é objetor do crescimento, como assinalava Nicholas Georgescu-

Roegen63. O crescimento econômico não tem como ir além dos recursos existentes na 

natureza, o que é um fator bioeconômico. Se toda a produção deriva de recursos ambientais, a 

economia não conseguirá ir além. Jacques Grinevald e Ivo Rens64 fazem uma advertência 

sobre Georgescu-Roegen, considerando que este “oferece uma demonstração clara e 

irrefutável de que, à escala mundial, já não se pode tratar hoje de crescimento sustentável, 

nem sequer de crescimento zero, ou de estado estacionário, mas é o decrescimento que 

doravante é inelutável para assegurar uma (sobre)vivência duradoura da humanidade na 

biosfera do planeta terra”65.  

Apesar de a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ser marcada 

pela percepção da importância do meio ambiente para o desenvolvimento do ser humano em 

suas dimensões econômica, social e cultural, voltada para uma convivência harmoniosa com a 

                                                 
60 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 9. 
61 “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. Ibid., 1991, p. 46. 
62 Conforme a ONU, a expectativa da população em 2050, chegar a 9.6 bilhões de pessoas. Afirma a ONU que se os padrões 

de consumo permanecerem, seriam necessários o “equivalente a três planetas” para sustentar “os estilos de vida atuais”. 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Relatório: O caminho para a dignidade até 2030: Acabando com a 
pobreza, transformando todas as vidas e protegendo o planeta. 2015. Disponível em: 
<http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf>. Acesso em: 
25 jan. 2018. 

63 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: entropia, ecologia, economia. Tradução de João 
Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 2008, p. 16. 

64 GRINEVALD, Jacques; RENS, Ivo. Advertência. In: GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: 
entropia, ecologia, economia. Tradução de João Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 2008, p.11. 

65 Ibid., 2008, p. 11. 
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natureza, não foram verificadas. É irrefutável que a economia excede o proposto pelo 

desenvolvimento sustentável66. 

O equilíbrio desejado por J. Donald Hughes67 não se tornou evidente, pois o desenvolvimento 

sustentável não equiparou as dimensões social e ambiental à dimensão econômica.  Não houve a 

paridade entre as dimensões e o meio ambiente permanece com a necessidade de proteção para a 

regeneração de seus recursos e defesa contra a contínua exploração. 

Sobre a utilização dos bens comuns de Garrett Hardin68, ainda é uma realidade a preocupação 

com o coletivo que permanece relegado a plano secundário. A busca individual de enriquecimento 

supera a preocupação com o coletivo, apesar das consequências que podem atingir a todos. 

Klaus Bosselmann69 explica que o conceito de desenvolvimento deve constituir a ideia 

de sustentabilidade ecológica.  Desse modo, se a natureza não é preservada, entende-se que 

não existe nem desenvolvimento, muito menos sustentabilidade, pois se não há equilíbrio nas 

relações entre o ser humano e o planeta, o fundamento para o conceito de desenvolvimento 

sustentável se perde70.  

Esse desafio de desenvolver deve ser norteado pelo menos em condições mínimas para 

que os interesses do planeta e das pessoas sejam preservados, não somente o lucro acima de 

tudo e como objetivo geral. Jonh Elkington71 dimensiona a necessidade de três bases, as quais 

nomeia de “triple bottom line”, e descreve que o desenvolvimento, para ser efetivado, deve, 

no mínimo, incluir três elementos norteadores (planeta, pessoas, lucro). Porém, o desafio 

sobre desenvolver uma economia global, proposta por Elkington, permanece sem estabilidade, 

devido ao desejo incomensurável por lucro, que desestabiliza os elementos para desenvolver 

de forma sustentável. Não há a integração entre os pilares e o econômico vem a se 

desenvolver sem manter a estabilidade e o equilíbrio com os demais. 

                                                 
66 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Rio de Janeiro, 1992a. Disponível em: < http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf> Acesso em: 07 
abr. 2017 

67 HUGHES, J. Donald. An environmental history of the world: Humankind’s changing role in the community 
of life. London: Routledge, 2001, p. 17 

68 HARDIN, Garrett. The tragedy of commons. Science, v. 162, n. 3859, p. 1243-1248, 13 Dec. 1968. DOI: 
10.1126/science.162.3859.1243. Disponível em: <http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full>. 
Acesso em: 20 jun. 2011. 

69 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução de 
Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

70 Ibid., 2015, p. 27. 
71 ELKINGTON, Jonh. Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. Tradução de Milton Mira de Assumpção 

Filho. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012, p. 108. 



 
270 

O paradoxo exposto por Elkington ainda permanece válido no sentido de que, ao 

mesmo tempo em que degradam o meio ambiente, as empresas são as que possuem 

“capacidade, recursos, tecnologia, alcance global e motivação para alcançar a 

sustentabilidade”, devendo ser as corporações as precursoras para o desenvolvimento em sua 

amplitude de dimensões72. 

O desenvolvimento sustentável tomou força desde a apresentação do relatório “Nosso 

futuro comum”, publicado em 1987, o qual demonstra que a economia agride o planeta e 

apresenta a necessidade de tentar crescer economicamente e, ao mesmo tempo, cuidar dos 

bens comuns, ou seja, do planeta. 

Mas desde 1987, ainda permanece o fato de que a lógica do crescimento econômico 

mantém-se hostil ao meio ambiente. Serge Latouche73 considera que todos que se “debruçam 

seriamente sobre o problema reconhecem que o nosso modelo econômico não é viável a longo 

prazo” 74. Organismos como ONU, Clube de Roma, há anos, alertam sobre os perigos do uso 

dos recursos ambientais sem a preocupação com o planeta e as pessoas. 

O mais recente relatório do Clube de Roma, o “COME On!: Capitalism, Short-termism, 

Population and the Destruction of the Planet”75, apresenta que as tendências mundiais atuais 

não são sustentáveis, reafirma que as advertências do Clube de Roma no relatório para os 

limites do crescimento ainda permanecem válidas e aponta que uma das soluções seria 

repensar a organização da ciência e da educação para a formação de uma civilização 

sustentável. 

Serge Latouche explica que o conceito de desenvolvimento sustentável apresenta uma 

ambiguidade, pois considera que não é a natureza que se pretende tornar sustentável, e sim o 

desenvolvimento. Portanto, ser suportável para a economia de marcado, mas não o é para o 

meio ambiente. Assim, esclarece que “o slogan desenvolvimento sustentável permitir 

                                                 
72 Jonh Elkington discorre que “esses problemas não são simplesmente econômicos e ambientais, tanto em suas 

origens quanto em sua natureza. Ao contrário, geram questões sociais, éticas e acima de tudo políticas [...], mas 
aqui está um paradoxo: ao mesmo tempo, as corporações são as únicas com recursos, tecnologia, alcance 
global e motivação para alcançar a sustentabilidade.”. ELKINGTON, Jonh. Sustentabilidade, canibais com 
garfo e faca. Tradução de Milton Mira de Assumpção Filho. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012, p. 108-109. 

73 LATOUCHE, Serge. Os perigos do mercado planetário. Tradução de Nuno Romano. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1998. 

74 Ibid., 1998. 
75 WEIZSACKER, Ernst Ulrich Von; WIJKMAN, Anders. Come On! Capitalism, shot-termism, population 

and destruction of the planet -A report to the Club of Rome. New York: Springer, 2018. 
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satisfazer no imaginário duas aspirações antagónicas, a busca indefinida de uma forma de 

economia baseada no domínio de um meio ambiente são”76.  

Percebe-se que o desejo de desenvolver com base no crescimento econômico de produção 

e o consumo por meio da preocupação e manutenção da sustentabilidade são figuras de 

significados opostos, de modo que foram unidas palavras de sentidos antagônicos, que parecem 

se excluir mutuamente, por serem paradoxais. O desenvolvimento sustentável não oferece as 

respostas necessárias para o pregresso da humanidade, pois a teoria tem o condão de promover 

um crescimento continuado e infinito em um planeta reconhecidamente finito. Apresenta a 

preocupação em estabilizar o uso dos recursos naturais para permanentemente se utilizar deles. 

O problema do crescimento econômico com base na cadeia de produção e o consumo 

não leva em consideração a possibilidade da exaustão do biossistema. No desejo de obter um 

crescimento continuado, não inserem em seu planejamento a possibilidade de um limite 

natural. Esse era o alerta que Nicholas Georgescu-Roegen assinalava77. 

O crescimento da economia de modo sustentável torna-se uma falácia, pois não se pode 

perseguir um crescimento da economia com recursos derivados de um meio finito. Jacques 

Grinevald e Ivo Rens consideram que a economia não pode prosseguir impunemente sem que 

ocorra reestruturação profunda, bem como reorientação para que se insira um crescimento 

repensado em um quadro do qual “a biosfera do planeta terra faz parte, enquanto espécie 

solidária do resto do mundo vivo, toda a humanidade” 78. 

Não obstante, percebe-se que o desafio de crescer continuadamente em um planeta de 

capacidade finita é controverso, pois a poluição, problemas ambientais, degradação, queda dos 

lençóis freáticos, declínio da biodiversidade, acidentes ambientais, entre tantos outros, aliados à 

má governança pública e/ou privada, estabelece um frágil e limitado equilíbrio para a natureza. 

Por ser a natureza a única limitante do processo econômico, explica Andrei Cechin, que é 

incompreensível o fenômeno em que se apresentam números sobre o fim do mundo e as 

possibilidades de salvar o planeta, e, ao mesmo tempo, um desejo de crescimento ilimitado da 

                                                 
76 LATOUCHE, Serge. Os perigos do mercado planetário. Tradução de Nuno Romano. Lisboa: Instituto 

Piaget, 1998, p. 95. 
77 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: entropia, ecologia, economia. Tradução de João 

Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 2008, p. 53. 
78 GRINEVALD, Jacques; RENS, Ivo. Advertência. In: Ibid., 2008, p.30. 
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produção. Dispõe que “o crescimento, contudo, é, de um lado, limitado pela finitude de matérias 

primas e energia e, de outro, pela capacidade restrita do planeta de processar os resíduos”79. 

A insustentabilidade do modo de produção econômica e as demandas crescentes por 

produtos não são sustentáveis. Nesse ponto, estremecem as bases da teoria do 

desenvolvimento sustentável. Se considerar o aumento de consumo por produtos 

industrializados nos países do sul, tais como vários países africanos, aos moldes de países 

como os Estados Unidos ou países europeus, a situação seria mais crítica, necessitando de 

uma oferta maior de produtos e, claro, de exploração de recursos naturais. 

Esse modelo de desenvolvimento entra em estágio crítico. Percebem-se os efeitos 

negativos que são sentidos na maior parte da humanidade e no meio ambiente. Verifica-se que 

o modelo do desenvolvimento sustentável não aproximou o econômico do social (houve 

aumento da desigualdade e concentração de riqueza) e ainda permanecem os desastres na 

natureza em decorrência das ações humanas. Desse modo, o decrescimento procura aprimorar 

a própria condição humana em uma democracia justa e equitativa.  

Fritjof Capra aponta que a economia e a análise de crescimento baseado no produto 

interno bruto – PIB, como medição da riqueza de um país, cria ilusão por ser um indicador 

obsoleto e por considerar o crescimento bruto como uma economia saudável. Assim, discorre 

sobre a ilusão do crescimento econômico ilimitado por parte das corporações, bem como pela 

maioria das nações, cuja “meta da maior parte das economias nacionais é obter crescimento 

ilimitado do seu PIB por meio do acúmulo de bens materiais” 80 81. 

Nesse sentido, Amartya Sen afirma que o crescimento da economia somente não é 

desenvolvimento, pois este “tem de estar relacionado, sobretudo, com a melhoria da vida que 

levamos e das liberdades” 82. O consumo de mercadorias derivadas de estímulos de mercado 

                                                 
79 CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas Georgescu-Roegen. São 

Paulo: Edusp, 2010, p. 14. 
80 Fritjof Capra afirma que “a ilusão persistente do crescimento ilimitado em um planeta finito é o dilema 

fundamental presente nas raízes de todos os principais problemas da nossa época. É o serusltado de um conflito 
entre pensamento linear e reducionista e os padrões não lineares em nossa biosfera – as redes e ciclos 
ecológicos que constituem a teia da vida” CAPRA, Fritjof. A visão sistêmica da vida: uma concepção 
unificada e suas implicações filosóficas, políticas socais e econômicas. Tradução de Mayra Teruya Eichemberg 
e Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2014, p. 85. 

81 Fritjof Capra considera que apesar de nos dias atuais “deveria ser mais do que suficientemente claro que a 
expansão ilimitada em um planeta finito so pode levar ao desastre. Uma vez que as necessidades humanas são 
finitas, mas a ganância humana não o é, o crescimento econômico pode ser geralmente mantido por meio da 
criação artificial de necessidades, para isso lançando-se mão da propaganda”. Ibid., 2014, p. 85. 

82 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000, p. 29. 
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não é necessariamente uma produção de bem-estar, mas simplesmente o consumismo a que a 

população é levada a realizar em prol do enriquecimento das corporações, mesmo diante dos 

dilemas entre a produção e a finitude dos recursos naturais. 

Leonardo Boff83 considera que o processo capitalista trouxe vários benefícios à 

humanidade, mas entende que as virtualidades se esgotaram e agora representam um modelo 

dilacerador “das bases de sustentação da vida”. Essa exploração econômica desenfreada nos 

últimos anos fez perceber “os limites do nosso planeta, de seus recursos não renováveis e a 

percepção de um mundo finito”. A incompatibilização dos termos que se autoexcluem cria 

“falácias”, de modo que o crescimento econômico não pode ser infinito84.  

Para a satifação do desejo de universalização do modelo de consumo para os demais 

países não industrializados, seriam necessários “vários planetas terra” para atender às 

demandas por produtos. Desse modo, Leonardo Boff explica que a utilização do termo 

desenvolvimento sustentável “representa uma armadilha do sistema impetrante: assume os 

termos da ecologia (sustentabilidade) para esvaziá-los e assume o ideal da economia 

(crescimento), mascarando, porém, a pobreza que ele mesmo produz” 85. 

Percebe-se que a união das palavras “desenvolvimento” e “sustentável” cria um 

paradoxo existencial. Uma incompatibilidade conceitual, principalmente, conforme explica 

Fritjof Capra, que a economia global, que tem como base um sistema que “se esforça para 

promover um crescimento quantitativo ilimitado, um sistema manifestamente insustentável”, 

e se utiliza de um termo ecologicamente saudável e justo86.   

Carlos E. Peralta e José Rubens Morato Leite consideram que a teoria do 

desenvolvimento sustentável vigente, “pautado pela lógica do crescimento contínuo”, 

encontra-se na contramão do entendimento necessário para a sustentabilidade ambiental, pois, 

ao adotar uma sustentabilidade no triple bottom line, que sugere uma perspectiva de igualdade 

entre o planeta, a economia e a sociedade, na realidade não se configura, pois “a prática tem 

                                                 
83 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.  
84  Leonardo Boff explica que “as duas pressuposições da modernidade se mostram ilusórias, a primeira de que os 

recursos naturais seriam infinitos, e agora sabemos que não o são. A segunda, de que poderíamos infinitamente 
rumar na direção do futuro, pois o progresso não padece limites; eis outra ilusão: se universalizarmos o atual bem-
estar dos países, precisaríamos de vários palnetas terra. Os dois infinitos foram e são, portanto, falácias que 
moveram mentes e corações por muitas geraçõese nos conduziram à atual crise ambiental .” Ibid., 2015, p. 42. 

85 Ibid., 2015, p. 42-46. 
86 CAPRA, Fritjof. A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas 

socais e econômicas. Tradução de Mayra Teruya Eichemberg e Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: 
Cultrix, 2014, p. 459. 
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sido outra”. Os interesses econômicos tomaram uma proporção bem maior e atuam em 

desconsideração aos limites do planeta e da sociedade87. 

Herman E. Daly88 corrobora no sentido de que o desenvolvimento sustentável somente 

apresenta sentido para a economia. O correto entendimento deveria ser “desenvolvimento sem 

crescimento”, ou seja, uma melhoria na base econômica, com o crescimento do consumo per 

capita, que se torna incompatível em um mundo no qual permanentemente há o crescimento 

da população e do consumo. Em sentido oposto, tem-se o esgotamento da capacidade 

regenerativa do ecossistema. Portanto, Daly constata que o “termo desenvolvimento 

sustentável é usado como um sinônimo para o oximoro89 crescimento sustentável”90.  

O desenvolvimento sustentável não trouxe os resultados esperados, pelo menos o 

mínimos, quais sejam: o desenvolvimento social e o ambiental. Percebe-se o planeta em 

emergência, com riscos de chegar à exaustão ecológica e incapaz de suportar as condições 

necessárias a uma vida ecologicamente equilibrada nos parâmetros aceitáveis. 

Nesse sentido, Tim Jackson entende que o modelo de crescimento econômico não 

oferece respostas, visto que “o mito do crescimento econômico” criou desapontamentos para 

bilhões de pessoas e “desapontou frágeis sistemas ecológicos dos quais dependemos para a 

sobrevivência” 91. Percebe-se a necessidade de um novo paradigma para o provimento de uma 

prosperidade92 que respeite o ambiente ecológico.  

O desenvolvimento sustentável não apresentou a prosperidade desejada.  Não se percebe 

o desenvolvimento social, pois não se verifica uma distribuição de renda ou uma 

sustentabilidade ecológica. O que se percebe, no caso do Brasil, é uma concentração de 
                                                 
87 PERALTA, Carlos E.; LEITE, José Rubens Morato. Desafios e oportunidades da Rio+20: Perspectivas para 

uma sociedade sustentável. In: LEITE, José Rubens Morato; MONTEIRO, Carlos E. Peralta; MELO, Melisa 
Ely (Org.). Temas da Rio+20: Desafios e perspectivas. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. Disponível 
em: <http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131208132259_2231.pdf>. Acesso em: 02 
maio 2018. 

88 Economista, professor da Universidade de Maryland, EUA. Foi Chefe do Departamento de meio ambiente do 
Banco Mundial.  Nos últimos 25 anos, Herman E. Daly tem sido um dos críticos pioneiros no questionamento 
da validade da economia convencional. 

89 O desenvolvimento sustentável combina palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que 
no contexto em que é apresentado reforça a expressão, causando um impacto positivo pela união de duas palavras. 

90 DALY, Herman E. Crescimento sustentável? Não, obrigado. Revista Ambiente & Sociedade, Campinas, v.7, 
n. 2, jul./dez. 2004, p. 198. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/asoc/v7n2/24695.pdf >. Acesso em: 02 
maio 2018. 

91 JACKSON, Tim. Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução de José Eduardo 
Mendonça. São Paulo: Planeta sustentável/Ed. Abril, 2013, p. 25-26. 

92 Prosperidade conforme entendimento de Tim Jackson “consiste em nossa capacidade de florescer como seres 
humanos – dentro dos limites ecológicos de um planeta finito. O desafia de nossa sociedade é criar condições 
nas quais isso será possível, é a tarefa mais urgente de nossos tempos”. Ibid., 2013, p. 27. 
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renda93 e um fosso social entre os ricos e os pobres, apesar de o Brasil ser uma das maiores 

economias mundiais. Esse poder econômico não realizou a igualdade e o bem-estar, 

considerando que somente o plano econômico teve desempenho, mas à custa dos outros dois 

pilares, a sociedade e o meio ambiente.   

Percebe-se que, no Brasil, o crescimento da economia conseguiu atingir elevados níveis, 

mas a não distribuição de renda, o que se torna claro ao se verificar que no Índice de 

desenvolvimento humano se encontra em 79ª posição. Observa-se a distância entre o 

econômico e social, o que implica dizer que o desenvolvimento baseado exclusivamente no 

crescimento da economia não trouxe prosperidade, pelo menos para milhões de pessoas que 

estão distanciadas no abismo social gerado pela concentração de renda, haja vista que apenas 

8,4% da população se apropria de 59,4% da riqueza no Brasil94. 

Tabela 11 - Desenvolvimento Econômico (Banco Mundial) e IDH (PNUD) 

PAÍS Desenvolvimento Econômico  Índice de Desenvolvimento Humano  

Estados Unidos  1º 10º 

China  2º 90º 

Japão  3º 17º 

Alemanha  4º 4º 

Reino Unido 5º 16º 

França  6º 21º 

Índia 7º 131º 

Itália 8º 26º 

Brasil 9º 79º 
Fonte: Banco Mundial/ PNUD/ONU (2017) 

O Relatório “World Inequality Report – 2018” aponta que a desigualdade de renda no 

Brasil se estabilizou em um nível extremamente alto, de modo que demonstra que 1% da 

população brasileira detém quase 27,8% da renda do Brasil. Ao ampliar a margem para 10%, 

o número sobe para 55% de concentração de renda. Destaca, ainda, que, ao analisar a 

                                                 
93 Conforme relatório da Receita Federal do Brasil - RFB (2016) “Distribuição pessoal de renda e da riqueza da 

população brasileira”, expõe a existência de “forte concentração da renda e da riqueza nos estratos mais altos 
dos contribuintes brasileiros”. Demonstra que “apenas 8,4% da população se apropria de 59,4% da riqueza no 
Brasil”. BRASIL. Receita Federal do Brasil. Relatório sobre a Distribuição da Renda e da Riqueza da 
População Brasileira (DADOS 2015). 2016. Disponível em: < http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-
conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/distribuicao-renda-e-riqueza/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-
09.pdf> Acesso em: 02 maio 2018. 

94 Ibid., 2016.  

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/distribuicao-renda-e-riqueza/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/distribuicao-renda-e-riqueza/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/distribuicao-renda-e-riqueza/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/distribuicao-renda-e-riqueza/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/transparencia-fiscal/distribuicao-renda-e-riqueza/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf
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concentração de renda no percentual de 1%, o Brasil configura-se como a maior concentração 

de renda no mundo, ficando em segundo lugar a Turquia, com 23,4%95.   

Em um País continental, com uma população estimada em mais de duzentos milhões de 

habitantes96, verifica-se que o modelo de desenvolvimento econômico não realizou a 

aproximação do social. A desigualdade do Brasil é ampla, e com ela vem todos os tipos de 

“vícios sociais satelitários” 97, tais como violência, criminalidade, problemas na saúde e 

educação, entre outras anormalidades e vulnerabilidades sociais, derivadas da extrema 

desigualdade social que existe no Brasil. 

Klaus Bosselmann98 compreende que a questão central do desenvolvimento sustentável 

seria a preocupação com a sustentabilidade ecológica e como estaria relacionada ao 

desenvolvimento. Realiza crítica a Brundtland e a seu relatório, pois, ao ignorar a importância 

das definições de modo no conceito de desenvolvimento sustentável99, este não impõe a busca 

de equilíbrio “entre as necessidades das pessoas que vivem hoje e as necessidades das pessoas 

que viverão no futuro, nem um ato de equilíbrio entre as necessidades econômicas e 

ambientais”.  

A essência ecológica é fundamental para quaisquer caminhos que se queira percorrer.  

Se a natureza não estiver em um ponto central e fundamental, não se conseguirá que os 

interesses econômicos e sociais possam permanecer permanentemente em sintonia. Nesse 

sentido, Klaus Bosselmann assevera que ou há um “desenvolvimento sustentável ecológico ou 

não existe desenvolvimento sustentável algum” 100.  

Considerar que há igualdade de valores para a economia, sociedade e meio ambiente é o 

erro que se comete ao se falar do desenvolvimento sustentável. A prevalência do fator 

                                                 
95ALVAREDO, Facundo et al. WORLD INEQUALITY REPORT - 2018. p. 140. Disponível em: 

<http://wir2018.wid.world>. Acesso em: 16 maio 2018. 
96INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. Projeção da população brasileira 

em 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 16 maio 2018. 
97 HOLANDA, Marcus Mauricius. Análise constitucional do acesso ao trabalho digno, como instrumento do 

desenvolvimento econômico e social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 11. 
98 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução de 

Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
99 Klaus Bosselmann discorre que “o significado de sustentabilidade pode ser mais apropriadamente entendido 

quando perguntamos se alguma vez houve uma sociedade sustentável. Se interpretarmos a definição de 
Bruntdland, num sentido que atribuir igual importância aos aspectos ecológicos, sociais e econômicos, o 
referencial para uma sociedade sustentável resta extremamente elevado. Já que houve igualdade entre ricos e 
pobres, entre gêneros e idades, entre países e culturas e, ao mesmo tempo, sustentabilidade ecológica e 
prosperidade econômica? Claramente a resposta é não”. Ibid., 2015, p. 28. 

100 Ibid., 2015, p. 42. 
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ecológico tem supremacia entre os demais interesses101. Dessa forma, o maior equívoco do 

desenvolvimento sustentável é acreditar no equilíbrio de forças, que na verdade nunca houve. 

O que se tem é a perpetuação dos interesses econômicos sobre a natureza e as pessoas,como 

afirma Joan Martinez Alier102, sobre a incapacidade de proteção à biosfera inserida em um 

ambiente de desenvolvimento sustentável, pois se configura uma contradição.  

4.4 Tentando sair da encruzilhada 

A essência de um desenvolvimento passa fundamentalmente em torno dos bens 

ecológicos. A premissa para a manutenção da vida no planeta reside em inserir como estrutura 

basilar a proteção ambiental. Ao se colocar a economia em primeiro lugar, estimula o 

desequilíbrio e inevitavelmente as situações de crise, como demonstra Luigi Ferrajoli, ao 

afirmar que a ideologia liberal, após causar a crise democrática nas instituições, no plano 

econômico, criou medidas que foram agravadas pela própria crise, a “começar pela maior 

pobreza e pelas restrições do poder aquisitivo e dos direitos sociais, dando vida a uma espiral 

recessiva incontrolada” 103. 

Mas, conforme Serge Latouche, o conceito de desenvolvimento sustentável, 

inicialmente, tranquilizou os defensores do meio ambiente, bem como os interesses das 

corporações estariam preservados. Mas a realidade é que, conforme Latouche, o termo está 

“cargado de ambiguidad desde su origen”104 105, pois não restou claro se esse 

desenvolvimento era em prol da economia ou da natureza. A isso, classificava Latouche que o 

“desarrollo sostenible es um oximoro” 106 107. 

Klaus Bosselmann considera que “está faltando um modelo que se preocupe com o 

equilíbrio do presente”, pois a equação desenvolvimento, crescimento econômico e 

prosperidade não soluciona os problemas, principalmente para as pessoas que vivem no “sul 

                                                 
101 Nesse sentido Klaus Bosselmann considera que “é indiscutivelmente o maior equívoco do desenvolvimento 

sustentável e o maior obstáculo para se alcançar a justiça socioeconômica”. Ibid., 2015, p. 42-43. 
102 ALIER, Joan Martinez. Desarrollo sostenible es uma contradicción. Entrevista El Espectador, 16 nov. 

2015. Disponível em: <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/desarrollo-sostenible-una-
contradiccion-joan-martinez-a-articulo-599613 >. Acesso em: 02 maio 2018. 

103 LUIGI, Ferrajoli. O futuro da democracia na Europa. Direitos e poderes na economia global. Revista de 
direitos humanos e democracia, Unijuí, ano 1, n. 2, jul./dez. 2013, p. 387-388. Disponível em: 
<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia >. Acesso em: 25 jan. 2018. 

104 LATOUCHE, Serge; HARPAGÉS, Didier.  La hora del decrecimiento. Tradução de Rosa Bertan Alcázar. 
Barcelona: Octaedro, 2011. 

