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RESUMO 

 

Em 2008, o termo Capitalismo Consciente foi introduzido no meio empresarial por John 

Mackey e Raj Sisodia. No entendimento dos seus criadores, a abordagem do Capitalismo 

Consciente promove uma intensa reflexão sobre a forma como as empresas podem desenvolver 

seus negócios, aliando propósito, desempenho financeiro e benefícios para a sociedade. Este 

estudo analisou a evolução do conceito de Capitalismo Consciente ao longo da última década 

(2009-2018), após sua criação, por meio de uma extensa pesquisa bibliográfica desenvolvida 

nas bases de dados de pesquisa científica EBSCO Information Services, Scopus e Web of 

Science (Institute for Scientific Information). Com base nestes procedimentos foram 

encontrados e analisados 32 artigos científicos publicados em periódicos e revisados por 

especialistas (peer review). A pesquisa identificou que, ao longo dos últimos dez anos, o 

número de artigos publicados com vínculo direto ao Capitalismo Consciente não foi expressivo. 

Embora o tema tenha surgido há pouco tempo, o conceito se confunde com o próprio 

movimento empresarial em torno de negócios conscientes, criado por John Mackey e Raj 

Sisodia. Portanto, este estudo não percebeu uma tendência de crescimento da discussão do 

Capitalismo Consciente no meio acadêmico. Apesar disso, a revisão da literatura dos artigos 

selecionados para análise levantou diversas questões de pesquisa relevantes que podem ser 

exploradas futuramente por outros pesquisadores. E, ainda, propõe implicações acadêmicas e 

gerenciais para este estudo que podem ser utilizadas pelas empresas, em especial, as empresas 

varejistas brasileiras. 

 

Palavras-chave: Capitalismo Consciente; Propósito maior; Orientação para stakeholders; 

Liderança consciente; Cultura consciente; Negócios conscientes; Empresas varejistas. 

  



ABSTRACT 

 

In 2008, the term Conscious Capitalism was introduced into business by John Mackey and Raj 

Sisodia. According to its creators, the Conscious Capitalism approach promotes an intense 

reflection on how companies can develop their business, combining purpose, financial 

performance and benefits to society. This study analyzed the evolution of the concept of 

Conscious Capitalism over the last decade (2009-2018) after its inception through extensive 

bibliographic research developed in the scientific research databases EBSCO Information 

Services, Scopus and Web of Science (Institute for Scientific Information). Based on these 

procedures, 32 scientific articles published in journals and peer reviewed were found and 

analyzed. The research identified that, over the last ten years, the number of articles published 

with direct link to Conscious Capitalism was not expressive. Although the theme has recently 

emerged, the concept fuses with the business movement itself around conscious business, 

created by John Mackey and Raj Sisodia. Therefore, this study did not notice a growing trend 

of the discussion of Conscious Capitalism in the academic environment. Nevertheless, the 

literature review of the articles selected for analysis has raised several relevant research 

questions that may be further explored by other researchers. It also proposes academic and 

managerial implications for this study that can be used by companies, especially Brazilian retail 

companies. 

 

Keywords: Conscious Capitalism; Higher purpose; Stakeholder orientation; Conscious 

leadership; Conscious Culture; Conscious business; Retail companies. 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Os quatro princípios do Capitalismo Consciente.......................................................41 

 

  



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Número de artigos publicados sobre Capitalismo Consciente (2009-2018)..............44 

 

Gráfico 2: Tipo de abordagem dos artigos.................................................................................46 

 

Gráfico 3: Métodos de pesquisa utilizados nos artigos...............................................................47 

 

Gráfico 4: Principais argumentos dos autores sobre o Capitalismo Consciente.........................47 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa (RSC)..........................................23 

 

Figura 2: Triple bottom line: o tripé da sustentabilidade............................................................27 

 

Figura 3: Os quatro princípios do Capitalismo Consciente........................................................30 

 

Figura 4: Nuvem de palavras-chave dos artigos analisados.......................................................54 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Diferenças entre Capitalismo Consciente e Responsabilidade Social  

Corporativa................................................................................................................................21 

 

Tabela 2: Número de artigos publicados por periódico..............................................................44 

 

Tabela 3: Lista de artigos incluídos na revisão de literatura.......................................................66 