105 Tradução nossa: carregado de ambiguidade desde o seu início. Ibid., 2011. 
106 Tradução nossa: o desenvolvimento sustentável é um oximoro. Ibid., 2011. 
107 Ibid., 2011, p. 31. 
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ou no futuro” 108. Percebe-se que os caminhos que foram dados para o modelo econômico e o 

planeta não foram os mais eficazes para solucionar os problemas. Em vez de a economia ser 

um produto da ecologia, deu-se o contrário109. O planeta ficou refém das vontades do poder 

econômico. 

Stuart L. Hart afirma que o capitalismo está diante de uma “encruzilhada”, de modo que 

sugere a necessidade de novos caminhos e escolhas construtivas para que possa haver 

prosperidade110. Apesar de entender que as dificuldades são enormes, há soluções para todos 

os envolvidos, principalmente para as corporações, que devem realinhar suas estratégias para 

sobreviver a um novo paradigma. 

Os valores e as necessidades humanas devem realizar uma transição para direcionar-se a 

uma harmonia ecológica. Uma nova ética para um novo direcionamento que “preserve os 

alicerces biológicos” do planeta. A busca de uma alternativa viável para o materialismo e o 

consumo excessivo. Desse modo, Lester Brown discorre que a medida que essa transição do 

materialismo econômico para o cuidado com a biosfera for acontecendo, “a harmonia entre a 

civilização e a natureza poderá desencadear uma torrente de iniciativas e inovações”111, e 

possibilitar a criação de uma sociedade próspera. 

Para sair dessa encruzilhada em que a humanidade se envolveu, exige-se uma postura de 

enfrentamento do problema, visto que não existe a possibilidade de partir rumo a um novo 

destino, que não seja a própria permanência no planeta. Tem a questão de solucionar os 

desafios de estabilizar os problemas ambientais. Esse desafio, conforme comenta Fritjof 

Capra, seria construir sociedades sustentáveis, de modo que as atividades humanas não criem 

interferências negativas com a “capacidade inerente da natureza para sustentar a vida”. 112 

                                                 
108 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução de 

Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.52. 
109 Nesse sentido Herman E. Daly expõe que “a economia é um subsistema do ecossistema, e o ecossiste4ma não 

é infinito, não cresce e é materialmente fechado”. DALY, Herman. A economia é um subsistema do 
ecossistema. Entrevista especial com Herman Daly. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/46296-%60%60a-economia-e-um-subsistema-do-
ecossistema%60%60-entrevista-especial-com-herman-daly>. Acesso em: 02 maio 2018. 

110 HART, Stuart L. O capitalismo na encruzilhada: as inúmeras oportunidades de negócios na solução dos 
problemas mais difíceis do mundo. Tradução de Luciana de Oliveira da Rocha. Porto Alegre: Bookman, 2006, 
p. XXVI. 

111 BROWN, Lester Russel. Por uma sociedade viável. Tradução de Mary Cardoso. Rio de Janeiro: FGV, 1983, 
p. 401-423. 

112 Fritjof Capra assevera, ainda que “o primeiro passo nesse esforço é o de compreender os princípios de 
organizaçãoque os ecossistemas da natureza desenvolveram para sustentar a teia da vida; precisamos nos 
tornar, por assim dizer ecologicamente alfabetizados”. CAPRA, Fritjof. A visão sistêmica da vida: uma 
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Lester Russel Brown discorre que a civilização enfrenta desafios sem precedentes em 

toda a sua história, principalmente diante da necessidade de estabilização do clima, 

erradicação da pobreza, e o mais complexo, a restauração dos sistemas naturais da terra113.  

Sugere que uma das alternativas para a mobilização de restauração do planeta seria 

“reestruturar a economia global para estabilizar o clima, a população, erradicar a pobreza, 

restaurar os suportes naturais da economia, sobretudo, resgatar a esperança” 114.    

O crescimento econômico como objetivo do capitalismo não conseguiu eliminar o 

individualismo em detrimento do coletivo, e a questão das escolhas, mesmo que essas levem a 

complicações futuras. Como o dilema proposto por Rousseau115, e apresentado por 

Carducci116, a preocupação com a condição individual é maior do que a coletiva, mesmo que, 

em um futuro próximo, essa escolha atinja a todos, indistintamente. 

Os problemas ambientais, sociais e econômicos que se apresentam são de solução 

coletiva, apesar de os óbices terem sido gerados de forma individual, em razão da busca de 

um pseudocrescimento econômico, que gera contratempos para todos. Tim Jackson corrobora, 

ao afirmar que chegou ao fim a “era do crescimento fácil”, dada a necessidade de grandes 

investimentos com retornos cada vez menores. Essa era a que se refere Jackson criava 

disparidades, em que a prosperidade era para poucos e incitava uma persistente “injustiça 

social”, não configurando com isso uma sociedade civilizada117. 

Mas ficam as seguintes questões: Como prosperar dentro dos limites planetários? Como 

construir uma racionalidade que permita a manutenção das condições ecológicas e a 

                                                                                                                                                         
concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas socais e econômicas. Tradução de Mayra Teruya 
Eichemberg e Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2014, p. 447. 

113 BROWN, Lester Russel. Plano B 4.0: Mobilização para salvar a civilização. Tradução de Cibelle Battistini 
do Nascimento. São Paulo: New contente, 2009, p. 110. 

114 Ibid., 2009, p. 323. 
115 Rousseau apresenta o dilema do caçador quando ao invés do ser humano assumir compromissos mútuos e 

benéficos para todos resolver agir individualmente e possibilitar criar condições desfavoráveis para si e para a 
coletividade: “Eis como os homens puderam, insensivelmente, adquirir uma idéia grosseira dos compromissos 
mútuos e da vantagem de os cumprir, mas somente na medida em que podia exigi-lo o interesse presente e 
sensível; porque a previdência nada era para eles; e, longe de se ocuparem com um porvir afastado, nem 
mesmo pensavam no dia seguinte. Se se tratava de pegar um veado, cada qual sentia bem que, para isso, devia 
ficar no seu posto; mas, se uma lebre passava ao alcance de algum, é preciso não duvidar de que a perseguia 
sem escrúpulos e, uma vez alcançada a sua presa, não lhe importava que faltasse a dos companheiros”. 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 
Tradução de Sieni Maria Campos. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 47. 

116 CARDUCCI, Michele. La fondazione diritti genetici come situazione costituzionale: UNA “codifica” 
della sua esperienza nel prisma del método comparativo di Elinor Ostrom. Roma: Universi tà del Salento,  
2015, p. 37. 

117 JACKSON, Tim. Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução de José Eduardo 
Mendonça. São Paulo: Planeta sustentável/Ed. Abril, 2013, p. 26. 
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existência de outras riquezas, não somente a material? Verifica-se, portanto, a dificuldade de 

propor novas linhas de pensamento diante de uma estrutura dominante e seus paradigmas. 

Rachel Carson118, em seu livro primavera silenciosa, manifestou as suas inquietudes em 

relação ao uso de pesticidas, demonstrando que a estrutura econômica não se preocupava com 

o planeta e menos ainda com as pessoas. Quebrar paradigmas em busca de uma prosperidade 

coletiva é tarefa árdua, mas necessária em prol de uma prosperidade no sentido de 

florescimento social, cultural e ambiental119. 

Mas, independentemente dos caminhos a serem percorridos, estes deverão passar 

inevitavelmente pela a proteção do planeta e a tudo que nele habita. Nesse sentido, Donella 

Meadows, Dennis Meadows e Jorgen Randers apontam que a próxima revolução seriam os 

cuidados com planeta120. 

4.5 O novo paradigma: o decrescimento econômico  

O capitalismo, ao se expandir além das fronteiras físicas dos Estados, levou consigo a 

tendência de uniformização de conhecimento e novas tecnologias em diversas áreas. Ao 

mesmo tempo, estimulou a acumulação de bens e consumo, aliado a um crescimento 

progressivo direcionado para a obsolescência tecnológica, como forma de aumento do 

consumismo. O modelo capitalista necessita estar em funcionamento constante para alimentar 

a megamáquina121 e, dessa forma, ultrapassa os limites ecológicos devido à necessidade de 

estar em constante crescimento. 

                                                 
118 Rachel Carson afirmava que “o controle da natureza é frase concebida em espírito de arrogância, nascida da 

idade ainda neandertalense da biologia e da filosofia., quando se pressupunha que a natureza existia para a 
conveniência do homem. Os conceitos e as práticas da entomologia aplicada datam, em sua maior parte, da 
idade da pedra da ciência. É nossa alarmante infelicidade o fato de uma ciência tão primitiva se haver equipado 
com as armas mais modernas e terríveis, e de, ao voltar tais armas contra os insetos, havê-las voltados também 
contra a Terra.” CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Tradução de Raul Polillo. 2. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 1969. 

119 Nesse sentido Tim Jackson entende que prosperidade não é “sinônimo de riqueza material. Os requisitos para 
a prosperidade vão bem além do sustento material. A prosperidade tem mais haver com a nossa capacidade de 
florescer: física, psicológica e socialmente. Além da mera subsistência, a prosperidade depende de maneira 
crucial de nossa habilidade de participar significativamente da vida na sociedade”. JACKSON, Tim. 
Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução de José Eduardo Mendonça. São 
Paulo: Planeta sustentável/Ed. Abril, 2013, p. 163. 

120 MEADOWS, Donella H.; MEADOWS, Dennis L.; RANDERS, Jorgen. Más allá de los limites del 
crecimiento. Tradução de Carlos Alberto Schvartz. 2. ed. Madrid: Ediciones Juan Bravo, 1993, p. 263. 

121Serge Latouche explica que a máquina mais extraordinária que já foi inventada pelo homem seria a organização 
social, com um poder incrível. Pois nessas organizações de massa ao combinar força militar e eficiência 
econômica, o ser humano se torna a engrenagem de uma complexa mecânica que atinge o poder quase absoluto: 
uma megamáquina, vejamos: “Dans ces organisations de masse, combinant la force militaire, l’efficience 
économique, l’autorité religieuse, la performance technique et le pouvoir politique, l’homme devient le rouage 
d’une mécanique complexe atteignant une puissance quasi absolue : une Mégamachine. Les machines simples ou 
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O Relatório da ONU para o meio ambiente, denominado “Towards a pollution-free 

planet”, publicado em outubro de 2017, aduz que a poluição da natureza, causada por toda a 

produção econômica no mundo, é responsável por cerca de 12.6 milhões de mortes no 

planeta, e alerta que todos, indistintamente, estão expostos a esse problema. O relatório indica 

que a poluição foi o responsável 23% do total de mortes em todo o mundo122. 

Das críticas desse crescimento continuado, foi se formando um novo pensamento que 

contrasta o desenvolvimento econômico da forma como este se apresenta. A preocupação com 

os limites do planeta foram sendo paulatinamente debatidos, principalmente após o relatório 

“Limites do crescimento”, do Clube de Roma. 

Nesse sentido, observa-se Cornélius Castoriadis123, que, em suas construções teóricas, 

ao criticar a sociedade de crescimento, ofereceu ferramentas conceituais para o 

desenvolvimento da teoria do decrescimento econômico. Castoriadis afirmava que, aos olhos 

do liberalismo econômico, a ecologia seria subversiva, pois questionava os ideários 

capitalistas, ao mostrar os impactos da lógica do capital no ambiente natural124 e na vida dos 

seres humanos125.  

                                                                                                                                                         
sophistiquées participent au fonctionnement de l’ensemble et en fournissent le modèle. Les Temps modernes, dont 
Chaplin nous a donné l’inoubliable spectacle cinématographique, ont sans doute franchi une étape nouvelle dans 
ce processus de montée en puissance”. Tradução nossa: Nessas organizações de massa, combinando força militar, 
eficiência econômica, autoridade religiosa, desempenho técnico e poder político, o homem se torna a engrenagem 
de uma complexa mecânica que atinge quase o poder absoluto: uma megamaquina. As máquinas simples ou 
sofisticadas participam da operação do todo e fornecem o modelo. O Modern Times, do qual Chaplin nos deu o 
espetáculo cinematográfico inesquecível, sem dúvida alcançou um novo estágio neste processo de ascensão ao 
poder. LATOUCHE, Serge. La Méga-machine. Lyon: Parangon, 1995, p. 23. 

122 UNITED NATIONS ENVIRONMENT ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME – UNEP. Towards a pollution-free planet. p. 4. Disponível em: 
<https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/25_19october.pdf>. Acesso em: 17 maio 2018. 

123 Cornélius Castoriadis Filósofo, economista e psicanalista, defensor da autonomia política, considerado um 
dos maiores expoentes da filosofia francesa do século XX. 

124 Cornélius Castoriaies entendia que a lógica capitalista além de extrapolar a capacidade física do planeta, 
ocorria a destruição antropológica de seres humanos transformados em animais produtores e consumidores. 
Vejamos: “Cette logique est absurde en elle-même et conduit à une impossibilité physique à l’échelle de la 
planète puisqu’elle aboutit à détruire ses pro-pres présuppositions. Il n’y a pas seulement la dilapidation 
irréversible·du milieu et des ressources non remplaçables. Il y a aussi la destruction anthropologique des êtres 
humains transformés en bêtes productrices et consommatrices”. Tradução nossa: Essa lógica é absurda em si 
mesma e leva a uma impossibilidade física na escala do planeta, uma vez que acaba destruindo seus próprios 
pressupostos. Não existe apenas a dilapidação irreversível dos recursos médios e não substituíveis. Há também 
a destruição antropológica de seres humanos transformados em animais produtores e consumidores. 
CASTORIADIS, Cornélius. L’écologie contre les marchands. Une société à la dérive, Paris, Seuil, 2005, 
p. 237-239. Disponível em: <https://collectiflieuxcommuns.fr/895-l-ecologie-contre-les-marchands?lang=fr>. 
Acesso em: 07 maio 2018. 

125 Ibid., 2005. 
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Percebe-se o julgamento crítico de Cornélius Castoriadis em relação ao crescimento 

ilimitado da produção e consumo. Em relação a essas ideias, Serge Latouche126 afirma que 

seus pensamentos ressoam fortemente com o projeto de uma sociedade em decrescimento, ao 

evidenciar a insustentabilidade do crescimento, bem como dos perigos de um pós-

desenvolvimento resultante de uma sociedade de consumo e produção127.  

A crítica inerente à sociedade de consumismo ainda é válida, a se permanecer em uma 

relação de produção e consumo como se os recursos naturais fossem ilimitados, 

principalmente porque as economias falham em compreender que as “earth’s biogeochemical 

constraints”128 são o limitador para toda a realização humana no planeta. O repensar para um 

novo paradigma da economia deve ser realizado, principalmente no que se refere aos limites 

de suporte de vida do planeta129. 

O repensar do crescimento econômico é necessidade latente. A prosperidade material, 

além de não ser desejável, também não é possível a todos, devido à incapacidade de recursos 

naturais para prover a todos de modo sustentável. E é nesse ambiente que a teoria do 

decrescimento econômico vem se desenvolvendo, porquanto busca alternativas para o 

crescimento ilimitado. A teoria do decrescimento não é simplesmente propor um recuo ao 

modelo econômico aplicado, mas pensar formas de haver prosperidade e sustentabilidade, 

sem que necessariamente haja um crescimento exponencial da economia130. 

Hans Jonas compreende que o destino do homem está inevitavelmente ligado ao da 

natureza. Essa dependência torna a proteção do planeta um “interesse moral”, apesar de ainda 

manter toda a orientação “antropocêntrica da ética clássica”. Mas considera que o novo papel 

do saber moral impõe a busca de “uma nova concepção de direitos e deveres, a qual nenhuma 

ética e metafisica antiga pode oferecer”. A essa nova ética, Hans Jonas considera que não se 

deve conceber uma ética despida da natureza131. 

                                                 
126 LATOUCHE, Serge. Les précurseurs de la décroissance: Une anthologie. Paris: Le passager cladestin, 

2016. 
127 Ibid., 2016, p. 152. 
128 Tradução nossa: Restrições biogeoquímicas da terra. KOSOY, Nicolas et al. Pillars for a flourishing Earth: 

planetary boundaries, economic growth delusion and green economy. Environmental sustainability, v.  4, 
Issue 1, p.74-79, Feb. 2012, p.74-79. Disponível em: <https://degrowth.org/wp-
content/uploads/2012/11/Kosoy_2012_Pillars-for-a-flourishing-Earth.pdf>. Acesso em: 08 maio 2018. 

129 Ibid., 2012, p. 79. 
130 LATOUCHE, Serge. Survivre au développent. Paris: Mille et une nuits, 2004, p. 21-22. 
131 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade - Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de 

Janeiro: Contraponto; PUC Rio, 2006, p. 40-41. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/18773435/4/1
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18773435/4/1
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Nesse sentido, Serge Latouche132 expõe seu projeto de uma sociedade do decrescimento 

e descreve como se deveria realizar essa transição nas sociedades consumistas, evitando, deste 

modo, uma catástrofe ecológica e humana, pois os recursos do planeta não são inesgotáveis. 

Para Latouche, o decrescimento é uma necessidade concreta, o que implica que não se deve 

continuar a perseguir infinitamente o crescimento, a economia e o progresso econômico, 

quando o planeta se encontra em declínio – é preciso um modelo alternativo, uma filosofia e 

um modo de vida graduais e serenamente decrescentes, pois “um crescimento infinito é 

incompatível com um mundo finito”133.  

No entanto, o crescimento econômico abraçou a razão geométrica para continuar 

persistindo com taxas de crescimento cada vez mais elevadas, contudo, nesse ponto, é válido 

refletir: “Se o crescimento produzisse mecanicamente o bem-estar, deveríamos viver hoje 

num verdadeiro paraíso”134, haja vista as taxas de crescimento praticadas por diversos países.  

Como não existe “nada pior que uma sociedade trabalhista sem trabalho”, é ainda pior 

“uma sociedade de crescimento na qual não há crescimento” 135. Contudo, essa condição é a 

que se faz presente caso não se mude de trajetória. Portanto, a proposta do decrescimento 

supõe que os atrativos de uma sociedade convivial, combinada com o peso das exigências de 

mudança, podem favorecer essa “descolonização do imaginário136” e suscitar suficientes 

comportamentos “virtuosos” a favor de uma solução racional137. 

 Serge Latouche138 enfatiza o abandono do objetivo do crescimento econômico 

ilimitado, a busca de lucros desenfreada. Mas crescer e promover a recuperação da biosfera e 

das economias, principalmente as que não têm uma recuperação adequada nas situações 

desastrosas de má gestão. Assim, explica que o decrescimento “não é o crescimento 

                                                 
132 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2009. 
133 Ibid., 2009, p. XIV. 
134 Ibid., 2009, p. 25. 
135 Ibid., 2009, p. 5. 
136 Serge Latouche explica que a “descolonização do imaginário produz uma mudança dos valores, das crenças, 

das mentalidades e dos hábitos de vida, que se traduz, por outros conjuntos de representação para apreender o 
mundo e o viver ou, por outras palavras, para afrontar a vida prática através de outros conceitos. Resulta disso 
uma perturbação completas das relações sociais de produção de repartição e de distribuição”. LATOUCHE, 
Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget, 2012, p. 165. 

137 LATOUCHE, Serge, op. cit., 2009, p. 5-6. 
138 LATOUCHE, Serge, op. cit., 2009. 
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negativo”, mas um desenvolvimento responsável, pois “uma mera diminuição no crescimento 

a sociedade mergulha na incerteza e aumento das taxas de desemprego” 139. 

O crescimento exacerbado da produção de riquezas, o consumo demasiado em um planeta 

com recursos finitos, ou de difícil renovação, aliados à negligência, causam diversos fenômenos, 

tais como: poluição, extinção da biodiversidade e problemas sociais.  Assim, o entendimento que 

se deseja ter do decrescimento econômico é que seja estimulada uma cultura responsável, 

sustentável, com produtos não agressivos ao ecossistema e o respeito ao trabalho e ao ser humano.   

A compreensão do conceito de decrescimento deve ser trabalhada na direção de uma 

sociedade com foco na qualidade, e não somente na quantidade, com base na cooperação, e 

não somente na competição. Decrescimento almeja uma sociedade equilibrada e a se 

desenvolver com aumento das capacidades humanas e ambientais, de modo a criar um 

processo de enriquecimento das potencialidades humanas. Afirma Latouche140: “C’est donc à 

la décroissance qu’il faut travailler: à une société fondée sur la qualité plutôt que sur la 

quantité, sur la coopération plutôt que la compétition, à une humanité libérée de 

l’économisme se donnant la justice sociale comme objectif”141. 

O decrescimento tem como “principal meta enfatizar fortemente o abandono do objetivo 

do crescimento ilimitado” 142. A meta seria uma sociedade em que se tenha qualidade de vida 

e racionalidade na condução da economia e dos mercados, trazendo de volta a inventividade 

necessária para a construção sustentável do Estado.  

No decrescimento, incluso em seu conceito, está a atuação responsável e social das 

empresas, em prol do planeta e das pessoas, no qual a livre iniciativa deve tomar o seu devido 

espaço e responsabilidade. Não é pela ausência do Estado em efetivar uma fiscalização 

precisa, que o mercado deixará de pautar o seu comportamento com ética, racionalidade e 

responsabilidade143. O papel das empresas na construção das virtudes, como honestidade e 

                                                 
139 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2009, p. 5. 
140 LATOUCHE, Serge. Pour une société de décroissance. Le Monde Diplomatique. Paris, nov. 2003, p. 18 -19. 

Disponível em <https://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
141 Tradução nossa: É, portanto, com decrescimento que se tem de trabalhar: para uma sociedade baseada na 

qualidade em vez da quantidade, sobre a cooperação em vez de competição, para uma humanidade liberada do 
economicismo e prover a justiça social como objetivo. Ibid., 2003, p. 18-19. 

142 LATOUCHE, Serge, op. cit., 2009, p. 4. 
143 Nesse sentido Amartya Sen assevera que “se a economia desligada da ética é cega, a ética desligada da economia é 

vazia. O surpreendente não é que a teoria econômica e a reflexão ética voltem a caminhar juntas, mas que tenham 
permanecido divorciadas e incomunicáveis entre si por muito tempo”. SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 1. 
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confiabilidade, deve ser exercido, pois as questões econômicas não se referem somente a 

“praticidade e eficiência, mas também a moralidade e justiça”144.  

A preocupação social, política, cultural, ambiental e espiritual da vida humana é 

considerada elemento essencial para o decrescimento, atuando como forma de equilíbrio 

sustentável na economia. Na concepção de Serge Latouche145, o decrescimento não “é uma 

inversão mecânica do crescimento, é a construção de uma sociedade autônoma, certamente 

mais sóbria e, sobretudo, mais equilibrada” 146.  

Entendons-nous bien. La décroissance est une nécessité ; ce n’est pas au départ un 
idéal, ni l’unique objectif d’une société de l’après-développement et d’un autre 
monde possible. Mais faisons de nécessité vertu, et concevons, pour les sociétés du 
Nord, la décroissance comme un objectif dont on peut tirer des avantages . Le mot 
d’ordre de décroissance a surtout pour objet de marquer fortement l’abandon de 
l’objectif insensé de la croissance pour la croissance. En particulier, la 
décroissance n’est pas la croissance négative, expression antinomique et absurde 
qui voudrait dire à la lettre : « avancer en reculant ». La difficulté où l’on se trouve 
de traduire « décroissance » en anglais est très révélatrice de cette domination 
mentale de l’économisme, et symétrique en quelque sorte de l’impossibilité de 
traduire croissance ou développement (mais aussi, naturellement, décroissance...) 
dans les langues africaines. 147 148. 

As ideias para o decrescimento como projeto político de construção de uma sociedade 

em um círculo virtuoso de crescimento devem reavaliar os valores, principalmente onde a 

cooperação deveria prevalecer. Devem também reconceituar a compreensão entre riqueza e 

pobreza e adaptar o aparelho produtivo e as relações sociais em função da mudança de 

paradigmas, além de reduzir o impacto sobre a biosfera, de modo a criar limites entre a 

produção e o consumo desnecessário149.  Espera-se do decrescimento uma sociedade justa, 

equilibrada, onde o fosso social que permeia o Brasil seja reduzido, com trabalho, renda e um 

ambiente saudável, de modo que a sociedade possa se desenvolver com qualidade. 

                                                 
144 Ibid., 1999, p. 1. 
145 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2009. 
146 Ibid., 2009, p. 27. 
147 LATOUCHE, Serge. Pour une société de décroissance. Le Monde Diplomatique. Paris, nov. 2003, p. 18 et 

19. Disponível em: < https://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651>. Acesso em: 12 dez. 
2013. 

148 Sejamos claros, o decrescimento é uma necessidade; não a partir de um ideal ou um único objetivo de uma 
sociedade do pós-desenvolvimento de um outro mundo possível. Mas fazer da necessidade uma virtude e 
modelo, para as empresas do norte, o decrescimento como uma meta para extrair benefícios. A palavra de 
ordem do decrescimento tem por objeto marcar fortemente o abandono do objetivo insana de crescimento pelo 
crescimento. Em particular, a decrescimento não é um crescimento negativo, expressão paradoxal e absurdo 
que significaria literalmente "andar para trás". A dificuldade onde é traduzido "decrescimento" em Inglês é 
muito revelador dessa dominação mental do economicismo, e de alguma forma simétrica incapaz de traduzir o 
crescimento ou desenvolvimento (mas também, naturalmente, diminuir .. .) em línguas africanas. 

149 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2009, p. 42-57. 
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Serge Latouche150 explica que a terminologia decrescimento econômico, apesar de ser 

debatida há alguns anos, até o ano de 2006, não aparecia em nenhum dicionário, não obstante a 

existência de entradas em temas relacionados, tais como crescimento zero, desenvolvimento 

sustentável e Estado estacionário151. Mas considera que o Relatório Limites do Crescimento, do 

Clube de Roma, foi o alerta para o despertar dos limites materiais do ambiente mundial e suas 

consequências trágicas derivados de uma “unreasoned exploitation”152 dos recursos naturais153. 

Latouche denota dois elementos geradores da teoria do decrescimento: de um lado, a 

percepção das crises ecológicas e da escola crítica ao desenvolvimento (crescimento)154. Percebia-

se a possibilidade de redução dos recursos, anto que, em 1972, René Dubos e Bárbara Wards155 

publicaram a obra “Uma terra somente”, onde considerava que a atuação econômica em excesso 

seria a causa dos problemas ambientais, de modo a haver necessidade de “estabilizar a economia 

dos recursos da terra” 156. A preocupação gerada após o relatório do Clube de Roma foi crescente 

e os estudos sobre o planeta entraram na pauta mundial com a Conferência de Estocolmo, em 

1972, e a proteção ao planeta foi inserida como meta da humanidade157. 

Na mesma linha de pensamento assinala Nicholas Georgescu-Roegen que a economia 

não levava em consideração a contabilização dos custos, o tempo de recomposição dos 

recursos renováveis ou mesmo da irreversibilidade dos não renováveis. O pensamento 

econômico dominante à época consistia em acreditar na possibilidade de um crescimento 

infinito, pois os economistas mediam “os recursos em termos econômicos e não em termos 

físicos” 158. 

Nesse sentido, François Partant direcionava suas atenções aos problemas ocasionados 

pela evolução das sociedades e defendia um modelo econômico no qual as regras da 

                                                 
150 LATOUCHE, Serge. Degrowth. Journal of Cleaner Production, v. 18, Issue 6, p. 519-522, 2010. 

Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652610000417>. Acesso em: 09 maio 
2018. 