 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 13 

2 REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................................... 16 

2.1 Capitalismo Consciente: origens e conceitos fundamentais ...................................... 16 

2.1.1 Afinal, o que é Capitalismo Consciente? ........................................................... 17 

2.1.2 Capitalismo Consciente não é Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ..... 19 

2.1.3 Capitalismo Consciente: por que faz sentido agora? .......................................... 20 

2.1.4 Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ...................................................... 21 

2.1.5 Sustentabilidade: Triple Bottom Line (TBL) ...................................................... 25 

2.1.6 Outras tendências associadas ao Capitalismo Consciente .................................. 27 

2.1.7 Os quatro princípios do Capitalismo Consciente ............................................... 29 

3 METODOLOGIA ........................................................................................................... 41 

3.1 Distribuição dos artigos por ano ................................................................................ 41 

3.2 Distribuição dos artigos por periódico ....................................................................... 42 

3.3 Distribuição dos artigos por abordagem .................................................................... 44 

3.4 Distribuição dos artigos por método .......................................................................... 44 

3.5 Distribuição dos artigos pelo argumento dos autores ................................................ 45 

4 VISÃO CRÍTICA EM RELAÇÃO AO CAPITALISMO CONSCIENTE ............... 46 

4.1 Posições contrárias às ideias e propostas do Capitalismo Consciente ....................... 46 

4.2 Capitalismo Consciente: um conceito ou um movimento?........................................ 50 

4.3 Outras visões e abordagens sobre o Capitalismo Consciente .................................... 51 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 55 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 58 

APÊNDICE ............................................................................................................................. 64 

APÊNDICE A – Tabela 3: Lista de artigos incluídos na revisão de literatura ..................... 64 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2008, John Mackey e Raj Sisodia foram os responsáveis pela introdução do 

conceito de Capitalismo Consciente no meio empresarial. Para John Mackey (2011, p. 85): 

Capitalismo Consciente é fundamentalmente uma filosofia, uma maneira de 

pensar sobre negócios, mais complexa e abrangente do que tem sido 

tradicionalmente pensada. Também é uma filosofia sobre como liderar e 

administrar um negócio no século XXI, que acreditamos que leva a mais 

criação de valor para a maioria das partes interessadas - clientes, funcionários, 

fornecedores, investidores e sociedade/meio ambiente. Acreditamos que o 

Capitalismo Consciente eventualmente se tornará o paradigma de negócios 

dominante por uma simples razão - ele funciona melhor e, a longo prazo, 

competirá com outras filosofias de negócios (MACKEY, 2011). 

 

Sisodia (2009; 2011) acredita que as empresas praticantes dos quatro princípios do 

Capitalismo Consciente – propósito maior, orientação para stakeholders, liderança e cultura 

conscientes – serão mais bem-sucedidas que as outras no longo prazo, pois alcançarão sucesso 

em diversas dimensões da sua atuação, inclusive do ponto de vista financeiro, gerando ao 

mesmo tempo impactos positivos para a sociedade. O foco de atuação do movimento das 

empresas pelo Capitalismo Consciente é justamente estimular a criação de um grande número 

de empresas, ao redor do mundo, que priorizam seus quatro princípios, descritos da seguinte 

forma: 

1. Propósito maior: empresas com fortes valores e propósitos, que vão muito além do 

retorno financeiro, incluindo resultados sociais e econômicos no desempenho do 

negócio; 

2. Orientação para stakeholders: empresas que atuam no sentido de contemplar os 

interesses de diversos públicos que influenciam e são influenciados por ela – 

funcionários, investidores, consumidores, fornecedores e comunidade; 

3. Liderança consciente: líderes com visão holística, comprometidos com os objetivos de 

negócio, que veem a empresa como parte de um sistema complexo de relações, 

interdependente e em constante evolução; 

4. Cultura consciente: empresas que possuem uma cultura forte, baseada em elementos 

como dedicação, resiliência, confiança, autenticidade, cuidado, transparência, 

integridade, aprendizado e empoderamento (MACKEY; SISODIA, 2013; BARKI, 

2013). 
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No momento em que a pesquisa na área de varejo vem crescendo e buscando oferecer 

contribuições para a competitividade das empresas varejistas (BOTELHO; GUISSONI, 2016), 

também estão em processo intensas alterações motivadas pela mudança de valores da 

sociedade, que irão exigir uma profunda transformação na filosofia de negócios, na cultura e 

nos objetivos do varejo (PARENTE; VIOTTO, 2017). Nos próximos anos, três grandes 

tendências devem provocar um forte impacto nas empresas varejistas, de acordo com Parente e 

Viotto (2017): (1) o crescente empoderamento do consumidor, que valoriza e compartilha suas 

experiências de compra e presta cada vez mais atenção aos valores e propósitos das companhias 

e suas marcas; (2) as novas expectativas dos funcionários da geração millenials (o grupo de 

jovens nascidos entre 1980 e 2000), que tendem a valorizar atitudes e propósitos mais 

conscientes; (3) a filosofia empresarial conhecida como Capitalismo Consciente, baseada em 

propósito maior e valores centrais, que começa a ser praticada com sucesso por um grupo de 

grandes empresas varejistas como Whole Foods Market, Zappos, Starbucks, Trader Joe’s, The 

Container Store, Nordstrom, Costco, entre outras. Então, é possível que consumidores 

empoderados, funcionários engajados e empresas com propósitos bem definidos, que aderiram 

aos princípios do Capitalismo Consciente, mudem o cenário do varejo nas próximas décadas 

(PARENTE; VIOTTO, 2017). 

Essas três grandes tendências exigirão das empresas varejistas, ao mesmo tempo, três 

enormes desafios: (a) como se preparar para lidar com o empoderamento do consumidor e 

propiciar a experiência de compra que ele deseja, considerando seus valores e propósitos?; (b) 

como engajar seus funcionários em torno de novos propósitos corporativos para atender à 

crescente demanda pela melhoria da experiência de compra, nas lojas físicas e digitais?; (c) 

como incorporar uma visão mais consciente, amparada por propósitos e valores, tornando-os 

mais claros para seus clientes e compartilhando-os com seus funcionários e demais 

stakeholders? 

Se por um lado, a melhoria da experiência de compra pode diferenciar as empresas de 

varejo (GREWAL; LEVY; KUMAR, 2009; VERHOEF et al., 2009), por outro, as empresas 

estão começando a reconhecer a relevância de entender e gerenciar a experiência do cliente e 

os seus níveis de engajamento com as marcas (ACCENTURE 2015; MARKETING SCIENCE 

INSTITUTE, 2016), da mesma forma que estudos acadêmicos também têm avançado nesse 

sentido (GREWAL; LEVY; KUMAR, 2009; LEMON; VEHOEF, 2016; PUCCINELLI et al, 

2009; VERHOEF et al., 2009). Entretanto, o futuro do varejo como área do conhecimento exige 

que sejam realizadas novas pesquisas sobre consumo e engajamento que possam investigar a 
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conexão entre experiência dos clientes, valores e propósitos mais conscientes (GREWAL; 

ROGGEVEEN; NORDFÄLT, 2017). Mais recentemente, Grewal et al. (2017) apresentou um 

modelo de envolvimento com clientes que conecta os conceitos do Capitalismo Consciente com 

os desafios que foram levantados para o varejo. Portanto, faz sentido desenvolver novas 

pesquisas para compreender como posicionamentos conscientes influenciarão as empresas 

varejistas de agora em diante. Um dos fortes motivos para empreender esse esforço é que 

varejistas conscientes podem criar conexões emocionais e mais profundas com os clientes por 

meio dos seus propósitos e valores (GREWAL et al., 2017). 

Na tentativa de contribuir para a discussão acadêmica desses temas no contexto do 

varejo, os objetivos deste trabalho são: a) compreender a evolução do conceito de Capitalismo 

Consciente, do ponto de vista acadêmico, ao longo dos últimos dez anos; b) explorar o 

significado de propósito na visão dos autores que abordaram o Capitalismo Consciente no 

período indicado. Neste sentido, a pergunta de pesquisa que irá guiar o desenvolvimento do 

estudo é: Como evoluiu o conceito de Capitalismo Consciente ao longo da última década 

(2009-2018), após a sua criação? 