151 Mas percebe-se o crescimento da ideia de Décroissance e suas traduções equiparadas, como degrowth, 
decrescita, decrescimento, decrecimiento, entre outras, já desfrutam de um amplo espectro de publicações e 
referenciações. 

152 Tradução nossa: exploração irracional. 
153 Ibid., 2010, p. 519.  
154 Ibid., 2010, p. 520.  
155 WARD, Bárbara; DUBOS, René. Uma terra somente: a preservação de um pequeno planeta. São Paulo: 

Melhoramentos; Universidade de São Paulo, 1973. 
156 Ibid., 1973, p. 23. 
157 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração da Conferência da ONU no ambiente humano – 

Conferência de Estocolmo 1972. Estocolmo, 1972. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em: 06 abr. 2017. 

158 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: entropia, ecologia, economia. Tradução de João 
Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 2008, p. 78. 
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democracia fossem respeitadas e nelas fossem incluídos a ecologia e o direito ao trabalho para 

todos. Explica que o rápido crescimento ocorrido desde o século XIX criou uma divisão entre 

os países produtores e colônias ou países em zonas de influência. Desse modo, houve 

progresso entre os primeiros e um desequilíbrio entre os países que sofriam a influência 

política, econômica e cultural159. Ou seja, tem-se um norte produtivo e países do sul 

subdesenvolvidos e dependentes160. 

O crescimento exponencial da economia não leva a um desenvolvimento humano e 

ecológico. Utilizando de um pensamento lógico, perceber-se-á que não existe ligação entre 

crescimento e desenvolvimento, de modo que o crescimento econômico pode não ter a 

capacidade de oferecer um desenvolvimento da sociedade, mas que é possível haver um 

desenvolvimento sem necessariamente haver um crescimento161 162.  

Nesse sentido, o crescimento econômico, com base no Produto Interno Bruto – PIB, não 

mensura o bem-estar econômico, consequentemente não oferece ferramentas para a verificação 

da desigualdade e concentração de renda163. Discorre Serge Latouche que a riqueza e 

propriedade material164 não têm o porquê de ser a causa necessária para a felicidade, pois a 

simples posse de mercadorias, “pero no son causas necesarias del desarrollo moral” 165 166.  

                                                 
159 Conforme François Partant os países industriais “ont creusé le grand déséquilibre Nord-Sud qui est celui des 

capacités mondiales de production, et leur développement a provoqué le sous-développement de leur 
périphérie. Négligeant néanmoins les conditions historiques très particulières dans lesquelles le sous-
développement est apparu, les pays industrialisés se prétendent “en avance” sur une voie de développement 
ouverte à tous”. Tradução nossa: cavaram o grande desequilíbrio Norte-Sul que é o das capacidades globais de 
produção, e seu desenvolvimento causou o subdesenvolvimento de sua periferia. No entanto, negligenciando as 
condições históricas muito particulares em que emergiu o subdesenvolvimento, os países industrializados 
afirmam estar "à frente da curva" em um caminho de desenvolvimento aberto a todos. PARTANT, François. 
L’économie-monde em question. Rise & Chuchotements: Interrogations sur la pertinence d'un concept 
dominant, Editions PUF / Paris, Institut universitaire d'étude du développement. Genève, 1984, p. 6- 19, p. 6-7. 
Disponível em: <https://www.lalignedhorizon.net/pdf/brochure_francois_partant_economie_>. Acesso em: 16 
maio 2018. 

160Ibid., 1984, p. 7.  
161 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas, op. cit., 2008, p. 92. 
162 Nesse sentido Nicholas Georgescu-Roegen, considera que em um nível puramente teórico, o crescimento 

econômico seja compatível com uma baixada taxa de esgotamento, o crescimento puro não pode exceder um 
limite certo, embora indeterminável, sem um aumento dessa taxa -  a menos que haja uma baixa substancial da 
população. GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas, op. cit., 2008, p. 92. 

163 JACKSON, Tim. Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução de José Eduardo 
Mendonça. São Paulo: Planeta sustentável/Ed. Abril, 2013, p. 202. 

164 Nesse sentido Tim Jackson afirma que “a prosperidade não é sinônimo de riqueza material. E os requisitos 
para a prosperidade vão além do sustento material. A prosperidade tem mais haver com nossa capacidade de 
florescer: física, psicológica e socialmente. Além da mera subsistência, a prosperidade depende de maneira 
crucial de nossa habilidade de participar significativamente da vida na sociedade. JACKSON, Tim. 
Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução de José Eduardo Mendonça. São 
Paulo: Planeta sustentável/Ed. Abril, 2013, p. 163. 

165 Tradução nossa: não são causas necessárias oara o desenvolvimento moral. 
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Percebe-se que a teoria do decrescimento econômico insere, em primeiro lugar, a 

reflexão sobre a capacidade de sustentação da vida no planeta e a preocupação com a 

sustentabilidade ecológica, para, partindo dessa premissa, idealizar a teoria, de modo a 

repensar o posicionamento do ser humano e buscar o bem-viver em uma sociedade convival.   

Serge Latouche assevera que a preocupação com a atividade humana sobre o planeta, 

diferente do termo decrescimento que é recente nos debates socioeconômicos, de algum modo 

sempre foi percebida por autores167 que criticavam as injustiças de um sistema econômico, cuja 

base era o crescimento econômico e o consumo. Esses estudos, aliados à crise ecológica, resultaram 

em pesquisas sobre uma nova dimensão na qual somente a sociedade de crescimento seria 

desejável. Aponta Latouche que essa crítica “resultou na pesquisa de um após-desenvolvimento” 

168. 

A sociedade de crescimento surge como um problema de difícil solução, como explica 

Serge Latouche, ao participar da abertura do Colloque international sur l'après-

développement169, pois, dentro de um contexto social, político e econômico, como realizar 

permanentemente a busca do crescimento econômico sem promover a recuperação e a 

recomposição dos recursos naturais? Além disso, existe o estímulo por mais consumo, 

principalmente nos países subdesenvolvidos170. Mas assevera Latouche que as tentativas de 

                                                                                                                                                         
166 LATOUCHE, Serge. La apuesta por el decrecimiento. Cómo salir del imaginario dominante? Barcelona: 

Icaria Editorial, 2006, p. 73. 
167 Serge Latouche discorre que o “projeto de uma sociedade autônoma e econômica abarcada pelo slogan do 

decrescimento não é de ontem. Sem remontar algumas utopias do primeiro socialismo, nem a tradição 
anarquista renovada pelo situacionismo, ele foi formulado, desde o fim dos anos 1960 e de uma forma próxima 
da nossa, por André Gorz, François Partant, Jacques Ellul, Bernanrd Charbonneau, mas sobretudo por 
Cornelius Castoriadis e Ivan Illich. O Fracasso do desenvolvimento no Sul e a perda das referências no Norte 
levaram esses pensadores a questionar a sociedade de consumo e suas bases imaginárias: o progresso, a ciência 
e a técnica.  LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 12-13. 

168 Ibid., 2009, p. 13. 
169 Tradução nossa: Colóquio Internacional sobre Pós-desenvolvimento. 
170 Serge Latouche entende que se os países subdesenvolvidos realizassem o mesmo padrão de consumo dos 

países desenvolvidos, causaria um esgotamento dos recursos naturais. Vejamos: “Enfin, s'il était effectivement 
possible, c'est-à-dire si le tiers-monde produisait et consommait autant que les pays dits développés il 
provoquerait la destruction quasi immédiate de la biosphère, donc de l'espèce humaine”. Tradução nossa: 
Finalmente, se fosse de fato possível, isto é, se o terceiro mundo produzisse e consumisse tanto quanto os 
chamados países desenvolvidos, causaria a destruição quase imediata da biosfera, portanto da espécie 
humana.170 LATOUCHE, Serge. Introduction au colloque. In: Colloque international Défaire le 
développement Refaire le monde. Paris: UNESCO, 2002. Disponível em: 
<http://web.net/~bthomson/decroissance/actes_colloque_2002.html#SergeLatouche1>. Acesso em: 18 maio 
2018. 
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inserir países em desequilíbrio econômico fatalmente “résultats socialement inacceptable”171 

172. 

Nessa perspectiva, compreende a necessidade de acabar com a ideia de que o crescimento 

econômico teria como equivalente o progresso para todos. Percebe-se que existe um 

hiperconsumo nos países desenvolvidos e um hipoconsumo nos países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos. Desse modo, o permanente estímulo ao consumo de produtos gera uma 

demanda sem precedentes de recursos. Pode-se citar, como exemplo, a água. Conforme 

relatório da UNESCO, a demanda hídrica mundial por água deverá aumentar em 30% até 2050. 

Esse aumento se deve, principalmente, “em função do crescimento populacional, do 

desenvolvimento econômico e das mudanças nos padrões de consumo”173 174. 

Discorre Nicolas Ridoux que a sociedade não pode, em um mundo de recursos 

limitados, crescer de forma ilimitada e desordenada. Percebe-se que a necessidade de 

“compartir y la necesidad de sobriedade, em particular para aquellos que sobreconsumen”175 
176. Até porque, se todas as nações tivessem o mesmo estilo de consumo dos países 

desenvolvidos, não haveria recursos suficientes para atender tal demanda.  

Esse crescimento excessivo sobrecarrega o planeta, exaure os recursos naturais e polui o 

meio ambiente. Aliado a isso, tem-se a baixa taxa de reciclagem, de aproveitamento dos 

rejeitos da produção e de descartes de produtos. A pegada ecológica177 que os países 

                                                 
171 Tradução nossa: Resultados socialmentes inaceitáveis. 
172 Ibid., 2002.  
173 UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. Relatório 

Soluções baseadas na natureza para a gestão da água: Fatos e dados, 2018, p. 2.  Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002615/261579por.pdf>. Acesso em: 18 maio 2018. 

174 O relatório aponta ainda que os padrões de consumo alimentar e seus métodos de produção “– respondem por 
70% da perda estimada de biodiversidade até 2050”. Ibid., 2018 p. 2. 

175 Tradução nossa: partilhar e a necessidade de sobriedade, em particular para aqueles que hiperconsomem. 
176 RIDOUX, Nicolas, Menos es más: introducción a la filosofía del decrecimiento. Tradução de Joana 

Mercader. Barcelona: Los libros del lince, 2009, p. 13. 
177 Conforme o Global Footprint Network (2012), pegada Ecologia ou Ecological Footprint seria “a measure of 

how much area of biologically productive land and water an individual, population or activity requires to 
produce all the resources it consumes and to absorb the waste it generates, using prevailing technology and 
resource management practices. The Ecological Footprint is usually measured in global hectares. Because 
trade is global, an individual or country’s Footprint includes land or sea from all over the world. Without 
further specification, Ecological Footprint generally refers to the Ecological Footprint of consumption. 
Ecological Footprint is often referred to in short form as Footprint. ‘Ecological Footprint’ and ‘Footprint’ are 
proper nouns and thus should always be capitalized” Tradução:“Uma medida de quanta área de terra e água 
biologicamente produtiva um indivíduo, uma população ou uma atividade requer para produzir todos os 
recursos que consome e absorver os resíduos que gera, usando a tecnologia predominante e práticas de gestão 
de recursos. A Pegada Ecológica é geralmente medida em hectares globais. Como o comércio é global, a 
Pegada de um indivíduo ou país inclui terra ou mar de todo o mundo. Sem mais especificações, Pegada 
Ecológica geralmente se refere à Pegada Ecológica do consumo. Pegada Ecológica é muitas vezes referida em 
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produtores impõem ao restante do mundo não é sustentável, principalmente com o aumento 

do uso e do desperdício de recursos ambientais, como no caso da água, por exemplo. 

Os impactos que o ser humano causa à terra têm o potencial de modificar as condições 

ecológicas e climáticas. As influências exercidas são significativas, principalmente com 

impactos negativos para os habitantes do globo. Esse período de poder do ser humano sobre a 

terra é denominado antropoceno.178. A ação humana no planeta interfere na vida como um 

todo. Não obstante, os efeitos nocivos são sentidos por todos.  

Perceber que o planeta é quem oferece as condições de vida na terra foi um valioso179 

passo realizado por dois países sul-americanos, quais sejam: Equador (2008) e Bolívia (2009), 

que consagram a planeta terra e a natureza como elementos fundamentais para a existência de 

vida. Desse modo, reconheceu-se a natureza como sujeito de direito em âmbito constitucional. 

A Bolívia, com a Lei de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien, e o Equador, 

com a Pacha Mama. A inserção da natureza como sujeito de direito em suas constituições 

nacionais, nada mais seria do que a efetivação do princípio do bien vivir, bem como a 

inserção de um marco civilizatório na transição antropocêntrica para o biocentrismo180, ao 

criar um direito à natureza e à promoção da vida, e não somente direcionado a um único 

detentor, o ser humano, mas para todas as vidas existentes. 

                                                                                                                                                         
forma curta como Pegada. ‘Pegada Ecológica’ e ‘Pegada’ são substantivos próprios e, portanto, devem sempre 
ser capitalizados.”  

178 “O termo – anthropo para “humano”, e cene para “novo” – foi criado no final do século XX com o objetivo 
de denominar uma nova época geológica, na qual podemos ter entrado, após as mudanças significativas 
ocorridas no ecossistema da Terra como resultado das atividades humanas”. UNITED NATIONS 
EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. Correio: Muitas vozes para o mundo. 
Disponível em: < https://pt.unesco.org/courier/2018-2>. Acesso em: 18 maio 2018. 

179 Conforme Feliciano de Carvalho, este explica que “a experiência da América Latina serve de exemplo para o 
mundo e afigura-se como uma primeira medida para a existência de uma mesma constituição para diversas 
nações. É postura que evidencia o amadurecimento jurídico aliado aos sentimentos de cooperação e fraternidade 
na promoção dos direitos mais caros à sociedade. CARVALHO, Feliciano. Os direitos humanos e o 
constitucionalismo internacional latino americano”. Revista Espaço Jurídico Journal of Law, Joaçaba, v. 17, n. 
1, p. 47-64, jan.-abr. 2016, p. 62. Disponível em: 
<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/issue/view/212/showToc>. Acesso em: 26 jun. 2016 

180 Entende Michele Carducci e Lidia Amaya que es posible afirmar que el “nuevo” constitucionalismo andino 
instaura un sistema ecológico intercultural de la biodiversidad -basado en un pluralismo, no sólo de 
tradiciones y naciones, sino jurídico y económico- que a su vez posibilita una democracia participativa 
pluridimensional, como única respuesta política verdaderamente ‘biocéntrica’. Tradução nossa: É possível 
afirmar que o "novo" constitucionalismo andino estabelece um sistema ecológico intercultural de 
biodiversidade - baseado no pluralismo, não só de tradições e nações, mas de natureza jurídica e econômica - 
que por sua vez possibilita uma democracia participativa multidimensional, como única resposta política. 
verdadeiramente "biocêntrico".  CARDUCCI, Michele; CASTILLO AMAYA, Lidia Patricia. Nuevo 
Constitucionalismo de la Biodiversidad vs. Neoconstitucionalismo del Riesgo. Seqüência: Estudos Jurídicos e 
Políticos, Florianópolis, v. 37, n. 73, p. 255-283, ago. 2016, p. 275. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2016v37n73p255/33566>. Acesso em: 
20 maio 2018. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2016v37n73p255/33566
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Na Constituição do Equador de 2008, em seu artigo 71, compreende-se que a natureza é 

fonte da vida e tem o direito de ter sua existência e integridade respeitada, bem como o direito 

à manutenção e à regeneração dos seus ciclos vitais e processos evolutivos. A promoção da 

natureza, bem como de todo o ecossistema, é dever de todos, e o Estado deverá estimular e 

proteger a natureza e todos os seus elementos. Além disso, garante, constitucionalmente, que 

todas as pessoas podem se beneficiar do meio ambiente e de suas riquezas para que possam 

gozar “el buen vivir”181  

A Constituição do Equador e da Bolívia foram as primeiras constituições a reconhecer os 

“derechos de la naturaleza”. Percebe-se a transição de um modelo em que o planeta está em 

situação central, ou seja, o biocentrismo, com uma visão segundo a qual a vida está em um plano 

essencial, onde todas as formas de vida são importantes e a natureza como sujeito fundamental. 

Estabelece, portanto, a natureza como sujeito de direito, o que constitui um passo fundamental 

para a preservação do planeta e todo o seu patrimônio natural, incluindo a biodiversidade.  

Serge Latouche aponta que, nas constituições andinas, ao inserirem a natureza como 

sujeito de direitos, revelam a filosofia indígena de que “rechaza la dicotomía entre naturaleza 

y cultura”182, foi decisiva para a mudança. Considera que essas constituições deram um passo 

para a rejeição do modelo de crescimento econômico imposto ao estilo ocidental e ao mesmo 

tempo exaltou e reconheceu os valores das sociedades tradicionais183 desses países. A 

                                                 
181 Constituição do Equador de 2008: “Art 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 
elementos que forman un ecossistema. Tradução nossa: Natureza ou Pacha Mama, onde a vida é reproduzida e 
realizada, tem o direito de ter sua existência plenamente respeitada e a manutenção e regeneração de seus ciclos de 
vida, estrutura, funções e processos evolutivos. Toda pessoa, comunidade, cidade ou nacionalidade pode exigir da 
autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar esses direitos, os princípios 
estabelecidos na Constituição serão observados, conforme apropriado. O Estado incentivará pessoas e grupos 
naturais e jurídicos a proteger a natureza e promover o respeito por todos os elementos que formam um 
ecossistema; Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir”. Tradução nossa: Indivíduos, comunidades, 
pessoas e nacionalidades terão o direito de se beneficiar do meio ambiente e das riquezas naturais que lhes permitem 
viver bem. ECUADOR. Constituición de La República del Ecuador, 2008. Dispinível em: 
<http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/Constituicaod
oEquador.pdf> . Acesso em: 18 maio 2018. 

182 Tradução nossa: que rejeita a dicotomia entre natureza e cultura. 
183Nesse sentido, assevera Eduardo Gudynas que “es el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y 

Pachamama, y el derecho a su restauración, las que colocan a la propuesta ecuatoriana dentro de la 
sustentabilidad súper-fuerte. Es que allí se expresa sin dudas una postura biocéntrica, donde la Naturaleza tiene 
valores intrínsecos, junto a valoraciones humanas que son múltiples, ecológica, estética, religiosa, económica”. 
Tradução nossa: É o reconhecimento dos direitos da Natureza e Pachamama, e o direito à sua restauração, que 
coloca a proposta equatoriana dentro da sustentabilidade super-forte. É que exprime-se sem dúvida uma posição 
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instituição da natureza como sujeito de direito foi o primeiro passo para a “descolonización 

del imaginario y un primer paso en el camino hacia la salida del imperialismo de la 

economia”184 185. 

O novo constitucionalismo andino, nesse caso, os países precursores, Equador e Bolívia, 

ao inserirem a Pacha Mama e a Madre Tierra, respectivamente, deram um passo a um novo 

momento da humanidade ao estabeleceram outro patamar para a natureza, como sujeito de 

direitos, mantendo a sua indivisibilidade enquanto promotora da vida e da integridade como 

direito próprio e não como meio para garantir um direito fundamental ao ser humano e às suas 

futuras gerações. A natureza deve estar em equilíbrio por direito próprio e não para garantir 

um direito fundamental ao ser humano, que será beneficiado transversalmente. 

Nesse sentido, Cornelius Castoriadis186 compreende que se desprender do imaginário 

instituído nos países subdesenvolvidos, de que a formação econômica dominante é benéfica 

para ambas as nações (instituidor e instituído), torna-se uma necessidade premente. Assim, as 

aspirações de locais devem se sobressair e possuir sua própria autogestão e entender que o 

imaginário dominante187 implantado não é a única saída, pois “saber que este horizonte não é 

o único possível não o impede de ser o nosso, aquele que dá forma a nossa paisagem de 

existência." 188. Sem dúvida, Equador e Bolívia deram um passo, ao menos legal, ao instituir 

como centro da vida e das atenções a natureza, rumo ao bem-viver, ao criar um modelo que 

seja a própria representação de sua sociedade e instrumentação de sua cultura.  

                                                                                                                                                         
biocêntrica, onde a natureza possui valores intrínsecos, juntamente com valorações humanas múltiplas, 
ecológicas, estéticas, religiosas, econômicas. GUDYNAS, Eduardo. Desarrollo, derechos de la naturaleza y buen 
vivir despues de montecristi. In: WEBER, Gabriela (Ed.). Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. 
Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador. Centro de Investigaciones CIUDAD y Observatorio de la Cooperación 
al Desarrollo, Quito. Marzo 2011. p. 83-102, p. 86. Disponível 
em:<http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasDesarrolloNaturalezaDespuesMontecristi11.pdf>. 
Acesso em: 20 maio 2018 

184 Tradução nossa: descolonização do imaginário e um primeiro passo no caminho para a saída do imperialismo 
da economia. 

185 LATOUCHE, Serge. Salir de la sociedad de consumo: voces y vías del decrescimiento. Tradução de Magalí 
Sirera Manchado. Barcelona: Octaedro, 2012, p. 18-19. 

186 CASTORIADIS, Cornélius. A instituição imaginária da sociedade. Tradução de Guy Reynald. 5. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. 

187 Serge Latouche comenta que “a ideia e o projeto de descolonizar o imaginário tem duas fontes principais: a 
filosofia de Cornelius Castoriadis e a crítica antropológica ao imperialismo. Juntamente com a crítica 
ecológica. Essas duas fontes são as origens intelectuais do decrescimento. Em Castoriadis, o foco está na no 
imaginário, ao passo que, entre os antropólogos do imperialismo, o foco está na descolonização”. 
LATOUCHE, Serge. Descolonização do imaginário. In: D’ALISA, Giacomo; DEMARIA, Frederico; 
KALLIS, Giorgios (Org.). Decrescimento: vocabulário para um novo mundo. Tradução de Roberto Cataldo 
Costa. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2016. 

188 CASTORIADIS, Cornélius. A instituição imaginária da sociedade. Tradução de Guy Reynald. 5. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 122. 
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A realização de uma sociedade não deve se sustentar em modelo econômico que não 

realiza a inclusão de todas as pessoas. Esse imaginário coletivo implantado deve ser 

reanalisado e construído conforme a necessidade econômica, social, política e cultural de cada 

sociedade. Transcender e reorganizar as estruturas tornam-se uma necessidade para conceber 

um modelo que respeite a natureza e as pessoas. 

A economia, conforme explana Castoriadis, deve ser colocada em seu lugar, como um 

“mere means for human life and not as its ultimate end, in which one therefore renounces this 

mad race toward ever increasing consumption”189. A natureza e o bem-estar devem guiar e 

centralizar a vida humana, e não a economia, que é meramente um meio para se chegar à 

realização humana de bem-viver e escapar da pobreza moral e psíquica dos seres humanos190. 

Nesse sentido, Eduardo Gudynas aduz que estão se moldando alternativas ao crescimento 

econômico, e a atenção com o bem-viver centraliza os debates. A preocupação com uma 

“sustentabilidad súper-fuerte”191 é presença necessária na criação de novos paradigmas, estes 

adaptados aos seus contextos ecológicos e culturais, de modo a proteger e respeitar a natureza192.  

                                                 
189 Tradução nossa: “Mero meio para a vida humana e não como seu fim último, no qual se renuncia a esta louca 

corrida para um consumo sempre crescente”.  
190CASTORIADIS, Cornelius. The Rising of insignificancy (the big sleep). Traduzido do Original La 

l’insignifiance. Paris: Points, 1996, p. 143-144. [Recurso Eletrônico]. Disponível em: 
<http://www.costis.org/x/castoriadis/Castoriadis-rising_tide.pdf>. Acesso em: 19 maio 2018. 

191Eduardo Gudynas demonstra os tipos de sustentabilidade para que se possa apresentar e aprofundar uma estratégia de 
desenvolvimento alternativa, quais sejam: “Insustentabilidad Situación dominante en la actualidad donde no se incorpora 
en forma sustantiva una dimensión ambiental. Persisten las metas de crecimiento económico, se persigue el lucro y la 
competitividad, se alienta la artificialización del ambiente, se rechazan los límites ecológicos. Ideología del progresso; 
Sustentabilidad Se incorpora la dimensión ambiental. Sustentabilidad débil Ideología del progreso, metas de crecimiento 
económico, valor económico de la Naturaleza, límites ecológicos manejables. Sustentabilidad fuerte Mayores críticas al 
progresionismo; economización de la Naturaleza pero con preservación de un stock natural crítico; enfoque técnico-
político. Sustentabilidad súper-fuerte Crítica sustantiva a la ideología del progreso; búsqueda de nuevos estilos de 
desarrollo; concepto de Patrimonio Natural; ética de los valores propios en la Naturaleza; enfoque político”. Tradução 
nossa: Insustentabilidade Uma situação dominante hoje em dia em que uma dimensão ambiental não é incorporada 
substantivamente. Os objetivos do crescimento econômico persistem, a busca do lucro e da competitividade, a 
artificialização do ambiente é encorajada, os limites ecológicos são rejeitados. Ideologia do progresso. Sustentabilidade A 
dimensão ambiental é incorporada -  Sustentabilidade Fraca: Ideologia do progresso, metas de crescimento econômico, 
valor econômico da natureza, limites ecológicos administráveis. Sustentabilidade Forte: Maior crítica ao progressismo; 
economização da natureza, mas com a preservação de um estoque natural crítico; abordagem técnico-política. 
Sustentabilidade superforte: Crítica substantiva da ideologia do progresso; busca de novos estilos de desenvolvimento; 
Conceito de Patrimônio Natural; ética dos valores próprios na natureza; abordagem política. GUDYNAS, Eduardo. 
Desarrollo, derechos de la naturaleza y buen vivir despues de montecristi. In: WEBER, Gabriela (Ed.). Debates sobre 
cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador. Centro de Investigaciones 
CIUDAD y Observatorio de la Cooperación al Desarrollo, Quito. Marzo 2011. p 83-102, p. 86. Disponível em: 
<http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasDesarrolloNaturalezaDespuesMontecristi11.pdf>. Acesso em: 
20 maio 2018. 

192Ibid., 2011, p. 83-102. 
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A necessidade de sair dessa sociedade de consumo seria o primeiro passo para a cultura 

do bem-estar e a redução dos efeitos da mundialização da economia193, principalmente em 

relação à natureza. Hervé Kempf194 considera que o momento para pensar no planeta já 

chegou e a urgência ecológica e justiça social devem estar no centro dos projetos políticos195. 

Nesse sentido, Serge Latouche diz que a sociedade de consumo de massas “ha tocado 

fondo”196, pois considera que a situação não poderia ter outro resultado quando se tem uma 

sociedade que toma por base um crescimento sem limites. Há a necessidade de seguir novos 

rumos para coexistir de modo compatível com que o planeta pode oferecer197. 

Percebe-se que a teoria do decrescimento cria uma proposição para uma mudança da 

sociedade de consumo. A preocupação com a finitude do planeta e das condições ecológicas 

que fornecem suporte a todos que o habitam, associada à insensatez do consumismo, aliada a 

altas taxas de poluição, descartabilidade gerada por um planejamento de obsolescência dos 

produtos e uma maciça colonização do imaginário, segundo a qual a felicidade se encontra em 

aquisição de mercadorias, dão motivos para justificadas preocupações. 