O estudo está dividido em quatro capítulos, além desta introdução. O Capítulo 2 aborda 

a revisão da literatura sobre Capitalismo Consciente, destacando seu histórico, principais 

conceitos, temas associados e explora mais profundamente os seus quatro princípios 

fundamentais. O Capítulo 3 agrupa os procedimentos metodológicos utilizados para elaboração 

desta pesquisa. O Capítulo 4 analisa, por meio de uma visão crítica, os rumos da evolução do 

conceito de Capitalismo Consciente, com base na discussão dos argumentos dos principais 

autores. Finalmente, o Capítulo 5 apresenta sugestões para o desenvolvimento de pesquisas 

futuras acerca do tema, demonstra as limitações e propõe implicações acadêmicas e gerenciais 

para este estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Capitalismo Consciente: origens e conceitos fundamentais 

 

O termo Capitalismo Consciente foi cunhado em 2008, no auge da última grande crise 

econômica mundial, e não deve ser confundido com uma estratégia inovadora de negócios ou 

com um novo modelo de negócio (SISODIA, 2011). Na prática, trata-se de um movimento 

empresarial, originado nos EUA, que promove uma intensa reflexão sobre a forma como as 

empresas podem desenvolver seus negócios, aliando propósito, desempenho financeiro e 

benefícios para a sociedade (MACKEY, 2011; SISODIA, 2011; MACKEY; SISODIA, 2013). 

Apesar de existirem diversos antecedentes sobre o debate empresarial em torno dos 

negócios conscientes (FREEMAN, 1984; 2007; BARTLETT; GHOSHAL, 1994; LEIDER, 

1997; CHATTERJEE, 1998; ELLSWORTH, 2002; GREENLEAF; 2002; KOFMAN, 2006; 

MOURKOGIANNIS, 2006; ABURDENE, 2007; SISODIA; WOLF; SHET, 2007), foi a 

conexão entre John Mackey, co-CEO e cofundador do Whole Foods Market, e Rajendra (Raj) 

Sisodia, na época professor de marketing na Bentley University (atualmente professor da 

Babson College), que alavancou a criação do movimento conhecido como Capitalismo 

Consciente. Atuando desde 2008 na disseminação do conceito, eles publicaram, em 2013, o 

livro “Capitalismo Consciente: como libertar o espírito heroico dos negócios”, que reúne a 

visão de ambos sobre o tema. A conexão entre os dois, incluindo a participação de outros 

executivos interessados no tema, está registrada no depoimento de John Mackey (2013, p. 34): 

Em algum momento, quando conversei com espíritos afins no mundo dos 

negócios, começamos a usar o termo "capitalismo consciente". Para nós, ele 

captura a realidade de que todas as empresas operam em um sistema mais 

amplo, repleto de interdependências. Ser um capitalista consciente significa 

que você não ignora essas interdependências, tendo uma visão estreita do 

impacto que você causa. Você permanece ciente de todo o sistema. Ficamos 

muito entusiasmados com essa linha de pensamento e começamos a conversar 

com mais pessoas, incluindo líderes como Doug Rauch, do Trader Joe’s, e Kip 

Tindell, da Container Store. Desde então, construímos uma grande rede de 

líderes com a ajuda de Raj Sisodia, da Bentley University (MACKEY, 2013, 

p. 34). 

 

Contudo, mesmo antes da publicação do livro, a discussão acadêmica a respeito do 

Capitalismo Consciente já vinha sendo construída. Nesse sentido, nas próximas seções, este 

estudo buscará aprofundar o entendimento dos conceitos e esclarecer a definição do que 

realmente está sendo proposto pelo Capitalismo Consciente. 
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2.1.1 Afinal, o que é Capitalismo Consciente? 

 

Sisodia (2009) apresentou seu ponto de vista acerca do conceito e o primeiro esboço 

dos quatro princípios do Capitalismo Consciente. Em sua visão, Capitalismo Consciente diz 

respeito a uma nova e mais esclarecida abordagem dos negócios, amparada na adoção de um 

propósito maior da empresa, que vai muito além da geração de lucros, considera as expectativas 

das partes interessadas (stakeholders) em todas as decisões e integra líderes, cultura e gestão 

conscientes. Companhias que conseguem articular esses fatores são capazes de criar riqueza 

de longo prazo para si próprias e para a sociedade em geral (SISODIA, 2009). 

Sisodia (2009) acredita que a necessidade de se discutir uma plataforma de ideias mais 

conscientes para os negócios surgiu do impacto recente de três fatores na sociedade: 1) o 

envelhecimento da população mundial; 2) a ascensão dos valores feministas; 3) a rápida 

disseminação da Internet, entendida como a maior inovação do século XX. Em primeiro lugar, 

a população de muitos países superou a meia-idade e está se concentrando em um contingente 

de pessoas mais velhas. Há uma tendência que as pessoas mais maduras apresentem um estado 

de consciência mais elevado que as outras. Portanto, é possível que os valores da meia-idade 

apoiem a discussão de novas formas de comportamento, mais conscientes e preocupadas com 

o significado da vida, com seu propósito, deixando de lado a visão materialista e demonstrando 

mais interesse por temas sociais e espirituais. No entanto, as empresas não acompanharam a 

evolução do estado de consciência de parte da população. Por isso, as empresas de hoje 

precisam de um novo paradigma – o Capitalismo Consciente – uma vez que o jeito tradicional 

de fazer negócios já não se conecta com os valores de parte da população envelhecida e 

preocupada com o bem-estar do planeta e da sociedade (SISODIA, 2009). Em segundo lugar, 

percebe-se um aumento dramático dos valores femininos na sociedade. Ao longo das últimas 

décadas, as mulheres ao redor do mundo alcançaram mais acesso à educação, ao emprego e 

despertaram para um protagonismo sem precedentes em todas as áreas. De acordo com Sisodia 

(2009), diferentemente dos homens, espera-se que as mulheres que estão alcançando posições 

de liderança nas empresas estejam mais confortáveis com a sua feminilidade e sejam capazes 

de usar sua sabedoria e sensibilidade para implementar uma gestão mais suave, mais cuidadosa 

e preocupada com os valores humanos. Em terceiro lugar, a popularização da Internet e a rede 

de conexões que ela forma. Isso transformou a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo e 

ajudou a democratizar o conhecimento, fazendo com que qualquer pessoa tenha acesso a 

informações com mais facilidade, o que antigamente era privilégio apenas de indivíduos mais 

ricos e poderosos. Mais do que isso, ultimamente, o advento das mídias digitais e a criação das 
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redes sociais, possibilitou que milhões de pessoas se conectassem e se articulassem em torno 

de interesses comuns e preocupações compartilhadas, dando início a uma era de transparência, 

onde o comportamento e as decisões de governos e empresas estão cada vez mais expostos a 

avalições e críticas. 

Para Sisodia (2009), este cenário gera um paradoxo para a atuação das empresas, pois, 

de um lado facilita a perda da credibilidade dos negócios na sociedade e, por outro, cria novas 

condições para que as corporações invistam em posturas mais conscientes: 

A desconfiança pública nos negócios está em níveis históricos; muitos 

funcionários, clientes e outras partes interessadas estão desconectados das 

empresas com as quais interagem. Ao mesmo tempo, que sua reputação está 

se deteriorando, o alcance e o impacto dos negócios no mundo estão 

crescendo. Os negócios hoje têm mais poder do que nunca para melhorar ou 

diminuir o bem-estar geral da sociedade (SISODIA, 2009, p. 1). 

 

Em resposta a este mundo radicalmente diferente, as empresas precisam praticar o 

Capitalismo Consciente para alcançar o sucesso de forma sustentável (SISODIA, 2009). Fazer 

isso exige que as companhias incorporem três características fundamentais: 

1. Tenham um propósito que transcende a maximização do lucro; 

2. Sejam gerenciadas para o benefício de todas as partes interessadas 

(stakeholders) em seus ecossistemas, não apenas dos acionistas; 

3. Estejam sob a liderança de executivos conscientes, espiritualmente evoluídos, 

discretos, e com vocação para servir aos propósitos da companhia. 

Mackey (2011) e Sisodia (2011) concordam que o Capitalismo Consciente é uma 

filosofia abrangente sobre o jeito de fazer negócios. A ideia por trás do Capitalismo Consciente 

vai muito além de criar empresas virtuosas ou de conquistar objetivos fazendo o bem. Ele 

poderia criar uma superestrutura nova e contemporânea para os negócios, destacando o 

verdadeiro propósito das empresas existirem (SISODIA, 2011). Nessa mesma linha, Strong 

(2011), ativista pioneiro do Capitalismo Consciente, reforça seu potencial: 

Não há limites para o quanto as pessoas podem se tratar melhor e melhorar a 

saúde, a felicidade e o bem-estar umas das outras. Por que não explorar como 

o sistema mais eficaz do mundo para inovação e melhoria contínua pode ser 

melhorado de modo que o gênio empreendedor seja cada vez mais dedicado a 

melhorar a qualidade de vida de toda a humanidade? É hora de se tornar 

consciente do poder do capitalismo para fazer o bem (STRONG, 2011, p. 

116). 