Apesar de relatórios da ONU, do PNUD, do Banco Mundial, entre outros, demonstrarem 

que a situação atual deve ser repensada, o que se percebe é a contínua estimulação do 

crescimento econômico e, em conjunto, do consumo. Mesmo com a existência de dados que 

demonstram milhões de mortes ocasionadas pela poluição, observa-se que a postura das 

corporações não se modifica. Inclusive, empresas com abrangência mundial, fraudam testes de 

emissões de carbono para continuar vendendo milhões de veículos fora das especificações. 

A reabilitação do planeta necessita de um novo modelo para que exista a capacidade de 

prosperar, sem a degradação da biosfera. A preocupação com o planeta e com a sua 

capacidade de suportar a vida não pode ser mais tratada com descaso. Considera-se atual o 

dilema do caçador apresentado por Rousseau198. O pensamento individualista e mecanicista 

                                                 
193 JUVIN, Hervé; LIPOVETSKY, Gilles. A globalização ocidental: controvérsia sobre a cultura planetária. 

Tradução Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2012, p.1. 
194 KEMPF, Hervé. Para salvar o planeta, liberte-se do capitalismo. Tradução de Maria Rosetto. Campinas: 

Saberes, 2012. 
195 Ibid., 2012, p. 9. 
196 Tradução nossa: Chegou ao fundo. 
197 LATOUCHE, Serge. Salir de la sociedad de consumo: voces y vías del decrescimiento. Tradução de Magalí 

Sirera Manchado. Barcelona: Octaedro, 2012, p. 33. 
198 Rousseau apresenta o dilema do caçador quando ao invés do ser humano assumir compromissos mútuos e 

benéficos para todos resolver agir individualmente e possibilitar criar condições desfavoráveis para si e para a 
coletividade: “Eis como os homens puderam, insensivelmente, adquirir uma idéia grosseira dos compromissos 
mútuos e da vantagem de os cumprir, mas somente na medida em que podia exigi-lo o interesse presente e 
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da economia, em que o esforço individual seria mais relevante que o esforço em prol do 

coletivo, ocasiona a ruptura da sociedade, cria-se violência, fome, pobreza, marginalidade, e 

esses efeitos são sentidos por todos, indistintamente. 

O viver harmonicamente representa a capacidade de um equilíbrio entre os seres humanos e 

a biosfera e seus demais habitantes, ou seja, a sociedade convival que Ivan Illich199 apregoa. Essa 

conformidade entre os elementos seria uma necessidade para um futuro no qual o respeito à 

natureza estaria em primeiro lugar, bem como a relação entre a humanidade de modo frutífero. 

A concepção da teoria do decrescimento econômico considera a necessidade de haver a 

reestruturação dos modos de produção e consumo para respeitar a capacidade de regeneração 

da natureza, como forma de respeito multidimensional ao ser humano, à biosfera e à própria 

vida como um todo. O repensar da utilização tecnológica, de energias limpas e renováveis, 

bem como a redução do descarte e da obsolescência de diversos produtos como forma de 

estimular o consumo, é o repensar da humanidade e o seu papel no mundo.  

Diante da sociedade imaginária de Cornelius Castoriadis e da ruptura de descolonizar 

em Serge Latouche, se apresenta o decrescimento, ou seja, a busca de uma nova concepção de 

riqueza, de pensar localmente e conseguir a prosperidade de Tim Jackson, sem a necessidade 

do crescimento continuado, que favorece a concentração de renda e desigualdade social 

4.6 Decrescer ou retroceder? 

A compreensão do conceito decrescimento torna-se necessária, pois a própria palavra 

em si significa reduzir, declínio, diminuição. Causa inicialmente uma aversão ao termo, mas a 

compreensão em torno da palavra, o conceito aplicado, a ideia e a concepção do termo 

decrescimento significam mais que o reduzir, diminuir, mas sim um entendimento lato, com 

amplitude e não mais restrito ao significado da palavra per se. 

A compreensão do decrescimento aos que ainda não possuem a completa dimensão do 

conceito causa estranheza, uma impressão desconfortável em torno da palavra. Será que se 

                                                                                                                                                         
sensível; porque a previdência nada era para eles; e, longe de se ocuparem com um porvir afastado, nem 
mesmo pensavam no dia seguinte. Se se tratava de pegar um veado, cada qual sentia bem que, para isso, devia 
ficar no seu posto; mas, se uma lebre passava ao alcance de algum, é preciso não duvidar de que a perseguia 
sem escrúpulos e, uma vez alcançada a sua presa, não lhe importava que faltasse a dos companheiros”. 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 
Tradução de Sieni Maria Campos. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 47. 

199 ILLICH, Ivan.  La convivencialidad. Morelos: Ocotepec, 1978. Disponível em: 
<https://www.ivanillich.org.mx/convivencial.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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está falando de retroceder? Diminuir o crescimento?  Se é justamente o crescimento que se faz 

necessário para a riqueza dos Estados, com a captação de recursos? Como seria uma 

sociedade sem crescimento? Ou até com crescimento negativo? Essa deve ser a impressão que 

se tem diante do termo. Entretanto, ameniza-se a apreensão em torno do conceito, na medida 

em que se entende a dimensão exata da concepção da palavra. 

O termo decrescimento é de uso “recente no debate econômico, político e social [...] 

ressaltando uma sociedade autônoma e economizadora”200. Há pouco tempo, os dicionários 

econômicos não faziam menção ao decrescimento, e se o faziam correlacionava-o ao 

entendimento literal da palavra, ao passo que, atualmente, o alcance do termo atingiu aspectos 

analítico e político de seu conceito201.  

Serge Latouche esclarece que a concepção da sociedade de decrescimento não seria um 

acomodamento ao capitalismo nem um retorno a teorias que iriam de encontro ao mesmo, 

mas considera que seria uma superação do mundo moderno. O decrescimento se apresenta 

contra a sociedade de consumo e, inevitavelmente, contra o modelo econômico capitalista e 

sua expansão continuada. 202.  

A mudança de pensamento, a saída desse imaginário coletivo não quer dizer que se deve 

rejeitar todas as instituições sociais criadas pelo capitalismo, mas sim “reinseri-las numa outra 

lógica” 203. Uma lógica que remodele os mercados, o consumo, o planeta e a eliminação dos 

impulsos de crescimento ilimitado e de consumo como caminho para o bem-estar.  

Para a construção e implementação do decrescimento econômico, verifica-se a 

necessidade da desmitificação do PIB, pois o cálculo da riqueza do País não considera a 

utilização dos recursos ambientais nem a possibilidade de afetar a biodiversidade. Esse 

indicador não mede as consequências ecológicas nem humanas, tanto que é possível verificar, 

em alguns países, incluso está o Brasil, que uma economia forte não pressupõe uma 

aproximação com o meio ambiente ecologicamente equilibrado nem com social. 

Percebe-se que utilizar o PIB como única dimensão não oferece respostas às demais 

dimensões, a ambiental e social, de modo que o desenvolvimento de uma sociedade não deve 
                                                 
200 LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget, 

2012, p. 12. 
201 Ibid., 2012, p. 12-13. 
202 Id. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2009, p. 129 
203 Ibid., 2009, p. 131. 
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ser medido unicamente por essa métrica204, porquanto deve ser incluído o fator social205 e, 

atrelado a este, os custos da natureza. Torna-se necessária a utilização de índices alternativos 

que consigam mensurar a bem-estar das pessoas, como no caso do IDH206.  

Para a sociedade de decrescimento, Serge Latouche aduz que se faz necessária a 

mudança de valores e não somente a alteração do padrão de medida da sociedade. Essa 

substituição deve começar a reavaliar e reconceitualizar comportamentos, a fim de que haja 

uma alteração das mentalidades no que se refere ao PIB, por este não atender às premissas de 

aferição das necessidades da sociedade. A reinserção deve passar por uma descolonização do 

imaginário e introduzir, além do econômico e do social, a proteção a biosfera, “que 

revoluciona os próprios termos do problema”, para que se possa incluir a todos em uma 

sociedade sustentável e convival  207. 

O decrescimento não é retrocesso208, mas sim a existência de uma sociedade que utiliza 

os bens naturais para a realização existencial digna e necessária para a coexistência pacífica, 

onde a natureza terá a possibilidade de fornecer todos os recursos imprescindíveis para a vida 

humana e, ao mesmo tempo, possuir a capacidade de regeneração para permanecer em um 

ciclo virtuoso, garantindo a qualidade de vida a todos os seres. 

Nesse mesma vertente, Serge Latouche considera que “retrogradar” em seu sentido 

próprio deve ocorrer em determinadas situações, como no caso de tudo que excede a 

necessidade de produção, de modo que devem ser realizadas reduções em setores produtivos 

                                                 
204 Nesse sentido, Joseph E. Stiglitz que é possível aumentar o PIB espoliando o meio ambiente, esgotando 

recursos naturais escassos, fazendo empréstimos no exterior, mas esse tipo de crescimento não é sustentável. 
STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007, p. 117. 

205 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 48. 

206 Mas entente Serge Latouche que até mesmo o IDH não tem a capacidade para determinar “tanto a verdadeira 
riqueza como a verdadeira pobreza. Para construir isso, procuram-se critérios e avaliações de situações 
forçosamente objetivos, universais e transculturais, mas sem sair apesar disso do espaço imaginário econômico 
ocidental. [...] a pesquisa sobre a pobreza ou sobre a riqueza não sai do imperialismo cultural nem do 
etnocentrimos.” LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2012, p. 75. 

207LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget. 2012, p. 80. 
208 Serge Latouche explica que “decrescimento não é a recessão, como tentam fazer crer aqueles que não querem 

ouvir falar de uma contestação dos nossos modos de vida. A recessão é até a sua contrafação negativa”. 
Latouche explica que trata-se de aspirar a uma melhor qualidade de vida e não a um crescimento ilimitado do 
PIB. Pretendemos reclamar o progresso da beleza das cidades e as paisagens. O progresso da pureza dos 
lençóis freáticos que nos fornecem a água potável, o progresso da transparência dos rios e da saúde dos 
oceanos, exigir uma melhoria do arque respiramos e do sabor dos alimentos que comemos. Falta ainda 
imaginar muitos aperfeiçoamentos para lutar contra a invasão do ruído, aumentar os espaços verdes, preservar 
a fauna e flora selvagens, salvar o patrimônio natural e cultural da humanidade, sem falar nos progressos 
necessários em matéria de democracia.   Ibid., 2012, p. 86. 
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para “construir um futuro sustentável” 209. Até porque, conforme Hans Jonas, o ritmo que foi 

dado ao consumo dos bens naturais não mais comporta o excesso e pelas leis de “equilíbrio da 

ecologia que impediam o crescimento excessivo de uma única espécie, se imporão [...] na 

mesma proporção em que se atingirem os limites da sua tolerância” 210. 

Nesse sentido, Serge Mongeau considera que a redução do impacto humano deva 

ocorrer, pois diante da fragilidade do ecossistema e do crescente aumento das trocas 

comerciais criam-se impactos negativos para o planeta211. Diminuir o impacto humano e sua 

pegada ecológica vai evitar o aumento das consequências sobre a biodiversidade212.  

Para a implantação do decrescimento torna-se necessária uma redução de infraestruturas 

produtivas, sistemas de transporte e até mesmo o repensar da alocação de recursos públicos 

para fins privados onde os limites ambientais são negligenciados213. O repensar da sociedade 

deve colocar em primeiro lugar a estabilização ecológica do planeta para que, posteriormente, 

todos possam usufruir dos recursos provenientes.   

4.7 O círculo virtuoso para o decrescimento 

O projeto de uma sociedade em decrescimento e sua transição para uma sociedade 

convivial, serena e racional deve abandonar alguns conceitos e procedimentos para que ao sair 
                                                 
209LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget, 2012, p. 88. 
210 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade - Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de 

Janeiro: Contraponto; PUC Rio, 2006, p. 236. 
211 “Devant la fragilité du monde accentuée par la croissance des échanges marchands, les objecteurs de 

croissance proposent de réduire l’impact de l’activité humaine sur la biosphère. Ils veulent faire décroître notre 
pression sur les écosystèmes en vue de garantir l’équilibre et la possibilité, à long terme, de la vie humaine sur 
Terre. Pour ce mouvement, ce sont avant tout les inégalités sociales et notre empreinte écologique qu’il s’agit de 
faire décroître, afin d’éviter l’accélération d’une décroissance déjà en marche et aux terribles conséquences : 
celle de la biodiversité, de la fertilité des sols et de la banquise arctique, entre autres. Tradução nossa: Diante da 
fragilidade do mundo, acentuada pelo crescimento das trocas comerciais, os objetores do crescimento propõem 
reduzir o impacto da atividade humana sobre a biosfera. Eles querem reduzir nossa pressão sobre os 
ecossistemas para garantir o equilíbrio e a possibilidade de longo prazo da vida humana na Terra. Para este 
movimento, são as desigualdades sociais e a pegada ecológica que devemos reduzir, para evitar a aceleração de 
um declínio já em andamento e as terríveis consequências: a da biodiversidade, fertilidade do solo e gelo 
marinho do Ártico, entre outros”. MONGEAU, Serge. Le mouvement de la décroissance au Québec. Cap sur la 
décroissance. Relations, n. 765, p. 14-15,  juin 2013, p. 14.  Disponível 
em:<https://www.erudit.org/fr/revues/rel/2013-n765-rel0604/69315ac/>. Acesso em: 23 maio 2018.  

212 Ibid., 2013, p. 14-15, p. 14. 
213Carlos Taibo explica que “hay que proceder a una reducción de las dimensiones de muchas de las 

infraestructuras productivas, de las organizaciones administrativas y de los sistemas de transporte. Las 
macrodimensiones de muchas de esas instancias obedecen a menudo a la asignación masiva de dinero público en 
provecho de intereses privados en un escenario en el que, una vez más, se ignoran los límites medioambientales y 
de recursos del planeta”. Tradução nossa: Devemos proceder a uma redução no tamanho de muitas infraestruturas 
produtivas, organizações administrativas e sistemas de transporte. As dimensões macro de muitos desses casos 
são muitas vezes devidas à alocação maciça de dinheiro público em benefício de interesses privados em um 
cenário no qual, mais uma vez, os limites ambientais e de recursos do planeta são ignorados. TAIBO, Carlos. 
Decrecimiento, crisis, capitalismo. Bizkaia: Universidad del país Vasco, 2009, p. 22. 
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desse imaginário de crescimento, direcionar-se a consecução de alguns objetivos capazes de 

desencadear um processo de decrescimento econômico e direcionar a sociedade para um novo 

momento. 

O decrescimento econômico pressupõe uma análise da situação de cada País, para 

adaptar localmente às suas realidades e necessidades. Por isso Serge Latouche sintetiza um 

programa para o decrescimento baseado em um círculo virtuoso de “8 R’s”, quais sejam: 

Reavaliar, reconceitualizar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e reciclar. 

Aponta que esses objetivos são interdependentes e capazes de fazer funcionar “um círculo 

virtuoso de decrescimento sereno, convivial e sustentável” 214. 

Figura 10 - O círculo virtuoso de “8 R’s” 

 
Fonte: Serge Latouche 215. Compilação: Autor 

Desse modo ao serem interdependentes, as etapas devem interagir de modo contínuo. 

Ao mesmo tempo tornam-se capazes de auto-reestruturarem de forma constante, sempre em 

que houve, necessidade ou atualização de cada item do círculo virtuoso. Assim considera 

Serge Latouche que progressivamente as transições vão sendo administradas, até porque o 

“esquema teórico não dá conta” 216. 

                                                 
214 LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget, 

2012, p. 138-139. 
215 Id. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2009, p. 41. 
216 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2009, p. 43-57. 
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Sair da filosofia do consumo, valores, ideologias e criar uma educação para o 

decrescimento e identificar as mudanças necessárias exige-se uma reflexão e percepção do 

mundo. Perceber o limite217 é um imperativo de nosso tempo e tomar a consciência da 

reconstrução da sociedade e reencontrar os caminhos da sociedade218.  

Essas mudanças que Serge Latouche sugere se apresentam como necessárias para 

concentrar as ideias do decrescimento, mas fica aberto a novas possibilidades219 tais como 

remodelar, redimensionar, mas de modo sistemático o círculo virtuoso do “8 R’s” atende as 

necessidades de compreensão220. 

4.7.1 Reavaliar e Reconceituar para um novo caminho 

A mudança de valores, comportamentos, normalmente, sofre resistência, principalmente 

ao se sair de um estilo de vida e para ingressar em outro método com um conjunto de 

características diferentes que exigem outras ações, procedimentos e responsabilidades. 

Decerto, sair de um estilo de vida, marcado pelo consumo, e ingressar em um modelo que 

descoloniza o imaginário e cria novas possibilidades para os países em busca de preservar o 

ecossistema e direcionar a vida humana para outras significações não é tarefa fácil. 

Serge Latouche explica que é necessário analisar as coisas sob outra perspectiva, de 

modo que se possa “concebirse soluciones verdaderamente originales e innovadoras”221. 

                                                 
217 “Em su origem, el proyecto del decrecimiento se proponía más modestamente abordar sólo la desmesura 

económica, pero cada vez nos damos más cuenta de que activa todas las otras y es precisamente hacia esa 
ambiciosa reconstrucción que nos encontramos ecaminados. La autodelimitación, reencontrar el sentido del 
límite, se plantea para el individuo, pero más aún para el ser colectivo: humanidad o sociedad”. Tradução 
nossa: Em sua origem, o projeto de decrescimento propunha mais modestamente tratar apenas da desproporção 
econômica, mas cada vez mais percebemos que ele ativa todos os outros e é justamente em direção a essa 
ambiciosa reconstrução que nos encontramos no caminho certo. A autolimitação, para redescobrir o sentido do 
limite, é colocada para o indivíduo, mas ainda mais para o ser coletivo: a humanidade ou a sociedade. 
LATOUCHE, Serge. Limite. Tradução de Rodrigo Molina-Zavilía. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo, 2014, p. 136. 

218 Ibid., 2014.  
219 Nesse sentido Serge Latouche explica: “The list of 'R's could be extended. With every, or almost every, 

intervention, there will be someone who proposes what he or she sees as another essential intervention such as 
radicalize, reconvert, redefine, reinvent (democracy), resize, remodel, rehabilitate, reduce speed, relax, 
render, repurchase, reimburse, renounce, re-think, and so on - but all these 'r's are, to a greater or lesser 
extent, implicit in the first eight”. Tradução nossa: A lista de 'R's poderia ser estendida. Com toda ou quase toda 
intervenção, haverá alguém que propõe o que ele vê como outra intervenção essencial, como radicalizar, 
reconverter, redefinir, reinventar (democracia), redimensionar, remodelar, reabilitar, reduzir a velocidade, 
relaxar, renderizar, recomprar, reembolsar, renunciar, repensar, e assim por diante - mas todos esses 'r' são, em 
maior ou menor grau, implícitos nos primeiros oito. LATOUCHE, Serge. Fareweel to Growth. Tradução de 
David Macey. Cambridge: Polity Press, 2009, p. 33. 

220 LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget. 
2012, p. 139. 

221 Tradução nossa: conceber soluções verdadeiramente originais e inovadoras 
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Compreende-se a necessidade de se colocar outras significações na vida humana e outras 

razões de existência que não sejam a “expansión de la producción y del consumo”222. 

Reavaliar e reconceituar é uma necessidade para estimular novos valores e percepções. 

Tem-se que realizar um processo mental de percepção direcionado à desconstrução dos 

valores consumeristas e de produção seria um “descentramento cognitivo” 223 para voltar as 

ações centradas na importância da vida sobre o consumo ilimitado. 

Serge Latouche explica que reavaliar cumpre dar impulso àqueles valores que devem 

predominar em relação aos dominantes atuais. Dessa maneira, explica que deve haver a 

predominância, pelo menos do altruísmo, sobre o egoísmo, a cooperação, a competição, a fim 

de que prevaleçam os valores da vida sobre o consumo, a valorização do local sobre o global, 

a busca da autonomia em relação à sujeição, o sensato sobre o racional, o dever de 

solidariedade, o efetivo respeito aos valores democráticos. Esses valores devem ser cultivados 

e implementados224. 

Para reavaliar, além de conhecer e entender o progresso econômico da forma como se 

apresenta, é necessário entender o que se proporciona e o que se priva. O reavaliar leva, 

consequentemente, a reconceitualizar e prover um recontexto econômico, social e ecológico. 

O deslocamento de valores, inevitavelmente, vai dar outra percepção de mundo e outra forma 

de entender a realidade. O reconceituar implica redefinir e redimensionar, até porque o 

desafio do decrescimento leva a repensar a atuação do ser humano no planeta e a repensar 

valores225. 

Nesse sentido, a saída do imaginário compreende também reconsiderar como foi 

inserido na cultura, política e economia dos países instituidores, como explica Serge Latouche 

“si l’on veut savoir comment s’enlever le Marteau de la tête, il faut savoir comment il y est 

venu et quoi il est fait”226. Apreender intelectualmente a ideologia econômica e do consumo é 

um passo eficaz para reavaliar e reconceituar o novo paradigma. 

                                                 
222 LATOUCHE, Serge. Decrecimiento y posdesarrollo: El pensamento creativo contra la economia del 

absurdo. Tradução de Aldo Andrés Casas. Barcelona: El viejo topo, 2003, p. 13. 
223 LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget, 

2012, p. 143. 
224 Id. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2009, p. 44. 
225 Ibid., 2009, p. 45-46. 
226 Tradução nossa: se quisermos saber como tirar o que martelaram em nossas cabeças, é preciso saber como ele 

veio e de que é feito.  LATOUCHE, Serge. Le pari de la decróissance. Paris: Fayard, 2006, p. 161. 
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O reavaliar e o reconceituar exigem, além da descolonização e da subjugação dos países 

instituidores do imaginário, o florescimento e a formação de “uma sociedade nacional227”. 

Como expõe Gina Vidal Marcílio Pompeu, a dominação exercida pelos países com influência 

econômica implementou uma hegemonia ideológica ao criar obstáculos ao nascimento de uma 

nação com valores próprios e com o impedimento de florescer enquanto Estado Nacional.228. 

4.7.2 Reestruturar e redistribuir 

Como consequência direta do reavaliar e reconceituar, o reestruturar vem a ser a 

adaptação do aparelho produtivo e das relações sociais devido à mudança de valores e ideias 

da dominação econômica, o descolonizar229, bem como a educação e a conscientização. É a 

transformação e a saída de um modelo produtivo para o novo paradigma230. 

A reestruturação resulta em uma “perturbação completa das relações sociais de 

produção, de repartição e de distribuição”. A reestruturação, conforme Serge Latouche, é a 

direção para a efetiva sociedade de decrescimento, da qual a reformulação pode ser maior ou 

menor, a depender do maior ou menor grau de dependência e vinculação231. 

A reestruturação é necessária não somente para mitigar a acumulação, mas também para 

inverter o processo de destruição dos limites naturais. Por isso, a mudança das relações 

produtivas se torna pretendida. Serge Latouche explica que reestruturar para o decrescimento 

seria, sobretudo, uma “superação (se possível em boa ordem) da modernidade”, mas essa 

                                                 
227 Como afirma Gina Vidal Marcílio Pompeu, que “o Brasil, como os demais países da América Latina, dotou-

se de Estado, sem a formação de uma sociedade nacional. Deixavam de ser colônia da Espanha e de Portugal 
para serem subjugados por outros países já em pleno desenvolvimento econômico. Restavam elites ambíguas, 
que ora se afirmavam como nação, ora cediam à hegemonia ideológica externa. O desenvolvimento permanece 
impedido pela falta de nação e encontra obstáculo na exacerbada concentração de renda, que além de injusta é 
campo propício ao populismo, à flexibilização do trabalho e à precarização da força de trabalho, viabilizando 
por fim a baixa de salários”. POMPEU, Gina Vidal Marcílio. O retorno do Estado-nação na geografia da 
mundialização. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio (Org.). Atores do desenvolvimento econômico e social do 
século XXI. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2009, p. 145. 

228 Ibid., 2009, p. 147. 
229 Serge Latouche explica que independente do regime econômico e político (capitalista ou socialista), o 

resultado seria o mesmo, pois ambos são economias de crescimento. Assim explica que “capitalismo mais ou 
menos liberal e socialismo produtivista são dias variantes de um mesmo projeto de sociedade de crescimento 
baseada no desenvolvimento das forças produtivas, suposto favorecer a marcha da humanidade para o 
progresso, o petróleo socialista não é mais ecológico que o petróleo capitalista, nem tão pouco o nuclear 
socialista seria mais autocontrolável”. LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de 
António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget. 2012, p. 167. 

230 Id. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, p. 47. 

231 LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de António Viegas. Lisboa: Instituto Piaget, 
2012, p. 166. 
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superação232 não implica necessariamente renunciar as instituições sociais que a economia 

construiu, mas tem-se a necessidade de inseri-las em uma nova lógica233.  

Na lógica da reestruturação, ligada està a redistribuição, por via de consequência.  Serge 

Latouche explana que redistribuir compreende a “distribuição de riquezas e o acesso ao 

patrimônio natural, tanto entre norte e sul, como dentro de cada sociedade, entre as classes, 

gerações e indivíduos”. Considera, ainda, que o efeito da redistribuição será duplamente 

positivo em relação ao consumo, ao reduzir o consumo e o seu estímulo234.  

O redistribuir está ligado aos elementos do próprio sistema, tais como a terra, os direitos 

de exploração da natureza, os rendimentos, as reformas, de modo a trazer equilíbrio 

econômico e social, bem como um ato de justiça. Explica Latouche que a redistribuição 

permite a “regressão da desmercantilização do trabalho”235,  bem como faz evoluir a inserção 

social. Assevera ainda que “redistribuir as cartas e redefinir as regras do jogo econômico e 

social fazem parte da reestruturação” e da saída do imaginário236. 

Nesse sentido, a redistribuição se faz necessária. O Brasil, conforme demonstrado, é um 

dos países com maior concentração de renda e riquezas do mundo, de modo que somente 1% 

da população brasileira detém quase 27,8% da renda do Brasil. Gina Vidal Marcílio Pompeu 

explica que esse efeito de acumulação de riquezas com um percentual mínimo da população é 

reflexo, no Brasil, de um “passado colonial e escravocrata até o Brasil do século XXI 

permanece a característica de concentrada distribuição de renda237 e de riquezas” 238. 

                                                 
232 Serge Latouche entende que a transição entre o sistema capitalista e a sociedade de decrescimento colocará 

certamente problemas enormes de reconversão do aparelho produtivo. Contudo, o decrescimento é também 
uma aposta na engenhosidade humana para encontrar soluções. Ibid., 2012, p. 173. 

233 Ibid., 2012, p. 170; 172. 
234 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2009, p. 47. 
235 Explica Serge Latouche que o “atual jogo de mínimo social é tão inaceitável como o jogo de mínimo 

ecológico. A concorrência não deveria incidir sobre o preço do trabalho e, portanto, da vida dos homens”. 
LATOUCHE, Serge, op. cit., 2012, p. 178-179. 

236 LATOUCHE, Serge, op. cit., 2012, p. 166. 
237 Gina Vidal Marcílio Pompeu, explica, ainda que “a política social que se estabeleceu no país, e que perdura 

até hoje, prioriza a aplicação de recursos nos grandes centros urbanos, formando cidadãos de primeira e de 
segunda categoria. A concentração de riquezas e de capital humano no Sudeste do país, polo dinâmico da 
economia, restringe um sistema social mais bem distribuído. Gastos insuficientes com a efetivação dos direitos 
sociais aliados a interesses patrimonialistas mantidos pela classe política dirigente resultaram no Brasil em 
ausência de capital social, de participação política e de melhores oportunidades de emprego e renda para a 
maior parcela da população”. POMPEU, Gina Vidal Marcílio. O retorno do Estado-nação na geografia da 
mundialização. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio (Org.). Atores do desenvolvimento econômico e social do 
século XXI. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2009, p. 138-139. 

238 Ibid., 2009, p. 138. 
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4.7.3 Relocalizar, a estratégia do retorno ao local 

O relocalizar exerce um dos principais resultados dos “8 R’s” de Latouche, pois a 

preocupação em transformar o local em detrimento do global é o principal resultado desejado. 

Claro que os outros elementos do círculo virtuoso exercem suas influências, como o reavaliar, 

que constitui a primeira ação para a sociedade do decrescimento e gera a consequente 

formulação para as bases do processo de transformação. 

O relocalizar significa a produção local do que for essencial para atender às 

necessidades da população. Assevera Serge Latouche que “toda a produção que possa ser feita 

em escala local para as necessidades locais deveria, portanto, ser realizada localmente”. 

Percebe-se que no processo de reavaliação e da implantação pensamento direcionado ao local, 

não deve ser necessariamente destinado à vertente econômica, mas incluídas a política, a 

cultura e todo o modo de viver e agir da população239. 

Estrategicamente, o pensar deve vir internamente e exteriorizar, ter um raciocínio 

predominantemente local, para atuar de modo global, sem haver um processo de 

desaculturação ou interferências políticas ou econômicas. Ao se focar na produção cultural, 

econômica e política local, explica Gina Vidal Marcílio Pompeu que o relocalizar protege a 

sociedade da ideologia dominante e alienante que tenta “convencer da necessidade de 

utilização de bens supérfluos e estranhos à cultura local”240. 

A reconstrução do local exige o desenvolvimento de experiências construtivas para o 

nascimento de uma sociedade autônoma e convivial, com capacidade de produzir o que 

necessita e conforme sua cultura, sua política e seus direcionamentos para a econômica e, por 

outro lado, evitar de consumir produtos que percorrem milhares de quilômetros e ainda não 

trazem a prosperidade local. 

Paolo Cacciari considera a autoprodução e a revalorização as formas econômicas de 

subsistência, de modo a conseguir satisfazer um maior número possível de necessidades locais 

sem a dependência da produção de outros países. A produção local fortalece, ainda, as 

relações interpessoais de reciprocidade e de vínculos comunitários, bem como “el 

                                                 
239 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2009, p. 49. 
240 POMPEU, Gina Vidal Marcílio, op. cit., 2009, p. 147. 
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decrecimiento inducido por la autoproducción de biennes (y de servicios alas personas) es 

um fator de felicidad.” 241. 

4.7.4 Reduzir, reutilizar, recliclar 

Esses três últimos ‘R’s’ do círculo virtuoso de Latouche estão intrinsecamente ligados 

entre si. Encadeiam-se um ao outro, em um ciclo desejável para a teoria do decrescimento, no 

qual se deve buscar a redução da produção, evitar o desperdício reutilizando e, quando não 

tiver mais utilidade, que se faça a reciclagem para novamente entrar no ciclo produtivo. 

Vê-se a necessidade do reduzir, reutilizar e reciclar quando se visualizam os números da 

produção industrial, da obsolescência desses produtos e seu consequente descarte e ausência de 

reciclagem para o reaproveitamento da matéria-prima. No mundo, menos de 20% dos produtos 

descartados são reciclados e, além disso, há um acréscimo anual de 44,7 milhões de toneladas 

de lixo eletrônico em todo mundo, conforme o “The Global E-Waste Monitor 2017”242. 

Conforme o relatório do Banco Mundial, o “What a Waste: A global review of solid 

wast management”243 apresenta que quase toda a produção de resíduos sólidos é gerada pelos 

moradores das cidades. O lixo urbano produzido por ano, pelos países analisados, se eleva em 

cerca de 1,3 bilhões de toneladas de resíduo sólido urbano – RSU. A produção de resíduo 

urbano, aliada a posturas e estratégias empresariais, obsolescência da produção para estimular 

o aumento do consumo, colabora para o aumento desses resíduos. 

 Para a sociedade de decrescimento, a redução da produção, a reutilização e a 

reciclagem são ecologicamente necessárias para reduzir os impactos causados no planeta, bem 

como das mortes ocasionadas pela poluição. Para a consecução desses três últimos elementos, 

é essencial a redução da pegada ecológica dos países e a redução do desperdício.  

A obsolescência programada se configura como uma grande crítica à sociedade de 

consumo, pois a durabilidade dos produtos é reduzida para gerar constantemente a 

                                                 
241 CACCIARI, Paolo. Decrecimiento o barbárie: Por uma salida noviolenta del capitalismo. Barcelona: Icaria, 

2008, p. 107. 
242 BALDÉ, C.P. The Global E-waste Monitor – 2017. United Nations University (UNU), International 

Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna. p. 
4. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-
waste%20Monitor%202017%20.pdf> Acesso em: 19 abr. 2018. 

243 HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz.  What a Waste: A global review of solid waste 
management. Urban development series; knowledge papers n. 15. Washington, DC: World Bank. 2012. 
Disponível em:<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388>. Acesso em: 25 maio 2018. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf


 
306 

necessidade de novas aquisições, bem como a obsolescência, por meio do desenvolvimento 

tecnológico no desenvolvimento de equipamentos mais modernos. 

Serge Latouche diz que a obsolescência calculada e programada se torna cúmplice da 

publicidade, ao gerar o estímulo e o desejo para o consumo. Reduzir a durabilidade dos 

produtos leva, consequentemente, a um aumento das vendas e do lucro, e faz a máquina 

industrial funcionar permanentemente. Assim, percebe-se o “triunfo de la colonización de 

nuestro imaginario por parte de la ideologia consumista”244 245. 

Tim Jackson explica que os ciclos de durabilidade dos produtos estão cada vez menores, 

seja pela reduzida durabilidade dos equipamentos ou pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias que estimulam o desejo246. A reduzida qualidade e a perdurabilidade dos 

produtos, aliadas à constantes atualizações, são o estímulo para a cobiça do consumo e a 

estrutura motriz para a “expansão econômica” 247. 

As técnicas utilizadas pelos empresários, desde a crise de 1929, nos Estados Unidos, 

como demonstra Bernanrs London, que as pessoas no período anterior de prosperidade248 

“they replaced old articles with new for reasons of fashion and up-to-dateness”249. Essa 

substituição não era por causa dos produtos danificados ou inservíveis, mas simplesmente 

pelo desejo de adquirir coisas novas pelo simples fato de considerarem obsoletos, fato que 

mudou durante a recessão de 1929 e, consequentemente, com a retração do consumo. Bernard 

London afirmava sobre a necessidade de as empresas reduzirem a vida útil de seus produtos 

para, desse modo, impulsionar o mercado, sair da recessão e, ainda, “in providing a new 

                                                 
244 Tradução nossa: "Triunfo da colonização do nosso imaginário pela ideologia consumista". 
245 LATOUCHE, Serge; HARPAGÉS, Didier. La hora del decrecimiento. Tradução de Rosa Bertan Alcázar. 

Barcelona: Octaedro, 2011, p. 30. 
246 Tim Jackson explica que “a capacidade de se adaptar e inovar – de projetar, produzir e vender produtos não 

apenas mais baratos, mas novos e mais atraentes – é vital. Companhias que falham nesse processo arriscam a 
própria sobrevivência. A economia, como um todo, não se importa se empresas individuais quebram. Ela 
importa-se, sim, se o processo de destruição criativa cessa porque sem ele o crescimento econômico acaba 
parando também”. JACKSON, Tim. Prosperidade sem crescimento: vida boa em um planeta finito. Tradução 
de José Eduardo Mendonça. São Paulo: Planeta sustentável/Ed. Abril, 2013, p. 113. 

247 Ibid., 2013, p. 113-114. 
248 Bernard London se refere ao período anterior ao da recessão americana de 1929. 
249 Tradução nossa:  Eles substituíram os artigos antigos por novos por motivos de moda e atualização. 
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reservoir from which to draw income for the operation of the Government”250, ao gerar 

recursos derivados dos impostos251. 

Para sair das crises, o mercado, ao mesmo tempo em que estimulou o consumo, por meio de 

“un conjunto de técnicas aplicadas para reducir artificialmente la durabilidade de um bien 

manufacturado”252, se utiliza da publicidade para criar desejos e estimular substituição do bem. Desse 

modo, o progresso tecnológico funciona não somente para facilitar a vida humana, mas para criar, de 

modo constante, novos produtos que têm a mesma utilidade e o fazer de um modo diferente253. 

O reduzir, reutilizar e reciclar, para Serge Latouche, significa que reduzir os impactos 

sobre a biosfera, ocasionados pelo modo de produzir e consumir, requer a necessidade de 

redução desse consumo. O reutilizar passar necessariamente pela superação e combate da 

obsolescência254 dos equipamentos e de reciclar os resíduos não mais utilizáveis255. 

Conforme o relatório “Ambient air pollution: A global assessement of exposure abd 

burden of disease”256, da World Health Organization, a poluição do ar representa o maior 

impacto ambiental para a saúde, sendo responsável por “one out of every nine deaths was the 

result of air pollution-related conditions”257. 

A redução do consumo de recursos naturais é imprescindível, da mesma forma que a 

reutilização dos produtos e sua posterior reciclagem reduzem significativamente a 

                                                 
250 Tradução nossa:  no fornecimento de um novo reservatório de onde obter renda para o funcionamento do 

governo. 
251 LONDON. Bernard. Ending the depression through planned obsolescence. New York: University of 

Wisconsin, 1932, p. 4; 14. Disponível em: 
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89097035273;view=1up;seq=1>. Acesso em: 26 maio 2018. 

252 Tradução nossa: um conjunto de técnicas aplicadas para reduzir artificialmente a durabilidade de um bem 
manufaturado. 

253 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar: La irracionalidade de la obsolescencia programada. Traducción de 
Rosa Bertran Alcázar. Barcelona: Octaedro, 2014, p. 37. 

254 Serge Latouche aduz que é necessário “el redescubrimiento de la frugalidad, uma vez que los individuos estén 
liberados de la esclavitud publicitária creadora de necessidades artificiales, permite reconstruir uma 
sociedade de abundancia”. Tradução nossa: "A redescoberta da frugalidade, uma vez que os indivíduos são 
libertados da escravidão da publicidade que cria necessidades artificiais, nos permite reconstruir uma sociedade 
de abundância". LATOUCHE, Serge. Salir de la sociedad de consumo: voces y vías del decrescimiento. 
Tradução de Magalí Sirera Manchado. Barcelona: Octaedro, 2012, p. 53. 

255 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2009, p. 54-56. 

256 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ambient air pollution: A global assessement of exposure abd 
burden of disease. Geneva: WHO, 2016, p. 14. Disponível em: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1>. Acesso em: 
25 maio 2018. 

257 Tradução nossa: uma em cada nove mortes foi o resultado de condições relacionadas à poluição do ar 
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necessidade de matérias-primas e provoca a produção de lixo, que se apresenta como um 

grave problema no panorama mundial. 

4.8 O reavaliar, o reestruturar e o relocalizar como como estratégia para 
as mudanças 

Percebe-se que dos “8 R’s” do círculo virtuoso de Serge Latouche, existem três que são 

estrategicamente necessários, apesar de todos se auto completar e ter sua existência vinculada. 

A reavaliação tem-se como um imperativo necessário, pois dela decorrer as mudanças para 

promover a saída do imaginário.  

O reestruturar que é a consequência lógica para concretizar a descolonização e 

possibilitar a readaptação/criação de instituições e de toda a aparelhagem produtiva e social. 

O reavaliar e o reestruturar criam as bases para a relocalização no sentido de fortalecer as 

comunidades locais para que iniciem o processo de localização e integração de todos os 

atores, social, ecológico, cultural e econômico. Serge Latouche, indica a redução como o 

fenômeno que materializará “os imperativos práticos de decrescimento” 258.  

O reavaliar implica, em analisar as questões políticas e reestruturar e centralizar o poder 

de mando dos Estados para conciliar os interesses culturais, humanos, sociais e econômicos 

com o fim de possibilitar o fortalecimento das estruturas internas como derivação da 

reavaliação. Nesse sentido conciliar os interesses da população é priorizar o fortalecimento 

coletivo da sociedade como um passo para a saída do imaginário259.  

O relocalizar torna-se estratégico260, além de fortalecer os laços da comunidade, gera 

renda, emprego e intensifica a ligação cultural e política e reforçar os laços econômicos 

locais. Além disso, não fica à mercê das interferências externas em relação ao que consumir e 

aos valores dos produtos. Trazer de volta à comunidade as suas relações básicas impulsiona a 

                                                 
258 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2009, p. 58. 
259 POMPEU, Gina Vidal Marcílio. O retorno do Estado-nação na geografia da mundialização. In: POMPEU, 

Gina Vidal Marcílio (Org.). Atores do desenvolvimento econômico e social do século XXI– Fortaleza: 
Universidade de Fortaleza, 2009, p. 131. 

260 Serge Latouche explica que “uma das formas, a mais importante, dessa mudança é a relocalização. A 
relocalização constitui uma das articulações da utopia concreta e do programa político. Relocalizar significa 
gerar novos empregos locais, mas é, sobretudo, uma necessidade para reduzir a pegada ecológica. Em nome da 
racionalidade econômica, uma grande mudança planetária nos foi imposta, contrariando o bom senso mais 
elementar”. LATOUCHE, Serge. O decrescimento. Porque e como? In: LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, 
Elimar Pinheiro do (Org.). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento e 
prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012, p. 50.  
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independência e reduz a necessidade de submissão e estimula o sentimento de pertencimento 

ao local e valorização dos costumes e confiança naquilo que se consume261.  

Ao reavaliar o Estado, deve-se analisar o poder de mando e as estruturas do Executivo, 

Legislativo e Judiciário. No Brasil apesar de ser reconhecido pela inserção jurídico-

constitucional pela proteção ao meio ambiente, mas focado para o ser humano e não para a 

proteção da natureza como exercício de direito próprio.  

A ação do Poder Judiciário brasileiro realiza uma prestação jurisdicional na direção de 

promover a proteção ao meio ambiente e coibir ações danosas ao mesmo. Os Tribunais 

brasileiros, principalmente o Superior Tribunal de Justiça – STJ, construiu jurisprudência que 

fortalece a proteção ao meio ambiente como por exemplo a Súmula 613 – STJ262 de 2018, que 

não “admite a aplicação da teoria do fato consumado263 em temas de direito ambiental”, assim 

nas questões que envolvam o meio ambiente existe possibilidade de desfazer o ato ilegal 

independente do lapso temporal que foi realizado. 

Apesar da jurisprudência se direcionar para proteção eficaz da natureza, tem sua 

direção, clara, vocacionada à punição e correção. Observa-se diante das proposituras, tem-se 

através do legislativo alguns retrocessos, principalmente em razão dos parlamentares não 

priorizarem a natureza. Diante da leitura da Lei nº 12.651 de 25 maio de 2012 que dispõe 

                                                 
261 Pode-se exemplificar como o relocalizar é importante, em se especializar e produzir pelo o menos as 

necessidades básicas, a situação que ocorreu no Brasil em 2018 no período de 20 a 26 de maio, greve de 
caminhoneiros em cinco dias de greve 13 aeroportos sem combustíveis, vários com funcionando na reserva. O 
transporte de produtos estagnou. Consumidor não conseguem comprar, produtores não escoam seus produtos. 
O efeito da greve gerou um efeito negativo na economia devido a especialização de cada região e posterior 
distribuição. Assim o produto não circula e todos estão tendo prejuízos. Empresas aéreas cancelando voos, 
hospitais cancelando cirurgias eletivas. Desse modo devida a escassez e a falta de circulação dos produtos os 
preços dos alimentos e combustíveis estão sofrendo alteração. O governo, após autorização do Supremo 
Tribunal Federal, utilizou de força militar para desobstruir a greve e tentar reaver a circulações de produtos e 
mercadorias. 

262 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 613 da 1ª Seção do STJ, Brasília, DF, 09 maio 2018. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%27613%27>. Acesso em: 26 
maio 2018. 

263 A Ementa  do Resp 1.510.476 – MS, aduz que “ocorre que a teoria do fato consumado em matéria ambiental 
equivale a perpetuar, a perenizar um suposto direito que vai de encontro, no entanto, ao postulado do meio 
ambiente equilibrado como bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, assim como é 
repelido pela nossa jurisprudência e pela da mais alta Corte do país (v.g. STJ: REsp 948.921/SP, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/11/2009; STF: RE 609748 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe de 19/9/2011)”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº 1.510.476 - 
MS (2015/0005982-4) da 2ª Turma do STJ. Brasília, DF, 7 nov. 2017. Disponível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=78221787&num_
registro=201500059824&data=20171114&tipo=5&formato=PDF> Acesso em: 26 maio 2018 
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sobre a proteção da vegetação nativa, verifica-se o enfraquecimento das medidas para a 

recuperação ambiental264, bem como daqueles de incentivo à proteção de áreas nativas. 

Além disso, o Executivo, por vezes falha ou omite no dever de fiscalizar. Nota-se no 

caso da barragem de Mariana, foram concedidas licenças ambientais sem a devida 

fiscalização e sem verificação das reais condições do local. Assim por missão da empresa e 

ausência do Executivo em realizar a fiscalização ocorreu o maior acidente ambiental no Brasil 

nas últimas décadas265.  

Percebe-se que na reavaliação deve ser pensado em um sistema de proteção da natureza 

que impeça um retrocesso e que estabeleça adequadamente em parâmetros constitucionais 

maior proteção para a natureza e ao equilíbrio do meio ambiente. Vale implementar, portanto, 

um nível de proteção maior para coibir o declínio em material ambiental de modo a garantir 

uma sustentabilidade forte. 

A governança para a sustentabilidade é necessária. Com o interesse e reconhecimento 

de efetivar a proteção ao meio ambiente, o Estado deve procurar eliminar “o hiato entre a 

ficção e a realidade” para promover a sustentabilidade e usar todos os meios para a 

concretização como forma de incentivo da soberania territorial266. 

Vale lembrar o exemplo, a European Commission, em maio de 2018, que estabeleceu 

novas regras para a redução dos resíduos plásticos nos mares e oceanos. Entre as medidas 

resolveu eliminar os produtos plásticos do mercado e substitui-los por produtos alternativos e 

                                                 
264 Nesse contexto, conforme Euseli dos Santos insere-se o emblemático caso do “novo” Código Florestal 

brasileiro. Sua aprovação e sanção parcial representou, para o ordenamento ambiental, um evidente 
favorecimento indevido ao setor agropecuário. A diminuição da proteção ambiental que era dispensada pelo 
revogado Código às Áreas de Preservação Permanente e reserva ambiental, dentre outras, foi sensivelmente 
afetada pelo novo texto, o que representa um retrocesso ecológico incompatível com o regime adotado pela 
Constituição da República, no que concerne à tutela do meio ambiente e dos direitos fundamentais. DOS 
SANTOS, Euseli. O princípio da proibição do retrocesso socioambiental e o “novo” Código Florestal. Revista 
de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 505-529, jul. 2012. Disponível em: 
<https://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/article/view/6260/6185>. Acesso em: 26 maio 2018.  

265 Conforme Denúncia do Ministério Público Federal, este aponta que a Samarco tinha pleno conhecimento dos 
riscos de rompimento com “magnitude catastróficas”, conforme o EIA/RIMA referente a categoria de risco. 
Percebe-se portanto que a prioridade ao lucro negligenciou as medidas necessárias para a preservação da 
natureza e do ser humano. BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  ACP. 23863-07.2016.4.01.3800 - 
2016, p. 65. Disponível em:< http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/denuncia-samarco >. Acesso 
em 10 jul 2018. 

266 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução de 
Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/article/view/6260/6185
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similares, bem como estimular, como vantagem competitiva, a adesão das empresas. Percebe-

se que a governança é fator fundamental para a reestruturação em prol da sustentabilidade267. 

Já na América Latina o Chile foi o primeiro País elaborar lei que “establece la 

prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros 

polímeros artificiales no biodegradables”268. Inicialmente o projeto de lei visava a Patagônia 

Chilena, mas a Câmara de Diputados de Chile estendeu a proposta para todas as suas 

communes. Assim o projeto de lei, que tramitava desde outubro de 2013, teve sua votação 

final em 31 de maio de 2018 em trâmite para  está para sanção presidencial269. 

Como preleciona Gina Vidal Marcílio Pompeu,270 a educação é pedra angular, esteio para 

a formação do capital humano. Nesse mesmo sentido reestruturar a estratégia do dedrescimento 

requer política preventiva educacional que tenha como pressuposto a inversão do 

antropocentrismo e do crescimento econômico pelo biocentrismo e desenvolvimento humano. 

Nesse sentido Inês Mota Randal Pompeu e Gina Vidal Marcílio Pompeu asseveram que 

a promoção na educação é fundamental, pois além de escopo do Estado ao desenvolvimento 

humano, com a educação “faz-se possível o desenvolvimento das capacidades e das 

oportunidades”271. A reestruturação deve passar obrigatoriamente pela educação e com uma 

sólida base ecológica para demonstrar a importância da vida, das pessoas e do planeta. 

Percebe-se que a educação como um dos pilares da reestruturação promove a 

eliminação da desigualdade pelo mérito e permite uma justa busca de oportunidades 

eliminando o fosso social trazido pela desigualdade e aproximando o real e a eliminação de 

                                                 
267 EUROPEAN COMISSION. DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment. Bruxelas, 2018. 
Disponível em: <http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf>. 
Acesso em: 30 maio 2018. 

268 Estabelece a proibição e substituição progressiva de sacos de polietileno, polipropileno e outros polímeros 
artificiais não biodegradáveis. 

269 CHILE. Camara de Diputados de Chile. Proyectos de ley. establece la prohibición y sustitución progresiva de 
las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables em la patagônia 
chilena. Disponível em: <https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9546&prmBoletin=9133-12>. 
Acesso em: 01 jun. 2018. 

270 POMPEU, Gina Vidal Marcílio. Direito à educação; controle social e exigibilidade judicial. Rio de Janeiro 
– São Paulo – Fortaleza: ABC, 2005, p. 17. 

271RANDAL, Inês Mota Pompeu; POMPEU, Gina Vidal Marcílio. Educação, diminuição de desigualdades e 
acréscimo de oportunidades na visão de Martha Nussbaum. Revista Duc In Altum - Cadernos de Direito, v. 9, 
n.18, maio-ago. 2017, p. 190. Disponível em: 
<http://www.faculdadedamas.edu.br/revistafd/index.php/cihjur/article/view/610/522>. Acesso em: 26 maio 2018. 
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uma sociedade imaginária. Desse modo prover o ser humano de educação estabelece a sua 

inclusão e promove a dignidade e o exercício da justiça272. 

Fritjof Capra explica que é possível planejar a comunidade para que não interfira na 

capacidade “da natureza para sustentar a vida”. Desse modo entende que a educação é 

necessária, principalmente para ter a compreensão dos princípios e da organização que a 

natureza e seus ecossistemas e sua interação com todos os ecossistemas para criar e garantir a 

vida. Assim sugere a “alfabetização ecológica” que significa “compreender os princípios 

básicos da ecologia, ou princípios de sustentabilidade, e viver em conformidade com essa 

compreensão273. 

Um projeto de reestruturação requer novas demandas. Dentre elas a inserção da 

prevenção por meio da educação. Nesse sentido assinala o relatório “COME On!: Capitalism, 

Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”, que apesar da educação para 

sustentabilidade não oferecer a resposta radical e imediata  criará um “a strong sense of social 

responsibility, innovation and creative thinking”274, possibilitando um repensar completo do 

projeto de sustentabilidade e sua relação com o ser humano275. 

A educação como elemento da reestruturação torna possível criar uma conscientização 

ecológica e uma educação para o decrescimento permanente voltada para o respeito à natureza, 

entender a sustentabilidade ecológica e a importância para os seres vivos e perceber o lugar do ser 

humano no planeta. Com a conscientização, a prevenção é outro passo a ser seguido, pois somente 

assim a defesa do meio ambiente será realizada, não por mera obrigação, mas como ente ligado à 

teia da vida. 

4.9 O decrescimento econômico e o pacto para a sustentabilidade ecológica  

A saída da encruzilhada por meio do decrescimento econômico como alternativa para a 

prosperidade da sociedade consiste em viver no mesmo mundo, mas de maneira diferente, de 

                                                 
272 HOLANDA, Marcus Mauricius. A educação e a igualdade de recursos: como instrumento de eliminação da 

pobreza e inserção da dignidade humana. In: SCHWARTZ, Germano André Doederlein; BIZAWU, Kiwonghi 
(Org.). Teorias da justiça. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/j1n4e8e9/Gz664.3JmvCRfTj3u8s.pdf>. Acesso em: 26 
maio 2018. 

273 CAPRA, Fritjof. A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, 
políticas socais e econômicas. Tradução de Mayra Teruya Eichemberg e Newton Roberval Eichemberg. São 
Paulo: Cultrix, 2014, p. 435. 

274 Tradução nossa: um forte senso de responsabilidade social, inovação e pensamento criativo. 
275 WEIZSACKER, Ernst Ulrich Von; WIJKMAN, Anders. Come On! Capitalism, shot-termism, population 

and destruction of the planet -A Report to the Club of Rome. New York: Springer, 2018, p. 200. 
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modo a garantir a sustentabilidade do planeta e o bem viver ao ser humano como prospectiva 

e evolução das sociedades para a busca de efetivação democrática e promoção  máxima de 

“homogeneização”, a fim de que todos possam satisfazer suas necessidades276. 

Serge Latouche afirma que o decrescimento representa uma terceira via para a 

sobriedade, de modo que entende necessário “inventarnos outro modo de relacionarnos com 

el mundo, com la naturaleza, com las cosas y los seres”277. O caminho para uma nova 

alternativa passa por uma busca de um modus vivend, que se deve viver no mesmo mundo 

mas de maneira diferente em busca de uma civilização “emancipadas y autónomas” 278 279. 

Os caminhos e escolhas a serem estabelecidos em prol da prosperidade deverão passar 

pelo realinhamento em prol da harmonia ecológica e dá ética, para que sejam superados a 

busca do materialismo e o consumo supérfluo, como forma de restabelecer valores humanos e 

ecológicos para superar, prosperar e criar um novo momento da existência humana no 

planeta: o de viver em harmonia com a natureza. 

O viver em harmonia oferece as circunstâncias favoráveis para gerar a oportunidade de 

construir uma sociedade justa, democrática e com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Uma sociedade de decrescimento, com base na “sobriedade voluntária”, poderá viver melhor, 

reciclar e reutilizar mais, produzir menos resíduos, em busca de uma existência convivial280. 

Tony Judt considera que o modo como se vive, que privilegia a busca da satisfação 

material, foi considerado como uma virtude, mas o objetivo hodierno é compreender o mundo 

e criar uma sociedade de confiança, pois “quanto mais igual for uma sociedade, maior é a 

confiança”. A construção de um novo modelo necessita da coesão e da “percepção moral” 

para enfrentar os desafios281 e criar inovações282. 