 

O Capitalismo Consciente pode se tornar o paradigma de negócios dominante no 

futuro, simplesmente porque sua abordagem funciona melhor, quando comparado com outras 
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filosofias de negócios (MACKEY, 2011). O capitalismo é o maior sistema de cooperação social 

e fonte de prosperidade já criado, mas é preciso torná-lo ainda melhor (MACKEY, 2013). 

 

2.1.2 Capitalismo Consciente não é Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

 

Para Sisodia (2009) e Mackey (2011), Capitalismo Consciente não é sinônimo de 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), conceito intensamente explorado por Carroll 

(1979; 1991; 1999; 2015; 2016) e Carroll e Brown (2018). A ênfase do Capitalismo Consciente 

no propósito maior, na orientação para os stakeholders e na promoção de liderança e cultura 

conscientes o colocam bem distante da visão de Responsabilidade Social Corporativa 

(MACKEY, 2011). A respeito disso, Sisodia (2009) faz questão de reforçar a diferença entre 

ambos os conceitos:  

O capitalismo consciente não é o mesmo que responsabilidade social 

corporativa (RSC). As empresas que se concentram na RSC costumam se 

envolver em negócios que criam efeitos prejudiciais significativos na 

sociedade. Essas empresas muitas vezes enxertam um departamento de RSC 

que procura aliviar alguns dos seus efeitos negativos. Elas não têm um 

objetivo maior além dos lucros, são gerenciadas principalmente sob a 

perspectiva de acionistas e são lideradas por executivos-chefes orientados por 

comando e controle. Empresas conscientes, por outro lado, partem da 

premissa de que a sociedade é uma parte interessada importante, até mesmo a 

principal, nos negócios. Ser socialmente responsável é fundamental para esses 

negócios. A ideia de RSC é um passo intermediário louvável; em última 

análise, uma orientação social deve se tornar parte do DNA da empresa 

(SISODIA, 2009, p. 3). 

 

Mackey e Sisodia (2013) ainda afirmam que um bom negócio não exige outros 

atributos para ser considerado socialmente responsável. Para isso, basta gerar valor para todos 

os seus stakeholders, o que já se configura em um ato de responsabilidade social. Baseadas em 

estratégias de Responsabilidade Social Corporativa, companhias que buscam somente a 

maximização do lucro, simplesmente conectam programas sociais e ambientais em seu modelo 

de negócio tradicional, tentando defender-se de críticas e melhorar sua reputação. Enquanto 

isso, empresas conscientes acreditam que a criação de valor para todos os stakeholders é 

essencial ao sucesso dos negócios. Logo, negócios conscientes não podem existir se não geram, 

ao mesmo tempo, valor para a sociedade e para o meio ambiente. Isso faz parte da filosofia, da 

razão de ser de qualquer empresa consciente (MACKEY; SISODIA, 2013). A Tabela 1 destaca 

os principais pontos que diferenciam Responsabilidade Social Corporativa de Capitalismo 

Consciente, no entendimento de Mackey e Sisodia (2013): 
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Tabela 1: Diferenças entre Capitalismo Consciente e Responsabilidade Social Corporativa 

Responsabilidade Social Corporativa Capitalismo Consciente 

Acionistas devem se sacrificar pela sociedade Integra os interesses de todos os stakeholders 

Independe da finalidade ou cultura corporativa Incorpora um propósito maior e uma cultura de 

cuidado 

Adiciona uma carga ética aos objetivos do 

negócio 

Reconcilia cuidado e lucratividade por meio de 

sinergias superiores 

Reflete uma visão mecanicista do negócio Visualiza o negócio como um complexo sistema 

adaptativo 

Com frequência, é enxertada no modelo de 

negócio tradicional, em geral como departamento 

autônomo ou atrelado às relações públicas 

Responsabilidade social no cerne do negócio, que 

é movido por um propósito maior e que inclui a 

comunidade e o meio ambiente entre as principais 

partes interessadas. 

Vê sobreposição limitada entre empresa e 

sociedade, e também entre empresa e planeta 

Reconhece que o negócio é um subconjunto da 

sociedade e que esta é um subconjunto do planeta 

Facilmente confundida com gesto de caridade; 

muitas vezes vista como “lavagem verde” 

Requer transformação genuína por meio do 

compromisso com os quatro princípios 

Assume todas as boas ações como desejáveis Exige que as boas ações sejam sinérgicas com o 

objetivo principal da empresa e com a criação de 

valor para todo o sistema 

Implicações pouco claras para o desempenho dos 

negócios 

Supera de modo significativo o modelo 

tradicional de negócio sob vários critérios, 

inclusive o financeiro. 