                                                 
276 Celso Furtado explica que o “conceito de homogeneização social não se refere à uniformização dos padrões 

de vida, e sim a que os membros de uma sociedade satisfazem de forma apropriada as necessidades de 
alimentação, vestuário, moradia, acesso à educação e ao lazer e a um mínimo de bens culturais. FURTADO, 
Celso. Brasil: A construção interrompida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 38 

277 Tradução nossa: Inventar outra maneira de se relacionar com o mundo, com a natureza, com as coisas e os 
seres. 

278 Tradução nossa: Emancipada e autônoma. 
279 LATOUCHE, Serge; HARPAGÉS, Didier.  La hora del decrecimiento. Tradução de Rosa Bertan Alcázar. 

Barcelona: Octaedro, 2011, p. 96. 
280 LATOUCHE, Serge. Salir de la sociedad de consumo: voces y vías del decrescimiento. Tradução de Magalí 

Sirera Manchado. Barcelona: Octaedro, 2012, p. 177.  
281 Tony Judt conclui que “estamos à beira de uma nova época, e que as décadas egoístas ficaram para trás”. 

JUDT, Tony. Um tratado sobre os nossos actuais descontentamentos. Tradução de Marcelo Felix. Lisboa: 
Edições 70, 2010, p. 219. 
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A mudança de paradigmas deve envolver o equilíbrio das condições de vida e ecológicas, e 

não a quantidade de bens consumidos. Da mesma forma, deve-se diminuir a dependência 

econômica e aumentar o sentido de coletividade e comunidade, para assim gerar uma equidade 

democrática e direcioná-la na resolução dos conflitos entre o ser humano, a economia e a natureza. 

Paul Ariès aduz que a maneira racional e eficiente para a resolução dos conflitos 

humanidade/natureza e o enfrentamento da degradação que diretamente ameaça o ser humano 

concerne em criar e fortalecer as relações com a natureza e reaprender o valor da natureza. 

Desse modo, explica que se exige um “voluntarismo político apoiado em novas pedagogias”, 

como forma de restaurar um direito fundamental e garantir o equilíbrio ecológico para as 

futuras gerações283. 

O decrescimento oferece como proposta a sobriedade e a simplicidade voluntária. 

Carlos Taibo explica que o termo se define como “la actitud de las personas que desean vivir 

com menos, consumir de forma responsable y examinar sus vidas para así determinar lo que 

es importante y lo que no lo es”284. Ter uma vida longe dos excessos do consumo reduz o uso 

de recursos naturais e o descarte de resíduos sólidos285. 

Nesse sentido, Nicolas Ridoux destaca a importância da sobriedade e da simplicidade 

voluntária como condições de justiça para compartilhar o mundo para as futuras gerações, pois 

somente assim, com o respeito aos limites e à finitude dos recursos, é possível criar estímulos para 

uma evolução do comportamento, reduzindo as demandas individuais em favor do coletivo286. 

Até porque, esses estímulos são necessários para a reestruturação da sociedade, pois ao 

descolonizar do imaginário torna-se imperativo para as mudanças sociais, econômicas e 

psicológicas. Para sair de uma sociedade de consumo para uma convivial, torna-se necessária 

uma mudança cultural ampla e, por vezes, demorada.  

Giorgos Kallis explica que na sociedade de crescimento, em sua dinâmica, é 

fundamental a permanência do consumo como forma de aumento de recursos para propiciar 

mais investimentos. Essa lógica do lucro para gerar mais lucro faz parte da dinâmica e da 
                                                                                                                                                         
282 Ibid., 2010, p. 74-75. 
283 ARIÈS, Paul. A simplicidade voluntária contra o mito da abundância. Tradução de Constância Maria 

Egrejas Morel. São Paulo: Loiola, 2013, p. 181-182. 
284 Tradução nossa: A atitude das pessoas que desejam viver com menos, consumir de forma responsável e 

examinas suas vidas para determinar o que é importante e o que não é. 
285TAIBO, Carlos. En defensa del decrecimiento: sobre capitalismo, crisis y barbarie. Madri: Catarata, 2009, p. 74. 
286 RIDOUX, Nicolas, Menos es más: introducción a la filosofía del decrecimiento. Tradução de Joana 

Mercader. Barcelona: Los libros del lince, 2009, p. 185. 
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cultura das sociedades que buscam a ascensão econômica constante. O autor explica que a 

sociedade de decrescimento pode fornecer o espaço para o “flourishing”287 de alternativas de 

cosmovisões e práticas alternativas ao desenvolvimento288. 

Serge Latouche assevera que a busca do crescimento produz bens e necessidades de 

modo simultâneo, mas o resultado cria um estado de insatisfação generalizada e permanente. 

Esse modo de viver e de pensar é o que o decrescimento procura modificar, ou melhor, 

descolonizar. Latouche explica que o projeto do decrescimento é “n’est ni celui d’une autre 

croissance, ni celui d’un autre développement (soutenable, social, solidaire, etc.), mais bien 

la construction d’une autre société, une société d’abondance frugale ou de prospérité sans 

croissance”289, ou seja, a construção de uma outra sociedade com prosperidade que aproxime 

o social e o ecológico, e que o econômico seja uma ferramenta para essa prosperidade290. 

Dessas dinâmicas de acumulação de riqueza resultam a diminuição do bem-estar e da 

sustentabilidade ecológica, com custos sociais e ambientais que extrapolam o limite de equilíbrio 

nas relações humanas e ecológicas, afastam a estabilidade democrática e criam uma massa de 

pobreza e instabilidade na sociedade. A ação humana sobre a natureza não respeita seus limites e 

altera as estruturas ecológicas, bem como direciona a crise ambiental e social.   

Nesse sentido, Hervé Kempf explica que sugerir a redução do consumo para a 

promoção do equilíbrio ecológico é uma necessidade, até porque o bem-estar coletivo não 

está mais ligado ao aumento do consumo, mas, ao contrário, essa indução à aquisição de 

mercadorias “acarreta a degradação do bem-estar”291. 

                                                 
287 Explica Giorgos Kallis que “Degrowth in the North, then, can provide space for the flourishing of alternative 

cosmovisions and practices in the South, such as buen vivir in Latin America or ubuntu in Africa. These are 
alternatives to development, not alternative forms of development”. Tradução nossa: “O decrescimento no 
norte, então, pode fornecer espaço para o florescimento de cosmovisões e práticas alternativas no sul, como o 
buen vivir na América Latina ou o ubuntu na África. Estas são alternativas ao desenvolvimento, não formas 
alternativas de desenvolvimento”. KALLIS, Giorgos. In defense of degrowth: opinions and minifests. 
Nevele: Uneven Earth Press, 2017, p. 23. 

288 Ibid., 2017, p. 22-23. 
289 Tradução nossa: não é o de outro crescimento, nem o de outro desenvolvimento (sustentável, social, solidário, 

etc.), mas a construção de outra sociedade, uma sociedade de abundância frugal ou prosperidade sem 
crescimento. 

290LATOUCHE, Serge. La décroissance est-elle un projet latin ? Les Nouveaux Cahiers du socialisme sont 
publiés deux fois par année par le Collectif d’analyse politique, Montreal,  n. 14, 2015, p. 63. Disponível 
em: <http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2505119>. Acesso em: 29 maio 2018. 

291 KEMPF, Hervé. As desigualdades, motor da crise ecológica. In: LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Elimar 
Pinheiro do (Org.). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2012, p. 233. 
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O Relatório “Sufficiency: moving beyond the gospel of eco-efficiency”292 aponta que 

para tentar reverter o excesso de utilização dos recursos naturais, além da necessidade do 

engajamento coletivo, considera relevante inserir limitações para as práticas que tornam a 

capacidade do planeta insustentável e direcionar a economia para uma transição na qual a 

palavra “suficiência” seja a meta das empresas e da sociedade. O Relatório sugere dez 

medidas para alcançar a suficiência, entre elas a simplicidade, a sustentabilidade, o 

compartilhamento, o bem-estar, a durabilidade dos produtos, a valoração da comunidade 

local, a equidade e a mutualidade. Essas são ideias para a suficiência e a promoção da 

sustentabilidade e de uma vida convivial 293. 

Michel Serres apresenta a ideia de um contrato natural entre a natureza e o ser humano. 

O autor entende a necessidade de reavaliar o contrato social, mas que é oportuno “um novo 

pacto com o mundo: o contrato natural”294. Explica que a passagem do local para o global e a 

nova relação com o mundo “outrora o nosso dono e ainda pouco tempo o nosso escravo”, 

pressupõe justamente um contrato de simbiose, um contrato pela paz entre os seres humanos e 

a natureza295.  

O contrato natural, proposto por Michel Serres, busca ao menos um equilíbrio nas 

relações, de modo que o ser humano deixe de ser um parasita e se torne um parceiro 

simbiótico, e que essa associação seja benéfica para ambos. Para isso, postula que a natureza 

seja considerada como sujeito de direito e protegida contra os excessos danosos do ser 

humano. Desse modo, o contrato natural reconhece o equilíbrio entre as forças e realiza a 

harmonia e a igualdade em relação aos interesses de ambas as partes. Assim, entende que o 

contrato natural seria o “reconhecimento exactamente metafísico, por parte de cada 

                                                 
292 FRIENDS OF THE EARTH EUROPE. Report: Sufficiency: moving beyond the gospel of eco-efficiency. Bruxelas, 

2018. Disponível em: <http://www.foeeurope.org/sites/default/files/resource_use/2018/foee_sufficiency_booklet.pdf>. 
Acesso em: 30 maio 2018. 

293 FRIENDS OF THE EARTH EUROPE. Report: Sufficiency: moving beyond the gospel of eco-efficiency. Bruxelas, 
2018, p. 45. Disponível em: 
<http://www.foeeurope.org/sites/default/files/resource_use/2018/foee_sufficiency_booklet.pdf>. Acesso em: 30 maio 
2018. 

294 SERRES, Michel. O contrato natural. Tradução de Serafim Ferreira. Lisboa: Instituto Piaget, 1994, p. 32. 
295 Michel Serres explica que a “celebração de um contrato natural de simbiose e de reciprocidade em que a 

nossa relação com as coisas permitiria o domínio e a possessão pela escuta admirativa, a reciprocidade, a 
contemplação e o respeito, em que o conhecimento não suporia já a propriedade, nem a acção o domínio, nem 
estes os seus resultados ou condições estercorárias. Um contrato de armistício na guerra objectiva, um contrato 
de simbiose: o simbiota admite o direito do hospedeiro, enquanto o parasita - o nosso actual estatuto - condena 
à morte aquele que pilha e o habita sem ter consciência de que, a prazo, se condena a si mesmo ao 
desaparecimento. O parasita agarra tudo e não dá nada; o hospedeiro dá tudo e não agarra nada. O direito de 
dominação e de propriedade reduz-se ao parasitismo. Pelo contrário, o direito de simbiose define-se pela 
reciprocidade: aquilo que a natureza dá ao homem é o que este lhe deve dar a ela, tornada sujeito de direito”. 
Ibid., 1994, p. 65-66. 
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colectividade de que vive e trabalha no mesmo mundo global de todas as outras”, para 

reconhecer o equilíbrio entre as forças296. 

O caminho para a transição começa a ganhar contornos. O decrescimento econômico, 

por meio da sustentabilidade ecológica, aliado à transformação da sociedade para a busca do 

bem viver e do bem-estar, pondera o excesso de utilização dos recursos terrestres que, 

conforme os diversos relatórios apresentados, indicam a mesma direção: a necessidade de 

repensar a posição do ser humano no planeta e a sua relação com a natureza. 

A construção de uma República Democrática de Direito no século XXI requer a opção 

de conciliar crescimento econômico, desenvolvimento humanoe proteção ambiental. o 

crescimento econômico concentrador de rendas e que provoca o acúmulo de capitral nas mãos 

de poucos é alternativa a ser evitada. A preservação ambiental para essa geração e as futuras 

demana mudança de concepção de vida, alteração dos fatos e legislação que eleve o meio 

ambiente ao patamar de prioridades, direitos e fonte da dignidade humana. 

Repensar a anatureza, educar a humanidade de acordo com os valores ambientais é 

tarefa de primeira ordem. Em seguida, no que conserne a legislação constitucional, deve-se 

visualizar que o meio ambiente equilibrado é objetivode uma República democrática e que 

diante do processo de globalização, esse mesmo Estado, República democrática há de 

prestigiar acordos internacionais com outros Estados que assumam em suas funções e 

políticas públicas o dever de ser stakeholder no processo de sustentabilidade entre o lucro, 

pessoas e planeta. 

Diante de todo o exposto, conclui-se que reestruturar por meio da educação, requer 

apoiodo constitucionalismo dirigente que exerga na natureza seu fundamento, e assimenuncia 

como objetivo a proteção ambiental no âmbito interno e no que concerne às relações 

internacionais, elenca que essas deverão adotar regras que privilegiam Países que utilizam em 

suas políticas públicas o respeito ao meio ambiente equilibrado. 

                                                 
296 Ibid., 1994, p. 76. 



CONCLUSÃO 

À guisa de conclusão, foram reunidos os aspectos principais da pesquisa, com 

pertinência crítica e valorativa. Assim, os estudos desenvolvidos no decorrer da investigação 

buscaram, com austeridade metodológica, concretizar os diversos elementos apresentados nos 

capítulos para justamente vir a fundamentar as propostas e perspectivas para a 

sustentabilidade e a teoria do decrescimento econômico no ordenamento jurídico-

constitucional brasileiro. 

A busca para encontrar as respostas permeou a construção dos quatro capítulos 

dispostos. Assim, os estudos e análises para verificar a viabilidade de aplicação da teoria do 

decrescimento econômico para o alcance da sustentabilidade foram investigados e, a cada 

capítulo construído, deslindavam-se as respostas e o entendimento sobre os questionamentos 

que moveram a pesquisa. 

A problemática em seu contexto, além de questionar sobre a aplicabilidade ou não da 

teoria do decrescimento no constitucionalismo brasileiro, indagava sobre como poderia 

realizar a integração da perspectiva do decrescimento aos fundamentos da República e os 

paradigmas do artigo 225. Além disso, a problemática criou algumas questõs subsequentes, 

tais como verificar a possibilidade do respeito ao meio ambiente equilibrado por meio da 

teoria do decrescimento. 

Ao analisar a sustentabilidade diante do processo de transnacionalidade, percebeu-se a 

relação entre a globalização como fenômeno unificador derivado de uma cultura social de 

consumo e o conflito entre a sustentabilidade ecológica, ante a reduzida preocupação 

epistemológica e sua reflexão em torno da natureza e da relação humana. 

Em razão das relações globais como sistema de cultura, consumo e produção e da 

globalização na busca incessante de mercados consumidores, estabeleceu-se uma ligação 

mundial que une todos os continentes de maneira única, que transcende as fronteiras nacionais 

e governos.  Na tentativa de se criar um mercado consumidor planetário e garantir uma 
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percepção de lucros cada vez maior, as corporações acabam por relegar a segundo plano o 

meio ambiente. 

A preocupação em aumentar a produção, aliada à constante atualização da tecnologia, 

gera excesso de consumo e o emprego cada vez mais amplo da descartabilidade desses 

produtos. Cria-se uma espiral incessante de produção e consumo, que eleva, continuadamente, 

a necessidade de recursos naturais para atender à demanda. Essa interdependência entre a 

possibilidade de continuadamente manter e/ou aumentar a produção, diante da própria 

necessidade criada para corresponder às expectativas do consumidor, tem um efeito limitador 

que as corporações não percebem ou não procuram perceber: a possibilidade de finitude dos 

recursos naturais. 

Os reflexos dessa cadeia de produção, instigada para a acumulação do capital, não 

insere a contabilização dos recursos naturais e uma sociedade de risco, onde as consequências 

geradas têm a capacidade de ultrapassar as fronteiras físicas dos Estados e atingir todos os 

continentes. O risco de implicações ao meio ambiente é real. Com efeito, a preocupação com 

produção, consumo, mercado e descarte negligencia a essencialidade e capacidade de 

manutenção de condições estáveis para o meio ambiente permanecer em equilíbrio. 

O crescimento econômico tem sua força motriz derivada dos recursos naturais, embora 

seja evidente a incapacidade do planeta de atender às crescentes demandas. A extrema 

utilização das substâncias encontradas na natureza pode chegar a um ponto de saturação, de 

tal forma que a biosfera não irá conseguir sua completa recomposição ou, o que conseguir 

recuperar, não mais atenderá às demandas das corporações, diante da permanente necessidade 

do aumento da capacidade de produção. 

Para promover a mundialização do capital e a transformação cultural, os países 

produtores procuram integrar e transpor uma transformação cultural em adaptação ou em 

substituição a dos países consumidores, para desse modo unificar a produção e garantir 

mercados consumidores dos seus produtos, sem a necessidade de sua adaptação local, e 

promover uma homogeneização cultural. Observou-se a indissociabilidade entre o consumo e 

o capitalismo.  

As estruturas criadas pelo capital necessitam estar em constante produtividade, sempre 

inovando e estimulando desejos para que o ciclo de produção e aquisição de produtos seja 
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constante. Gera, portanto, uma interdependência cultural, econômica e social, de modo a 

buscar o máximo de uniformização como política estratégica das empresas. 

A natureza é naturalmente transnacional e intergeracional, mas apesar do seu valor 

como fonte da vida e de recursos naturais necessários à existência humana, vem sendo 

paulatinamente despojada de seus recursos e da própria capacidade de regeneração. Apesar da 

necessidade de equilíbrio ecológico, países como os Estados Unidos reativaram suas 

indústrias movidas a carvão para permanecer em competitividade em relação a países 

produtores. 

Percebe-se que a má governança da natureza tem como um dos resultados a poluição, 

com capacidade de atingir diversos países. Por isso que a preocupação com o meio ambiente e 

sua capacidade de suportar o crescimento econômico deve ser levada em conta pelos Estados 

devido à universalidade dos problemas ambientais. 

Além de o mundo estar conectado de forma econômica e cultural, percebe-se a 

interdependência do equilíbrio ecológico entre os Estados. Os danos ao ambiente não ficam 

limitados somente ao território do poluidor, pois, direta ou indiretamente, todos os seres no 

planeta podem sofrer as consequências derivadas da má gestão dos recursos naturais. A 

supranacionalidade da natureza é realidade que deve ser observada por todos os países em 

razão das potenciais consequências de efeitos globais. 

A multidimensionalidade dos problemas ambientais afeta não somente o ser humano, 

mas todas as formas de vida, sendo necessário o reavaliar da existência humana no planeta e 

a sua relação com a natureza e os seres vivos. Repensar ações humanas para possibilitar 

uma conscientização global, não somente de um ou outro País, até porque existe a 

necessidade da compreensão de que a natureza deve estar em plano superior nas relações 

econômicas e sociais. 

Afirma-se a necessidade de reorientação para a atividade econômica para que esta 

compreenda a importância da natureza e da sustentabilidade, de modo que possa oportunizar a 

natureza a dar seguimento ao seu ciclo de recuperação e estabilização de seus recursos. 

Percebe-se a necessidade da instalação de novo paradigma teórico para racionalizar e 

promover educação para a sustentabilidade e proteger o planeta do aviltamento e 

desvalorização pelo ser humano. 
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Comprova-se que o crescimento econômico não oferece respostas para a 

sustentabilidade e para reduzir os desajustes sociais; pelo contrário, o que restou demonstrado 

foi que o mesmo agrava a crise social e ecológica no mundo. Não foi observada uma 

aproximação entre o econômico e o social e, além disso, a crise ecológica foi agravada. Tanto 

porque as corporações não entenderem o valor econômico da biodiversidade quanto devido a 

não aceitaram a possibilidade de finitude dos recursos, principalmente em razão da economia 

nada mais ser do que resultado da exploração da natureza. Assim, percebe-se a relação 

indissociável entre a natureza e a economia. O futuro da economia está ligado umbilicalmente 

ao da natureza. Assim, a natureza impõe limites à atividade humana, e ultrapassar esses 

limites é o início para a finitude da vida como se conhece. 

Apesar de a teoria do triple Botton line considerar que, para a responsabilidade social 

das empresas, o planeta, o lucro e as pessoas devem estar equiparadas, evidencia-se que essa 

equiparação é ineficaz e incorreta, pois a natureza, como promotora da vida, deve estar em 

patamar de desigualdade, ou seja, em patamar de proteção superior, pois é dela que derivam 

todas as outras dimensões, visto que, sem a natureza, as dimensões do ser humano e a 

econômica não têm condições de existir. 

Reitera-se que a sustentabilidade deve estar em posição de superioridade em todos os 

aspectos, pois a fonte geradora de recursos necessita de forte proteção, ou melhor, de uma 

sustentabilidade forte, para, continuadamente, possibilitar o suporte de vida ao ser humano, 

porquanto a economia não conseguirá reverter os danos causados ao meio ambiente. 

O viver em harmonia com a natureza tem como requisito essencial a sustentabilidade. O 

equilíbrio que se deseja não será alcançado com a produção em massa, com posse de 

mercadorias e muito menos com o descarte em larga escala, poluindo os mares, rios e cidades. 

O planeta não consegue realizar a absorção desses descartes em velocidade suficiente para 

manter indefinidamente a vida saudável.  Os bens ecológicos comuns estão entrando em 

colapso devido à utilização irrestrita e incontrolada, de modo que a coletividade sofre com a 

exploração em demasia dos recursos naturais. 

Aponta a necessidade de o Estado pautar suas ações em prol da sustentabilidade e de 

garantir a proteção da natureza, como forma de possibilitar condições adequadas de vida para 

as presente e futuras gerações, como resposta às necessidades da sociedade, presente e futura. 

Percebe-se que o Estado constitucional vocaciona-se para impulsionar a sustentabilidade e 
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promover a adaptação do arcabouço jurídico para atender aos anseios do novo 

constitucionalismo. 

A fundamentalidade da sustentabilidade para o Estado constitucional e para a 

democracia se reveste de condição essencial para sua própria existência e para o provimento 

de condições dignas para o ser humano. O Estado deve promover o mínimo essencial 

ecológico para garantir o mínimo de condições de vida e de dignidade a sua população. Desse 

modo, percebe-se que a existência do próprio Estado e de seu povo deve incondicionalmente 

ser promovida por meio da sustentabilidade. O resultado da democracia constitucional recebe 

a influência direta da sustentabilidade como procedimento vinculativo. 

Assim, a sustentabilidade é o meio essencial para a promoção do equilíbrio da natureza 

e limitador da ação do ser humano. Devido a característica transnacional e intergeracional do 

meio ambiente, este necessita do fortalecimento da proteção diante do processo de 

mundialização do capital e da extrema utilização dos bens naturais, para garantir um planeta 

com condições de vida em equilíbrio com a humanidade e os demais seres vivos. 

Ao investigar a formação e a idealização constitucional brasileira no âmbito 

econômico, social e ambiental, percebeu-se que o resultado foi de inovações, 

principalmente ao consagrar constitucionalmente a proteção da natureza para a garantia do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, com vistas ao bem-estar da pessoa humana. 

Verifica-se, portanto, a orientação antropológica da Constituição de 1988, ao proteger o 

meio ambiente como garantia intergeracional. 

A Constituição brasileira, além de inserir a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República, outorgou também os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa em um mesmo inciso. Percebe-se, no decorrer de todo o texto constitucional, a 

busca do equilíbrio de forças. Assim, a dimensão econômica constitucional criou ferramentas 

para atender aos objetivos republicanos, dos quais inseriu, no artigo 170, que é função da 

ordem econômica e financeira do Estado garantir a existência digna. Compreende-se que a 

Constituição de 1988, economicamente, adotou o capitalismo, mas o limite é a valorização do 

trabalho humano. Este limitador da livre iniciativa demonstra que a economia é o instrumento 

para o desenvolvimento e não como um fim próprio. 

A preocupação do Estado é garantir um desenvolvimento inclusivo e integral. A 

economia como meio, e não como fim. Além disso, o desenvolvimento projetado para o 
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Brasil deve incluir a proteção ambiental como condição dos objetivos da República e como 

fator decisivo para o provimento da dignidade humana. Ou seja, a proteção ambiental auferida 

no texto constitucional brasileiro garante a proteção do meio ambiente como garantia para a 

qualidade de vida e promoção da dignidade humana, através do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

A instrumentalidade da ordem econômica e financeira no Brasil é para a promoção do 

ser humano. Desse modo, garantir o desenvolvimento econômico, gerar emprego e renda para 

o bem-estar, assim como a proteção ao meio ambiente, mostram-se de relevância 

fundamental, sem prejuízo da atuação empresarial como justificação da existência do Estado. 

A legitimação do Estado democrático é a efetivação dos valores sociais, por meio da 

transformação da sociedade no âmbito econômico e ambiental. A emancipação econômica e 

social do ser humano é objetivo da democracia, além da promoção da igualdade, bem-estar e 

proteção ambiental.  

 O que se percebe é que o Brasil, apesar de estar posicionado em nona posição entre as 

maiores economias, não conseguiu reduzir o fosso social, de modo que está posicionado na 

75ª posição no índice de desenvolvimento humano. Aliado a isso, o meio ambiente não recebe 

a proteção devida, nem do Executivo, que falha em fiscalizar, nem das empresas, que omitem 

em seus relatórios situações de riscos ambientais, nem do Legislativo, que legisla em 

retrocesso às leis ambientais que garantiriam um mínimo de ações para proteger a sua 

integridade, como se percebe com o novo Código Florestal brasileiro. 

Além disso, observa-se a necessidade da atuação estatal na construção de políticas 

públicas para promover e implantar uma educação social, ambiental e econômica para coibir 

os excessos da livre iniciativa e da inoperância dos poderes da república. A transformação 

social é necessária e uma construção na educação faz-se prioridade para coibir afrontas à 

sociedade e ao meio ambiente. 

A garantia constitucional de um desenvolvimento mínimo, ou seja, de um patamar 

mínimo para assegurar a dignidade e o bem-estar ao ser humano, para a ocorrência dessa 

condição existencial mínima, a proteção e a garantia a um meio ambiente equilibrado deve ser 

uma realidade, caso contrário, sem o equilíbrio ecológico, não se verifica a possibilidade de 

oferecer um patamar mínimo para o ser humano. Assim, o ser humano ocupa posição central 



 
324 

na construção constitucional brasileira, de sorte que a ordem econômica, social e a proteção 

ambiental são vocacionados para prover uma existência digna. 

Percebe-se que a garantia da dignidade humana deve passar inevitavelmente pela 

promoção da natureza. Sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, não há como 

consentir e promover, não somente a dignidade, mas a eficácia dos direitos fundamentais e a 

aplicação dos direitos humanos. Tem-se, na verdade, uma verdadeira ordem ambiental 

estabelecida na Constituição brasileira. 

A Constituição brasileira tem fundamentos promotores do bem-estar social e objetivos, 

tais como a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e desenvolvida, que, 

indubitavelmente, necessitam encontrar-se em sintonia com a proteção ao meio ambiente. O 

desenvolvimento humano e econômico deve utilizar como fundamento o meio ambiente 

ecologicamente sustentável, com o fim de atingir a plenitude do desenvolvimento. 

Enfatiza-se que o respeito ao meio ambiente é a condição elementar para fundamentar a 

atuação na economia, seja do Estado, seja da iniciativa privada. Assim, o equilíbrio ambiental 

é a condição mais importante para a implementação de um Estado democrático no Brasil, 

estabelecendo como condição indispensável para o desenvolvimento. 

A vertente ambiental no Brasil, conforme já demonstrado, foi inovadora, pois criou uma 

política ambiental no País reconhecida mundialmente. Todavia, apesar da proteção, a natureza 

vem sendo constantemente vilipendiada, notadamente pela omissão do Poder Executivo e de 

leis retrógradas, considerando que está no Poder Judiciário a instância derradeira, para o 

resguardo da proteção constitucional ao meio ambiente. 

Verifica-se a necessidade de fortalecimento da proteção à natureza no Brasil. Com 

efeito, entende-se que a proteção constitucional que fora dada ao meio ambiente, para garantir 

um direito humano, não oferece a proteção devida. Atesta-se a indispensabilidade de 

assegurar uma sustentabilidade forte, não mais para afiançar um direito alheio, mas emanar de 

direito próprio, principalmente porque a natureza se tornou objeto de exploração de fins 

meramente econômicos. 

A essencialidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma realidade a ser 

executada. Assim, deve-se deixar a abstração da norma constitucional e transformá-la em um 

fato real, a ser concretizada de modo a garantir os direitos fundamentais constitucionais. 
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Compreende-se que, no âmbito constitucional brasileiro, a garantia ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a promoção da sustentabilidade devem se posicionar no patamar 

superior ao da dignidade humana. Assim, a sustentabilidade forte atuaria como instrumento de 

proteção e garantia da dignidade.  

Ou seja, o Estado brasileiro, para a persecução de seus objetivos e a implementação da 

dignidade humana, insere a sustentabilidade como princípio (apesar de não estar expresso) 

fundamentador de todos os outros. É dizer, a sustentabilidade como vetor de interpretação 

normativo-constitucional, de modo que a sua aplicação deve filtrar os demais princípios e 

fundamentos como premissa de efetivação da Constituição. Assim, o ser humano seria o 

objetivo central da Constituição e a preservação da dignidade o princípio fundador, mas a 

sustentabilidade ambiental se posiciona como garantidora da dignidade humana e da vida ao 

criar condições ambientais ecologicamente equilibradas. 

Percebe-se a centralidade do direito à sustentabilidade, principalmente porque a 

Constituição brasileira a insere como princípio inspirador de toda a ordem política, social, 

econômica e cultural. A fundamentalidade de um meio ambiente ecológico equilibrado é 

condição inicial para a dignidade humana, direitos humanos e direitos fundamentais. Atesta-se 

que a sustentabilidade seria a diretriz vinculante para o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. 

Assim, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, originado de ações que 

promovam a sustentabilidade, figura como direito indissociável da própria existência humana. 

Desse modo, cabe ao Estado, às empresas e à sociedade a responsabilidade de repensar meios, 

políticas e modelos que efetivem, ou pelo menos consigam garantir, o patamar mínimo 

civilizatório declarado na Constituição brasileira de 1988. 

Ao investigar a responsabilidade social das empresas para a promoção da 

sustentabilidade, percebe-se a importância das corporações como atores centrais para o seu 

impulso. As empresas têm o papel essencial para o desenvolvimento das sociedades e, ao 

mesmo tempo, têm o poder de promover, por meio de ações inescrupulosas, desastres 

ambientais de grande amplitude. 

A Constituição brasileira inseriu a livre iniciativa como fundamento da República, de 

modo que as empresas têm seu papel essencial na promoção do desenvolvimento e na redução 

das desigualdades sociais, mas, para a atuação empresarial, foram estabelecidos limitadores. 
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Ou seja, a livre iniciativa não tem liberdade plena, suas ações são condicionadas pelo valores 

sociais do trabalho e por toda a legislação de proteção ambiental. As regras constitucionais 

elevam o meio ambiente como condicionador para o desenvolvimento das corporações. 

A proteção da natureza para a prover um meio ambiente ecologicamente equilibrado é o 

direcionador principal para as estratégias corporativas, de modo que a empresa deve se guiar 

pela aceitação e promoção da defesa do meio ambiente e pela redução dos impactos 

ambientais derivados de sua atividade. Verifica-se que o desafio das empresas é produzir com 

responsabilidade e respeito ao consumidor e à natureza. 

A busca de lucros é condição essencial de existência da empresa, mas ao direcionar 

todas as suas atividades voltadas somente para o lucro, a empresa não realiza a sua função 

social e muito menos ações de responsabilidade.  Perseguir o lucro, como objetivo primário 

da corporação, leva a criar condições de desequilíbrio entre as empresas, entre a sociedade e o 

meio ambiente. Como foi demonstrado, algumas ações corporativas criaram riscos a milhares 

de pessoas, ocasionados por acidentes que poderiam ser evitados ou por fraudes nos produtos 

para alterar a percepção da fiscalização e do consumidor em relação à sustentabilidade do 

objeto empresarial. 

A lógica da busca do lucro pelo lucro, presente em algumas atividades econômicas, não 

se concilia com os interesses da sociedade e do planeta. Por isso, a atuação responsável das 

corporações é uma necessidade e uma urgência. A conciliação com o lucro corporativo e a 

preocupação com a natureza e as pessoas são uma realidade que não se pode olvidar. A 

remodelação de toda a cadeia produtiva e seus reflexos no consumo devem ter como 

parâmetro estratégico de ação a sustentabilidade ecológica. 

Com efeito, o capital, representado pelas corporações, sofrerá as consequências nocivas 

ao meio ambiente. Os fatores econômicos sofrem total influência dos bens da natureza, eis 

que a economia é um subproduto do meio ambiente. Sem recursos naturais não existe 

produção industrial, de modo que, independentemente de quem degrade a natureza, todos 

estarão sujeitos aos efeitos nocivos da poluição, indistintamente.  

A sustentabilidade é o valor-guia para a atuação de todos os atores, seja o Estado, sejam 

as empresas ou as pessoas. A sujeição de todos à sustentabilidade é uma realidade, de modo 

que o verdadeiro desenvolvimento da sociedade, econômico, social, cultural, tem como 

fundamento a defesa e a proteção do planeta. Por isso, no Estado brasileiro, não se permite a 
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atuação ilimitada da livre iniciativa. A Constituição de 1988 limitou e direcionou as 

atividades empresariais na proteção da natureza para o provimento da sustentabilidade. 

Verifica-se a essencialidade das empresas para a transformação social. No contexto 

constitucional, as corporações são o instrumento para garantir a dignidade ao ser humano, por 

meio do trabalho e da renda, e sua atuação está vinculada à permanente manutenção e 

promoção da sustentabilidade. 

Mas, verifica-se que a ausência de uma atuação ética por parte das empresas vem 

acelerando os processos de degradação ambiental, de poluição do ar, dos mares, e exaurindo 

os recursos não renováveis, principalmente quando se percebe a ampliação de investimentos 

para aumentar a produtividade, reduzir os custos e estimular o consumo. 

Percebe-se que as empresas deveriam pautar suas estratégias para atender aos ditames 

da sustentabilidade, de modo a garantir um desenvolvimento social vinculado com a proteção 

ambiental. A sustentabilidade, como promotora do desenvolvimento e da dignidade da pessoa 

humana, deve ser visualizada pelas corporações como o objetivo supremo a ser atingido. O 

lucro das empresas deve ser derivado de uma atuação ética, responsável e inclusiva 

vocacionada para a proteção do meio ambiente. Desse modo, as empresas em atuação de 

responsabilidade social devem direcionar a sua preocupação ao stakeholders e a toda a 

comunidade da qual fazem parte, responsabilizando-se por suas ações no contexto de atuação.  

A preocupação com a sustentabilidade deve fazer parte da essência das empresas desde 

a sua concepção, pois a sua existência passa inevitavelmente pelos valores decorrentes da 

sustentabilidade. O papel da economia é includente, por isso a atuação ética da empresa se faz 

uma necessidade. A baliza ética para promover a inclusão social e a proteção do planeta faz 

parte da condição existencial da corporação. É dizer, a atividade econômica não deve ser vista 

simplesmente como fonte geradora de lucros aos sócios. 

Verifica-se a necessidade de repensar a atuação das empresas e o seu papel no 

desenvolvimento da sociedade.  A mera expectativa de lucro não é o desejo constitucional, em 

vista da necessidade normativa de se observar a função social; é promover a inclusão, gerar 

empregos, renda e proteger o meio ambiente. Percebe-se a necessidade de uma educação 

ecológica para os gestores das empresas, para o fim de demonstrar que o lucro é consequência 

de uma gestão empresarial que respeite os limites do planeta. 
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A prioridade das empresas é gerar prosperidade socioambiental e, ao mesmo tempo, 

lucros a seus acionistas. O que se almeja das empresas é a redução do abismo social em que 

vive mais de 70% da população, com a diminuição da concentração de renda para que todos 

possam fruir da prosperidade. Assim, a empresa sempre terá recursos naturais para 

desenvolver a sua atividade, bem como mercado de consumo dos seus produtos e serviços. 

Percebe-se que a atuação ética da empresa deve ser conduzida para promover o respeito 

às normas, às pessoas e garantir o respeito aos direitos humanos. O reconhecimento das 

empresas para a garantia desses direitos deve ser fundamentado na proteção ao planeta. Não é 

compatível respeitar a universalidade do ser humano se o respeito à natureza não é exercido 

pelas corporações. Numa síntese, sem a garantia de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado não há que se falar em respeito aos direitos humanos por parte das empresas. 

A atuação consciente da empresa é necessária e salutar. A promoção da 

responsabilidade social das empresas só é possível com a real adesão das mesmas. Conforme 

demonstrado, empresas com premiação por gestão ambiental responsável, na verdade, eram 

poluidoras do planeta. A responsabilidade social das empresas não é apenas uma expressão 

para se posicionar perante o mercado, mas sim uma filosofia e uma obrigação constitucional 

de garantir a prosperidade para todos. 

Percebe-se que para a empresa continuar a sua existência são necessárias ações 

estratégicas em prol da sustentabilidade, pois o meio ambiente e os seus recursos são a 

condição necessária para a permanência da empresa e da própria condição de vida no planeta, 

conforme se conhece. O compromisso empresarial de promoção da natureza torna-se cada vez 

mais uma necessidade e uma realidade da qual não se pode se eximir. 

Desse modo, sugere-se a inclusão como stakeholder, ou seja, como parte diretamente 

interessada nas ações corporativas, o planeta/natureza, pois toda as empresas são obrigadas a 

interagir com o meio ambiente durante todas as fases de sua existência. Ao tratar a natureza 

como parte interessada, a empresa, além de garantir sua interação, legitima, perante a 

sociedade, que as suas ações são baseadas em estratégias de proteção da natureza e por uma 

atuação ética. Para além do lucro, a função da empresa é proteger a natureza, as pessoas e, 

consequentemente, garantir dividendos aos acionistas.  

Deve-se ouvir a natureza e analisar as consequências que possam advir, como efeito, de 

operações que não levam em consideração a proteção dos recursos naturais. Entende-se que 
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inserir o planeta, a natureza como stakeholder, certamente aproximará as corporações da sua 

função essencial, qual seja, a de desencadear o bem-estar humano em um ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Entende-se que a proteção da natureza é resguardar a corporação de seus próprios atos. 

Ao priorizar os interesses do meio ambiente, as estratégias empresariais serão delineadas de 

modo a realizar o mínimo custo natural. Desse modo, a empresa estará cumprindo sua função 

social e atuando de modo responsável e inclusivo.  

A importância de se ouvir a natureza evita que só se perceba o seu “grito” quando as 

condições climáticas são alteradas e a ausência de recursos naturais elevam os custos 

operacionais.  

A atividade econômica deve zelar pela conservação ambiental como previdência lógica 

de sua própria preservação, pois, do contrário, a inevitável escassez de recursos naturais, bem 

como alterações climáticas, irão elevar os custos operacionais ou mesmo inviabilizar a 

atividade empresarial. Daí se afirmar a necessidade de respeito à natureza e de sempre 

planejar e executar soluções sustentáveis.  

A natureza deve ser entendida como elemento norteador de todas as relações humanas. A 

economia é instrumento para a realização humana e sua existência está ligada ao meio ambiente. 

Desse modo, a proteção do planeta deve ser reforçada por diversos instrumentos, a iniciar por uma 

proteção jurídico-constitucional, para implantação de uma sustentabilidade forte. 

Ao investigar sobre a teoria do decrescimento econômico e a sua relação com a 

promoção da sustentabilidade, afirma-se que a natureza se posiciona como limitadora para o 

crescimento econômico. A economia tem seu ciclo produtivo delimitado pela disponibilidade 

de recursos naturais e da capacidade da natureza de reabsorção dos resíduos descartados. 

Desse modo, ao perceber a possibilidade de finitude dos recursos ambientais e a 

necessidade de políticas para a sustentabilidade, procurou-se investigar a possibilidade de 

aplicar e compatibilizar a teoria do decrescimento econômico no sistema jurídico-

constitucional brasileiro, como forma de aproximar a previsão constitucional da realidade 

brasileira. 

Na investigação, constatou-se que a capacidade do planeta é limitada e que a exploração 

da biosfera é crescente, ao mesmo tempo em que o estímulo ao consumo é uma constante. 
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Mas, conforme resultados de vários relatórios apresentados, verifica-se que o planeta está 

chegando ao seu limite de prover condições ambientais para a vida. 

Nesse sentido, entende-se que a proteção ao planeta deve ser o objetivo primário dos 

Estados. A proteção do patrimônio ecológico e a proteção e promoção da sustentabilidade são 

o propósito primeiro e permanente para que se possa, por meio das condições ambientais 

adequadas, procurar construir a sociedade do modo que se deseja. 

Aliado ao excesso de expropriação dos bens da natureza, tem-se ainda a previsão de 

crescimento populacional projetado até 2050 de mais de 9.6 bilhões de pessoas. Nesse 

patamar, percebe-se que, na continuidade dos padrões de consumo, o planeta entrará em 

colapso por não mais poder fornecer recursos nem conseguir eliminar as toneladas de lixo e 

contaminação do ar para manter as condições ideais para a vida. Nesse mesmo aspecto, se no 

momento presente, todos os países consumissem como os países do hemisfério norte, o 

colapso dos recursos naturais seria iminente.  

Revela-se a centralidade normativo-constitucional pela qual a natureza deve ser 

valorada. É hora para os Estados, para as empresas e para as pessoas repensarem a sua função 

em relação ao planeta. A projeção para os anos vindouros não é positiva, e a necessidade de 

tomar atitudes concretas é determinante para o futuro da humanidade. 

Percebe-se que para o enfretamento do desafio ecológico que se apresenta, tem-se a 

necessidade de repensar, principalmente por parte dos Estados, um novo constitucionalismo 

que insira a natureza em um patamar protetivo superior aos demais alicerces constitucionais, 

de modo a proteger a natureza das ações individuais que prejudicam toda a coletividade. 

A preocupação com o meio ambiente e seus recursos é uma realidade que não se pode 

esconder ou deixar para outro momento. Diversos relatórios apresentados demonstram a 

necessidade de repensar a política global em relação à natureza. Apesar da possibilidade do 

colapso da economia, Estados e empresas permanecem orientados para o crescimento 

econômico, como se fosse a salvação dos males da humanidade. No entanto, observa-se que o 

crescimento econômico desregrado dos outros valores constitucionais, em vista do interesse 

exclusivo das conveniências empresariais, gera pobreza, exclusão, poluição, degradações 

irreversíveis e mazelas sociais de toda ordem. 
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Verifica-se que o desenvolvimento tecnológico, apesar de ser aliado da sustentabilidade, 

com o desenvolvimento vocacionado à produção de energia limpa, tornou-se, também, uma 

fonte de degradação ambiental, pois, ao desenvolver tecnologia, reduziu o custo dos produtos, 

consequentemente o aumento do consumo. Aliado a isso, a inovação tecnológica faz com que 

o consumidor substitua seus equipamentos, não por serem inservíveis, mas para permanecer 

atualizados com a tecnologia. 

Percebe-se que se a humanidade continuar a persistir em um crescimento irrestrito dos 

recursos naturais e com uma pegada ecológica que supere a capacidade planetária, o fim da 

harmonia do ser humano na terra, devido ao colapso ambiental, será uma realidade no 

presente e para as futuras gerações  

A busca de alternativas e estratégias é a direção a ser tomada na mudança dos 

paradigmas.  A mudança de percepção na produção e no consumo verifica-se como a 

realidade que os Estados e as empresas devem buscar. O bem-estar não se encontra na relação 

imperfeita de produção-consumo-descarte. Esses dilemas devem ser solucionados para prover 

a sustentabilidade. A lógica de crescimento econômico atual não é sustentável. Conforme 

apresentado, a permanência de uma economia voltada para a utilização infinita de recursos 

não é viável. 

A necessidade de uma sociedade que conviva harmoniosamente com a natureza torna-se 

cada dia um imperativo do novo Estado constitucional. A existência humana será guiada 

conforme as necessidades e possibilidades. O crescimento econômico, pelo simples fato de 

permanecer crescendo, não é o ideal, pois camufla uma realidade, haja vista que a iminente 

escassez de recursos não só irá obstar o crescimento econômico em um dado momento, como 

poderá inviabilizar a atividade e causar uma série de prejuízos sociais. 

O estágio em que se encontra humanidade, em relação a conhecer a si própria e à 

natureza, é o mais avançado de todos os tempos. Mas, mesmo assim, não a impede de criar, 

identificar os problemas e, ainda, permanecer neles. Criou-se o mito de um crescimento 

sustentável (o desenvolvimento sustentável), mas o que se percebe é que são termos 

controversos que foram combinados para reforçar a preocupação da humanidade em relação 

ao crescimento. Mas o que se apresenta é justamente o contrário, o crescimento e a 

sustentabilidade são termos antagônicos que se excluem. Sustentabilidade não tem relação 

positiva com o crescimento econômico apresentado nos moldes atuais. 
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Desta feita, faz-se uma crítica ao termo desenvolvimento sustentável que nada mais é do 

que o crescimento econômico, já que a proteção da natureza e a preocupação com o ser 

humano são colocadas em plano secundário nas estratégias do mercado. Desse modo, não há 

preservação da natureza, o termo desenvolvimento não se faz devidamente representado e 

muito menos a sustentabilidade é alcançada. Crescimento econômico não pode ser 

considerado desenvolvimento. 

Percebe-se que o termo crescimento não tem sentido para a sustentabilidade e para a 

sociedade. É um termo cunhado de significado para a economia, pois um crescimento 

sustentado é o que as corporações desejam. Para as pessoas, a prosperidade é o que elas 

realmente desejam. O crescimento da economia não eliminou o fosso social e a concentração 

de renda, ao contrário, amplia-se cada vez mais. 

De outro lado, tem-se a teoria do decrescimento econômico, a qual apregoa que o 

desenvolvimento sustentável não mais oferece as respostas necessárias para o progresso da 

humanidade. Acrescenta a isso a impossibilidade de promover um crescimento continuado e 

infinito em um planeta reconhecidamente finito. A Organizações das Nações Unidas reconhece 

a limitação de oferta de matéria-prima, além do que, com base em estudos científicos, prevê 

que, até 2050, a necessidade de recursos seria equivalente a mais dois planetas. 

A teoria do desenvolvimento sustentável tomou força desde a apresentação do relatório 

“Nosso futuro comum”, publicado em 1987, no qual enfrenta a questão do desenvolvimento, 

qual seja, as necessidades humanas, os interesses corporativos e a questão da sustentabilidade 

do planeta, em relação ao problema da capacidade de suportar as demandas por matéria-prima. 

Por isso, a busca de um verdadeiro desenvolvimento deve ser fundamentada em um 

patamar de sustentabilidade que consiga proteger o planeta e manter a qualidade de vida para 

todos os seres vivos. Tem-se, portanto, a procura de um modelo que possa garantir a 

prosperidade e ao mesmo tempo contribuir para a manutenção do equilíbrio ecológico. 

Desta feita, busca-se um modelo que ofereça a saída do imaginário dominante 

implantado pelos países produtores e a construção de novo paradigma que respeite a realidade 

local, com a interação da sociedade para criar soluções locais, como um começo para a 

implementação da sustentabilidade. 
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Assim, para a saída da sociedade de consumo, tem-se com a teoria do decrescimento 

econômico a possibilidade de implementar um modelo que ofereça prosperidade à população 

e, ao mesmo tempo, proteja o planeta do uso abusivo de recursos para promover uma 

sociedade onde a sustentabilidade e o respeito à natureza se imponham em primeiro lugar. 

O abandono do crescimento econômico ilimitado é uma consequência necessária para a 

implantação da teoria do decrescimento econômico. Ao eliminar o excesso de produção, 

haverá a redução do consumo e da poluição na mesma proporção.  O estabelecimento de uma 

cultura responsável e sustentável faz parte das prioridades da teoria do decrescimento, para a 

busca da qualidade de vida e do desenvolvimento das capacidades humanas, e não da 

quantidade de produtos que se oferecem e nem baseado na competição, mas sim na 

cooperação. 

A meta para a sociedade, na teoria do decrescimento, é o abandono da sociedade de 

crescimento ilimitado e, somado a isso, uma governança estatal eficiente aliada a boas 

práticas corporativas em prol da racionalidade para o provimento da sustentabilidade para a 

construção de um Estado sustentável. 

O decrescimento econômico, para a construção política e social da sociedade, apresenta 

alguns objetivos para promover a mudança dos paradigmas. Assim, demonstra a necessária 

reflexão sobre a capacidade do planeta de sustentar a vida e a relação do ser humano para 

promover o bem-viver em uma sociedade convival e sustentável. 

A teoria do decrescimento requer a mudança dos valores de crescimento baseada na 

relação produção/consumo para uma sociedade suficiente e garantidora da sustentabilidade. 

Para isso, reavaliar, reconceitualizar, reestruturar, redistribuir, reduzir, reutilizar e reciclar são 

necessidades imperativas para a construção do decrescimento e promover a saída da 

sociedade de consumo. 

Percebeu-se que os “Rs” estratégicos para iniciar a mudança são: o reavaliar, o 

reestruturar e o relocalizar, até porque o reavaliar implica em mudanças políticas para 

promover a reestruturação do Estado e conciliar os diversos interesses em prol da 

sustentabilidade e da promoção da condição humana como consequência. Desse modo, devem 

ser repensadas as estruturas do Estado na promoção de proteção efetiva para a natureza, a 

implantação de educação e alterações legais voltadas para a sustentabilidade com vista a 

tentar minimizar a crise ecológica e repensar a atuação do Estado para a defesa da natureza. 
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Assim, ao enfrentar a problemática e formular as soluções para a aplicabilidade da 

teoria do decrescimento econômico no âmbito jurídico constitucional brasileiro para o alcance 

da sustentabilidade, afirma-se que a teoria do decrescimento econômico é aplicável ao texto 

da Constituição brasileira de 1988.  

Tal afirmação se dá por perceber que a teoria organicista constitucional é integradora e 

toda a sua sistemática requer a realização simultânea dos direitos civis, políticos, sociais, 

culturais e econômicos. Assim, a harmonia desejada pela Constituição é assimilável ao 

decrescimento econômico, que do mesmo modo entende que a economia é para promover o 

bem-estar do ser humano e garantir o bem-viver em uma sociedade justa, solidária e com a 

natureza protegida para garantir a vida a todos os seres de todas as gerações. 

Desse modo, a similaridade entre a teoria do decrescimento e o desejo constitucional é 

inegável. Existe a necessidade de adaptação de algumas normas para garantir uma 

sustentabilidade forte contra os arbítrios da iniciativa privada e do próprio poder público. As 

mudanças a serem apresentadas têm a intenção de aplacar o abuso e o uso irracional dos 

recursos da natureza, principalmente diante de sua finitude. 

A incorporação e a integração do decrescimento econômico na esfera constitucional são 

sugeridas para, pelo menos no plano da sustentabilidade ecológica, realizar o primeiro passo 

para a admissão da teoria no contexto constitucional.  A proposta apresentada concerne a 

própria evolução de uma constituição vanguardista que, com reconhecimento internacional, 

inovou, e novamente poderá fazê-lo, em prol da natureza e de seu povo. 

Percebe-se que a sustentabilidade se encontra permeada na Constituição brasileira como 

orientadora da atuação do Estado, mas, apesar disso, sofre com as ingerências legislativas e 

omissões do Executivo, de modo que se sugere um repensar, no contexto constitucional, sob 

nova perspectiva, que trará a possiblidade de fortalecer e resguardar a proteção da natureza e a 

promoção da sustentabilidade como direito próprio derivado do fundamento constitucional.  

De fato, não há previsão expressa no texto constitucional brasileiro a respeito da 

sustentabilidade. Entende-se necessária a consagração formal do princípio no corpo 

constitucional como forma garantidora da sua observância, em vista da vital proteção 

decorrente do princípio para as presentes e futuras gerações. A inserção como princípio criaria 

ferramentas e limites que fortaleceriam a sustentabilidade como um passo inicial para a teoria 

do decrescimento. 
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Como fase inicial, para possibilitar uma sustentabilidade ecológica fortalecida, como 

requer a teoria do decrescimento, propõe-se inserir um novo inciso ao Art. 1º da Constituição 

Federal de 1988 referente aos fundamentos do Estado brasileiro, no qual se sugere reconhecer 

a natureza como promotora da vida. Assim, o Estado Democrático do Brasil, ao lado dos 

fundamentos já consagrados: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana; valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, ter-se-ia a o meio ambiente 

sustentável, impregnado com seu caráter multidimensional a saber: jurídico, social, ecológico, 

econômico, ético. Sugere-se o texto para o sexto inciso: VI – Meio ambiente sustentável. 

A inserção de um sexto inciso fortaleceria a proteção da natureza e estimularia 

interpretação jurídica propícia a um exame da sustentabilidade, devido à hierarquização da 

natureza à norma fundamental do Estado. Desse modo, resguardar a natureza para a promoção 

da sustentabilidade seria a própria defesa da Constituição e o fortalecimento do Estado 

sustentável do qual o Brasil foi vanguardista.  

Nesse momento, percebe-se a mudança de uma interpretação antropocêntrica, restrita, 

focada, inevitavelmente, no ser humano, para a possibilidade de uma ampliação da 

hermenêutica constitucional, colocando a natureza, o planeta, em posição de centralidade, 

promovendo não somente a proteção ao ser humano, mas a todas as formas de vida. Assim, o 

meio ambiente sustentável, como fundamento da República, altera o grau de proteção 

auferido no modelo antropocêntrico e o coloca em um patamar superior de proteção. Cria-se 

novo ciclo de proteção à natureza, e desse modo, valores e princípios serão orientados para a 

proteção integral da vida. 

A inclusão constitucional meio ambiente sustentável como fundamento é um passo 

inicial para o Brasil garantir, pelo menos como norma fundamental, os aspectos culturais, 

sociais, econômicos e políticos direcionados para o bem-estar e o bem-viver de modo 

indistinto na relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza, com vista à construção de 

uma sociedade efetivamente justa e intergeracional. 

 Como consequência da sugestão de inclusão do sexto inciso dos fundamentos da 

República, verifica-se como essencial a inclusão do quinto inciso nos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, além das metas já existentes, a saber: construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional;  erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Ter-se-ia como quinto inciso a seguinte sugestão: proteger da natureza e garantir a 

sustentabilidade como princípio. Para, assim, ser a base fundamental e direcional dos 

objetivos republicanos. 

Os objetivos constitucionais são na realidade metas a serem alcançadas pelo Estado. 

Desse modo, inserir como propósito a proteção à natureza é o resultado lógico de sua inserção 

como um dos fundamentos da República. Percebe-se que a introdução da proteção da natureza 

é garantir a sustentabilidade e fortalecer a tutela do meio ambiente ante problemas 

provenientes de um retrocesso ambiental na legislação. Além disso, supre a ausência do 

próprio texto constitucional de expressamente inserir um princípio da sustentabilidade. 

Verifica-se a necessidade de inclusão de um décimo primeiro inciso no artigo 4º, que 

trata sobre a forma como o Estado brasileiro deve se relacionar com as diversas nações. 

Assim, sobre o relacionamento internacional do Brasil, afirma-se a necessidade de também 

ser pautado pelo respeito à natureza e à regeneração dos ciclos vitais e evolutivos. Assim, 

sugere-se a inclusão de um décimo primeiro inciso com o seguinte texto: XI - Respeito a 

natureza e a regeneração dos ciclos vitais e evolutivos. 

Percebe-se que a inclusão desse inciso se mostra coerente. Além da prevalência dos 

direitos humanos, defesa da paz, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, 

tem-se a natureza como fonte integradora das nações, devido à característica essencialmente 

transnacional. Desse modo, entende-se ser compatível a inserção como um dos princípios que 

regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. 

Sugere-se, ainda, a inclusão, no caput do Artigo 170 da CF/88, referente à ordem 

econômica e financeira do Estado. Justifica-se a incorporação, pois tal previsão é uma 

ferramenta criada pela Constituição brasileira de 1988 para a execução dos objetivos 

constitucionais presentes no artigo 3º. Assim, a Ordem Econômica e Financeira do Estado foi 

instrumentalizada para garantir a execução dos escopos da República, dotada, portanto, de 

princípios gerais destinados a conduzir, por meio da economia, ao caminho da prosperidade, 

da existência digna, da proteção dos valores sociais e da proteção ao meio ambiente. 

Mas percebe-se que a proteção ao meio ambiente não está inserida como fundamento 

nem como objetivo da ordem econômica e financeira, mas se apresenta como princípio da 

ordem econômica. Defende-se uma maior proteção do meio ambiente, alçando-a como 
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fundamento, ao lado da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Desse modo, 

sugere-se a disposição do caput do artigo 170 com a inclusão da proteção da natureza e do 

meio ambiente equilibrado, no mesmo status em que se encontram a valorização do trabalho 

humano e a livre iniciativa. Desse modo sugere-se a disposição do caput do artigo 170 com a 

seguinte redação: Art. 170. A ordem econômica, fundada na proteção à natureza (grifo 

nosso), valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 

Verifica-se a necessidade de sugerir complementação ao caput do artigo 225. Tal 

inclusão se dá para melhor delimitar a abrangência do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, pois a amplitude da proteção do meio ambiente e seus 

beneficiários deve ser devidamente explicitada para que, desse modo, se consiga realizar a 

devida proteção pelas normas jurídicas. 

 O artigo 225 da Constituição brasileira prescreve que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Mas “todos quem?” essa é a dúvida que ocorre. Mas, 

ao analisar a sistemática atual e antropológica, a resposta surge imediatamente, todos os seres 

humanos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Verifica-se, desse modo, a necessidade de melhor especificar quem são esses “todos”, 

principalmente porque se está sugerindo uma mudança em alguns paradigmas previstos na 

Constituição, principalmente a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito oriundo da própria natureza como proposição em decorrência do direito à vida.  

Assim, a sugestão é a inclusão do reconhecimento da natureza como fonte de vida, que deve 

ser devidamente protegida para garantir a todos os seres o benefício do equilíbrio ambiental.  

A sugestão do ampliar a compreensão do artigo 225 é destinada a fortalecer a teia 

(ligação) existente e necessária entre todos os seres vivos e criar ferramentas para a 

interpretação do texto constitucional ampliado para além da centralidade do ser humano. 

Sugere-se como caput o seguinte texto: Art. 225. A natureza, como fonte da vida no 

planeta deve ter sua proteção estabelecida de modo que todos os seres (grifo nosso) 

tenham direito de se beneficiar do meio ambiente ecologicamente equilibrado e seus recursos, 

essencial à sadia qualidade de vida e ao bem viver, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Desse modo, são reforçadas a compreensão da natureza como elemento estabilizador de 

toda a estrutura constitucional e a garantia de que todos os seres possam ter os benefícios da 

sustentabilidade, como um meio ambiente equilibrado. Percebe-se que as modificações 

sugeridas, com o reforço da tutela constitucional, é para possibilitar o fortalecimento da 

sustentabilidade para a proteção dos seres vivos como fundamento da República. 

 As mudanças para fortalecer a proteção à natureza são fundamentais, por considerar 

que a mesma exerce um papel de promoção e sustentação da vida.  A natureza se apresenta, 

portanto, como um dos pilares da existência humana. Sem a natureza protegida, a 

sustentabilidade não será verificada e toda a lógica da vida se desfaz. Impensável considerar a 

dignidade humana e os direitos humanos sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e sustentável, como um passo para o reavaliar proposto na teoria do decrescimento 

econômico.  

Enfatiza-se como necessária a realização do pacto com a natureza e o fortalecimento das 

estruturas naturais e legais em prol da proteção ambiental. As soluções para modificar as 

estruturas do Estado devem passar ainda pela educação ecológica, com o fim possibilitar a 

existência de uma civilização sustentável, com o propósito de se criar uma sociedade justa, 

com equidade, igualdade e oportunidades para todos, além de sustentável. 

Na perspectiva de um processo educativo voltado para a racionalização ecológica, deve 

ser combinado a uma educação para o consumo em todas as esferas, do produtor ao 

consumidor final, pois as consequências negativas se dão não somente pela exploração do 

meio ambiente e seus recursos, mas também por toda uma estrutura criada para estimular o 

consumo. Tanto que a poluição derivada do descarte de materiais é um problema com efeitos 

transnacionais, principalmente os resíduos plásticos e equipamentos eletrônicos sem uso. 

A educação se mostra uma das principais estratégias para a reavaliação e para as 

mudanças, pois possibilita a percepção crítica da população, de modo que pode se libertar e 

descolonizar-se do imaginário para pensar uma sociedade concreta e sustentável. O poder 

transformador da educação é a principal ferramenta para a adoção da teoria do decrescimento 

e da promoção da sustentabilidade e proteção da natureza. 

A educação proporciona ao indivíduo o exercício de suas capacidades, a eliminação de 

suas deficiências e a promoção da unificação social em torno do bem-estar e do bem-viver. 

Para a sociedade do decrescimento, a educação proporcionará a construção da nova 
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sociedade, com proteção à natureza, promoção da sustentabilidade, garantindo a dignidade ao 

ser humano e  integralidade dos direitos humanos. 

Reafirma-se, ainda, o papel central das empresas e de sua atuação responsável para a 

efetividade das mudanças propostas. Até porque, elas são um instrumento fundamental da 

República para a implementação do bem-estar. A educação para a sustentabilidade deve 

incluir toda a sociedade, inclusive as corporações, considerando que a situação de crise 

ambiental se dá, em grande parte, devido ao exercício desastroso dos executivos na 

persecução das estratégias em busca do lucro pelo lucro. 

Em complemento à educação ecológica para as corporações, estas devem inserir a 

natureza como parte interessada. Desse modo, ao analisar suas estratégias, a proteção ao meio 

ambiente e a promoção da sustentabilidade devem estar no topo de todas as preocupações e 

análises empresariais. Pensar a empresa como organismo vivo da natureza, pois as ações 

inconsequentes geram resultados negativos para todos. 

A mudança para retirar do papel e transformar em uma constituição real é o primeiro 

passo para uma civilização harmônica e em equilíbrio com todas as formas de vida, 

permanecendo o ser humano como curador da natureza para garantir as bases de sustentação 

da vida e proteger o círculo virtuoso da natureza. 

A perspectiva do decrescimento seria a base econômica teórica para justificar a 

necessidade da sustentabilidade forte, em face da finitude de recursos. Nesse caso, a 

tecnologia pode ser parceira em relação à otimização de recursos e ferramenta de 

sustentabilidade. Ainda, em vista das dimensões continentais do Estado brasileiro, o seu papel 

constitucional no desenvolvimento normativo da sustentabilidade mostra-se relevante, em 

vista das suas riquezas naturais, alta produtividade agropecuária e potencial hídrico. É de se 

observar que o Estado brasileiro, a despeito de sua estrutura robusta de recursos, pode ser 

exemplo constitucional para o mundo na defesa normativa da sustentabilidade como premissa 

de interpretação jurídica. 

Diante da perspectiva de uma sociedade virtuosa derivada da teoria do decrescimento 

econômico e vocacionada para o fortalecimento da sustentabilidade e da proteção ao ser 

humano, enquanto parte integrante da natureza, sugere-se a continuidade da pesquisa focando 

principalmente nas relações de consumo, em uma educação ecológica e em instrumentos para 
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a efetivação da sustentabilidade e proteção da natureza para promover o bem-estar e o bem-

viver e criar uma sociedade que consiga eliminar a crise ambiental e social vivida no Brasil.  

Sugerem-se, ainda, estudos para o desenvolvimento da interpretação constitucional 

sustentável, vale dizer que toda atividade administrativa, legislativa, judicial e empresarial 

deveria ser filtrada pelo princípio constitucional sustentável, a fim de aferir sua validade, a 

partir dos preceitos constitucionais existentes e sugeridos. Dessa forma, uma conduta que, em 

princípio, não tenha ilicitude aparente, poderá ser considerada inconstitucional por ofender o 

princípio da sustentabilidade, assim como uma lei formal que configure um retrocesso 

ambiental. 
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APÊNDICE A 

PESQUISA DE OPINIÃO 

A percepção da Responsabilidade Social das Empresas – RSE 

 

Título da pesquisa: Responsabilidade Social das Empresas - RSE.  

Texto de Apresentação da pesquisa: Toda empresa que deseja ser socialmente 

responsável deve assumir, adotar e publicar alguns indicadores, que indicam o grau de adoção 

de responsabilidade. Dessa maneira, responda os quesitos abaixo sobre o que entendem em 

relação aos indicadores de RSE. 

Metodologia da pesquisa 

 Tipo de Pesquisa: Conforme propostos por Silvia Constant Vergara (2016, p 48), 

sobre os critérios de classificação das pesquisas de investigação científica, classifica-se da 

seguinte maneira: 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa: Pura – onde se busca pesquisar e 

desenvolver conhecimento “motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador 

e situada, sobretudo, no nível da especulação”.  

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa será: Pesquisa de campo – com 

aplicação de questionário para levantar a percepção do público-alvo sobre a Responsabilidade 

Social das Empresas - RSE. (Toda empresa que deseja ser socialmente responsável deve 

assumir, adotar e publicar alguns indicadores, que indicam o grau de adoção de 

responsabilidade. Dessa maneira, responda os quesitos abaixo sobre o que entende em relação 

aos indicadores de RSE.) 

População e População Amostral: Conforme Sylvia Constant Vergara (2016, p 53), 

deve ser entendido por população o conjunto de elementos que detém as mesmas 

características e que serão delimitadas para objeto de estudo. A população amostral é a fração 

escolhida dentro de critérios estabelecidos de representatividade (VERGARA, 2016, p. 53). 

O universo da pesquisa de campo foram docentes e discentes dos cursos de Direito e 

Administração, Ciências Contábeis e Gestão Pública. Quanto ao tipo de amostra, a pesquisa 
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foi – Não Probabilística – por acessibilidade: longe de qualquer procedimento estatístico, 

seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles, de modo que foram selecionados alunos 

de universidades de determinados cursos, conforme esclarece Vergara (2016, p. 53). 

Coleta de dados: Os dados foram coletados por meio de formulário eletrônico. O 

questionário elaborado foi fechado, estruturado, não identificado, aplicado eletronicamente. A 

opção por meio eletrônico visa à velocidade da distribuição dos formulários, a maior 

abrangência territorial, facilitando a participação do público-alvo que não foi identificado 

durante a aplicação do questionário. 

Foram realizados pré-testes por um professor da administração, dois do direito e dois da 

filosofia, de modo a verificar a pertinência do questionário e a percepção de incoerência entre 

perguntas e respostas. Ao final, o questionário foi aplicado ao público-alvo com a seguinte 

área de formação: 

ÁREA DE FORMAÇÃO POPULAÇÃO TOTAL 

Direito  

 

950 

Administração 

 Ciências Contábeis 

Gestão Pública  

Respondentes total 449 (47,26%) 

 
Do questionário: As perguntas do questionário, objeto da pesquisa, foram construídas a partir do 

decálogo da empresa socialmente responsável com base na proposta apresentada pelo Centro Mexicano para la 

filantropia – CEMEFI1. 

Quadro xxx – Decálogo de la empresa socialmente responsable 

DECÁLOGO DE LA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE DE CEMEFI 
1. Promueve e impulsa en su interior una cultura de responsabilidad social empresarial que busca las 
metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad. 
2. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su solución, impulsando 
el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 
3. Hace públicos los valores de su empresa y se desempeña con base en un código de ética. 
4. Vive al interior y al exterior de esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y respeto 
a la dignidad humana. 
5. Promueve el desarrollo humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, 
accionistas y proveedores). 
6. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción empresarial 

                                                 
1CEMEFI. Decálogo da empresa socialmente responsável. Disponível em: 

<https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/decalogo_esr.pdf>. 
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7. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización, 
además de contribuir a la preservación del medio ambiente. 
8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que opera. 
9. Participa mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de la sociedade 
civil y/o gobierno en la atención de las causas sociales que ha elegido. 
10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus programas de 
inversión y desarrollo social 
Fonte: CEMEFI, 2001  

Assim, foram formuladas dez questões, cada uma com quatro alternativas, para verificar a percepção dos 

profissionais já designados, sobre os indicadores de responsabilidade social, assim expostos: 

QUESTIONÁRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS - RSE 

Item  Pergunta  Respostas  

1 Seria RSE Promover uma cultura de Responsabilidade Social que 
busque os objetivos e o sucesso do negócio, contribuindo ao 
mesmo tempo para o bem-estar da sociedade. 

 

 
 
( ) Sim, este seria um 
indicador de 
Responsabilidade Social 
das Empresas 
 
 
( ) Não, este não seria um 
indicador de 
Responsabilidade Social 
das Empresas 
 
 
( ) Sim, mas antes de tudo 
deve visar aos lucros dos 
acionistas, 
primordialmente. 
 
 
( ) Não, entendo ser uma 
função elementar do 
Estado 

 

2 Seria RSE Identificar as necessidades sociais do ambiente em que 
opera e colaborar na sua solução, promovendo o desenvolvimento 
e a melhoria da qualidade de vida. 

3 Seria RSE divulgar os valores da sua empresa e executar com 
base em um Código de Ética. 

4 Seria RSE coexistir em modelos (internos e externos) de liderança 
participativa, solidariedade, serviço e respeito pela dignidade 
humana. 

5 Seria RSE Promover o desenvolvimento humano e profissional de 
toda a sua comunidade (funcionários, família, acionistas e 
fornecedores). 

6 Seria RSE Identificar e apoiar causas sociais como parte de sua 
estratégia de ação negócio. 

7 Seria RSE Respeitar o ambiente ecológico em todos e cada um 
dos processos de operação e marketing, além de contribuir para a 
preservação do meio ambiente. 

8 Seria RSE Investir tempo, talento e recursos no desenvolvimento 
de comunidades em que opera. 

9 Seria RSE Participar, através de alianças Inter setoriais com 
outras empresas, em organizações da sociedade civil e / ou com o 
governo, na atenção das causas sociais que você escolheu.  

10 Seria RSE levar em consideração e envolver seus funcionários, 
acionistas e fornecedores em seus programas de investimento e 
desenvolvimento social. 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO 
 

A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) 

Toda empresa que deseja ser socialmente responsável deve assumir, adotar e publicar 
alguns indicadores, que indicam o grau de adoção de responsabilidade. Dessa maneira 
responda os quesitos abaixo sobre o que entendem em relação aos indicadores de RSE.  

10 perguntas 

PERÍODO DE RESPOSTAS 28 de junho a 06 de julho de 2018. 

QUESTIONÁRIO NÃO IDENTIFICADO 

agradeço aos participantes por responderem a essa pesquisa. 

 

OBSERVAÇÃO: SÓ É POSSÍVEL PASSAR A FASE DOS QUESTIONÁRIOS 
DEVE OBRIGATORIAMENTE MARCAR O TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

TÍTULO DA PESQUISA: A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS – 
RSE 

Prezado (a) Participante,  

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, desenvolvida por MARCUS 
MAURICIUS HOLANDA – ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO 
CONSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 

que irá investigar a compreensão da sociedade em relação a Responsabilidade Social 
das Empresas - RSE. Pois a compreensão por parte da sociedade sobre a função das 
corporações tem o potencial de cooperar para a formação das instituições na direção do bem-
comum. Dessa forma compreender como pensa o universo da pesquisa, seria base para 
estabelecer vínculos de cooperação, confiança e respeito mútuos. 
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Nós estamos desenvolvendo esta pesquisa porque queremos saber e entender a 
percepção por parte da sociedade sobre a função das corporações e o seu o potencial em poder 
cooperar para a formação das instituições na direção do bem-comum. Dessa forma 
compreender como pensa o universo da pesquisa, seria base para estabelecer vínculos de 
cooperação, confiança e respeito mútuos. 

1. POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR?  

O convite para a sua participação se dá devido se inserir dentro do universo da pesquisa 
de campo que será composto por professores e alunos de Programas de Pós-graduação em 
Direito e Administração, bem como docente e discentes de cursos de graduação em Direito, 
Administração, Ciências Contábeis e Gestão Pública. 

O motivo da pesquisa se dá principalmente nesse público ocorre por causa da formação 
que direta ou indiretamente participaram das decisões das corporações devida a área de 
formação, seja advogados, contadores, auditores ou gestores. 

2. COMO SERÁ A MINHA PARTICIPAÇÃO?  

A pesquisa será realizada em duas etapas. Na primeira é obrigatório a leitura e 
concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE,  para poder passar 
para a fase dos questionários. 

Na segunda parte, após aceitar o TCLE, serão apresentadas as perguntas do 
questionário, objeto da pesquisa, que foram construídas a partir do decálogo da empresa 
socialmente responsável com base na proposta apresentada pelo Centro Mexicano para la 
filantropia – CEMEFI. 

Assim, foram formuladas dez questões cada uma com quatro alternativas, para verificar 
a percepção dos profissionais já designados, sobre os indicadores de responsabilidade social, 
onde os itens das respostas é padrão, somente as perguntas é que são diferenciadas. Desse 
modo ao concluir a marcação dos 10 quesitos, o respondente deverá apertar a tecla “enviar” 
para finalizar a sua participação. 

A pesquisa não é identificada, desse modo não é necessário realizar nenhum cadastro e 
nem colocação de e-mail ou telefone. E os dados serão utilizados de forma anônima.  Os 
dados serão manejados e analisados de forma anônima e os resultados serão apresentados de 
forma agregada, não permitindo a identificação individual dos participantes de pesquisa. 

Se trata de um estudo não intervencionista (sem intervenções clínicas) e sem 
alterações/influências na rotina/tratamento do participante de pesquisa, e consequentemente 
sem adição de riscos ou prejuízos ao bem-estar dos mesmos. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem 
plena autonomia e liberdade para decidir se quer ou não participar. Você pode desistir da sua 
participação a qualquer momento, mesmo após ter iniciado  a marcação das respostas do 
questionário, bastando para isso fechar o formulário sem finalizar. Informamos que não 
oferece nenhum prejuízo para você. Não haverá nenhuma penalização caso você decida não 
consentir a sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a 
execução da pesquisa. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você 
poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o 
que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 
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3. QUEM SABERÁ SE EU DECIDIR PARTICIPAR?  

Somente o pesquisador responsável saberá que você está participando desta pesquisa. 
Ninguém mais saberá da sua participação. Entretanto, caso você deseje que o seu nome conste 
do trabalho final, nós respeitaremos sua decisão. Basta que entre em contato com o 
pesquisador, tendo em vista a impossibilidade de individualizar ou identificar as pessoas que 
responderão ao formulário. 

4. GARANTIA DA CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE.  

Todos os dados e informações que você nos fornecer serão guardados de forma sigilosa. 
Garantimos a confidencialidade e a privacidade dos seus dados e das suas informações. Tudo 
que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam conseguidas através de marcação aos quesitos do 
formulário serão utilizadas(os) somente para esta pesquisa. O material da pesquisa com os 
seus dados e informações será armazenado em local seguro e guardados em arquivo, por pelo 
menos 5 anos após o término da pesquisa. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido 
na divulgação dos resultados da pesquisa. Caso você autorize que sua voz seja publicada, 
teremos o cuidado de anonimizá-la, ou seja, sua voz ficará diferente e ninguém saberá que é 
sua. Caso você autorize que sua imagem seja publicada, teremos o cuidado de anonimizá-la, 
ou seja, seu rosto ficará desfocado e/ou colocaremos uma tarja preta na imagem dos seus 
olhos e ninguém saberá que é você.   

5. EXISTE ALGUM RISCO SE EU PARTICIPAR? 

 O(s) procedimento(s) utilizado(s) na pesquisa, gera um GRAU DE RISCO MÍNIMO, 
dado que a pesquisa e para verificar a percepção sobre o que entende por Responsabilidade 
Social das Empresas. Os dados serão manejados e analisados de forma anônima e os 
resultados serão apresentados de forma agregada, não permitindo a identificação individual 
dos participantes de pesquisa. além disso a população amostral e ampla e não haverá de modo 
algum nenhum tipo de identificação. 

RESSALTA-SE QUE TODA PESQUISA COM OU EM SERES HUMANOS 
ENVOLVE RISCO. NÃO EXISTE PESQUISA SEM RISCOS. ALGUNS EXEMPLOS DE 
RISCO: RISCO DE CONSTRANGIMENTO DURANTE UMA ENTREVISTA OU UMA 
OBSERVAÇÃO; RISCO DE DANO EMOCIONAL, RISCO SOCIAL, RISCO FÍSICO, 
decorrente a procedimentos para a realização de exames laboratoriais, etc.) que será reduzido 
devida a ausência de identificação do respondente, devida a ausência de cadastro e a redução 
dos riscos ainda se dá devida a utilização dos dados de modo agregado e não individualizado. 

6. EXISTE ALGUM BENEFÍCIO SE EU PARTICIPAR?  

Os benefícios esperados com a pesquisa são no sentido de demostrar a compreensão 
sobre a responsabilidade social das empresas. 

A busca da percepção sobre a atuação das empresas e de sus responsabilidade social 
visa verificar a promoção da sustentabilidade e a atuação das empresas no respeito ao meio 
ambiente de modo a contribuir para um novo olhar da atuação empresarial na proteção ao 
meio ambiente. desse modo os benefícios poderão ser sentidos por todos devido ao um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

7. FORMAS DE ASSISTÊNCIA E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS.  
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Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma compensação 
financeira. No caso de algum gasto resultante da sua participação na pesquisa e dela 
decorrentes, você será ressarcido, ou seja, o pesquisador responsável cobrirá todas as suas 
despesas quando for o caso. 

8. ESCLARECIMENTOS  

Se você tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na 
mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável, através dos seguintes 
contatos: 

NOME DO PESQUISADOR: MARCUS MAURICIUS HOLANDA; Endereço: RUA 
CORONEL ALEXANDRINO, 300 – MONTESE; CEP: 60.420-700 – Fortaleza -Ce; Fone: 
(88) 999102963; E-mail: mm_holanda@yahoo.com.br. 

 Se você desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos 
envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza, Ce. 
O Comitê de Ética tem como finalidade defender os interesses dos participantes da pesquisa 
em sua integridade e dignidade e tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto 
de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 
dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Fortaleza 
COÉTICA Av. Washington Soares, 1321, Bloco M, Sala da Diretoria de Pesquisa e 
Desenvolvimento e Inovação . Bairro Edson Queiroz, CEP 60811-341. Telefone (85) 3477-
3122, Fortaleza, Ce. 

9. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO.  

Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar da pesquisa deve realizar a marcação no 
questionário eletrônico; O participante de pesquisa ou seu representante legal, quando for o 
caso, deve rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE,  

10. USO DE VOZ E/OU IMAGEM 

Caso o(a) Senhor(a) deseje que seu nome, seu rosto, sua voz ou o nome da sua 
instituição apareça nos resultados da pesquisa, sem serem anonimizados, marque um dos itens 
abaixo.  

____ Eu desejo que o meu nome conste do trabalho final.  

____ Eu desejo que o meu rosto/face conste do trabalho final.  

____ Eu desejo que a minha voz conste do trabalho final. 

 ____ Eu desejo que o nome da minha instituição conste do trabalho final. 

11. CONSENTIMENTO  

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais,  declara que, após leitura 
minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 
devidamente explicadas pelos pesquisadores. Ciente dos serviços e procedimentos aos quais 
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será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 
pesquisa.  

E, por estar de acordo, faz a marcação no item para prosseguir a pesquisa 

 

*Obrigatório 

1. 1) Seria RSE Promover uma cultura de Responsabilidade Social que busque os objetivos 
e o sucesso do negócio, contribuindo ao mesmo tempo para o bem-estar da sociedade * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas   

Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente.  

Não, entendo ser uma função elementar do Estado 

2. 2) Seria RSE Identificar as necessidades sociais do ambiente em que opera e colaborar 
na sua solução, promovendo o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida. * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente  

Não, entendo ser uma função elementar do Estado 

3. 3) Seria RSE divulgar os valores da sua empresa e executar com base em um Código de 
Ética. * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente Não, 

entendo ser uma função elementar do Estado 

4. 4) Seria RSE coexisir em modelos (internos e externos) de liderança participativa, 
solidariedade,serviço e respeito pela dignidade humana. * Marcar apenas uma 
oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente 
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 Não, entendo ser uma função elementar do Estado 

 

5. 5) Seria RSE Promover o desenvolvimento humano e profissional de toda a sua 
comunidade (funcionários, família, acionistas e fornecedores) * Marcar apenas uma 

oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente  

Não, entendo ser uma função elementar do Estado 

6. 6) Seria RSE Identificar e apoiar causas sociais como parte de sua estratégia de ação 
negócio * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente  

Não, entendo ser uma função elementar do Estado 

7. 7) Seria RSE Respeitar o ambiente ecológico em todos e cada um dos processos de 
operação e marketing, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. * Marcar 

apenas uma oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente   

Não, entendo ser uma função elementar do Estado 

8. 8) Seria RSE Investir tempo, talento e recursos no desenvolvimento de comunidades em 
que opera. * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente   

Não, entendo ser uma função elementar do Estado 

9. 9) Seria RSE Participar, através de alianças intersetoriais com outras empresas, em 
organizações da sociedade civil e / ou com o governo, na atenção das causas sociais que 
você escolheu * Marcar apenas uma oval. 
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 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente 

 Não, entendo ser uma função elementar do Estado 

10. 10) Seria RSE levar em consideração e envolver seus funcionários, acionistas e 
fornecedores em seus programas de investimento e desenvolvimento social. * Marcar 

apenas uma oval. 

 Sim, este seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Não, este não seria um indicador de Responsabilidade Social das Empresas 

 Sim, mas antes de tudo deve visar aos lucros dos acionistas, primordialmente 

 Não, entendo ser uma função elementar do Estado 
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