Compatível com a liderança tradicional Requer liderança consciente 

Fonte: Adaptada de Mackey e Sisodia (2013, p. 41). 

 

2.1.3 Capitalismo Consciente: por que faz sentido agora? 

 

Rauch (2011) afirma que o Capitalismo Consciente é diferente de outros modelos de 

negócios virtuosos, como Responsabilidade Social Corporativa, uma vez que negócios 

conscientes não dependem de doações corporativas ou atos de bondade para criar virtude ou 

valor na sociedade. Empresas conscientes geram virtudes internamente, alinhando o propósito 

do negócio, a prática do verdadeiro capitalismo e os interesses dos diversos stakeholders 

(RAUCH, 2011). Em sua visão, o Capitalismo Consciente faz sentido, uma vez que: 

Todos os sistemas, modelos ou filosofias são inerentemente imperfeitos (...). 

No entanto, isso não significa que todo sistema ou filosofia seja igual. O 

capitalismo consciente competirá e vencerá outras abordagens, não nos pontos 

mais delicados da filosofia empresarial, mas nas vantagens que ele traz para o 

indivíduo e o local de trabalho. Ele gera maior criação de valor para todas as 

partes interessadas, integrando as mais altas aspirações do indivíduo e da 

sociedade. Como praticante do capitalismo, o capitalismo consciente me 

fornece as ferramentas necessárias para otimizar o potencial de um negócio 

enquanto engaja meu mais nobre senso de propósito. É a melhor filosofia para 

vencer no mercado a longo prazo que descobrimos. O capitalismo consciente 

está ganhando espaço entre as empresas hoje e continuará a prosperar por uma 
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simples razão: é um roteiro melhor para navegar nas realidades do local de 

trabalho e no papel da empresa na sociedade (RAUCH, 2011, p. 97). 

 

“O mito de que a maximização dos lucros é o único objetivo da empresa manchou a 

reputação do capitalismo e da legitimidade dos negócios” (MACKEY; SISODIA, 2013, p. 21). 

Atuando com um escopo mais abrangente, concentrando seu foco no propósito elevado das 

empresas e criando valor para todos os envolvidos, o Capitalismo Consciente pode, com o 

devido tempo, corrigir essa falha e melhorar a reputação dos negócios em todo o mundo 

(MACKEY, 2011). Para Sisodia (2009), 

As empresas que adotam essa abordagem não apenas criam múltiplos tipos de 

riqueza de longo prazo para a sociedade em geral (incluindo riqueza social, 

emocional, intelectual e até espiritual); mas elas também superam 

drasticamente as empresas convencionais em medidas financeiras de 

desempenho. O mundo dos negócios conscientes é, portanto, amplamente 

desprovido dos trade-offs que são comumente feitos e aceitos como parte do 

business-as-usual (SISODIA, 2009, p. 1). 

 

Para justificar as origens do conceito e do movimento, Sisodia (2009) ressalta que o 

Capitalismo Consciente tem mais a ver com a antiga sabedoria encontrada nas tradições 

indianas e orientais. Seus princípios estão muito conectados aos preceitos da sabedoria da 

literatura “Védica” da Índia – que incentiva a busca por um propósito maior para a vida, a 

interconexão de todos os seres e a liderança concentrada em servir, entre outras características. 

Esse tipo de sabedoria está presente na fisolofia de atuação das pessoas nas empresas indianas. 

Entretanto, essa visão foi preterida ao longo da história, dando lugar ao pensamento ocidental 

que ajudou a colonizar o território indiano, bem como outros países do oriente. No entanto, 

atualmente, o ocidente tem buscado se amparar nessa sabedoria milenar, com o intuito de 

encontrar novas alternativas para corrigir o curso do seu comportamento predatório nos 

negócios. Nesse contexto, o Capitalismo Consciente busca fazer a fusão entre a prática 

ocidental (orientada para eficiência) e a sabedoria oriental (focada na eficácia) para chegar a 

uma grande síntese e consolidar-se como uma estrutura comum para orientar o 

desenvolvimento individual e corporativo no futuro (SISODIA, 2009). 

 

2.1.4 Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

 

Ao longo dos últimos 50 anos, o combate à visão de Friedman (1962; 1970) de que a 

única responsabilidade social de uma empresa é gerar lucro para seus acionistas tem sido um 

dos grandes motivadores para o avanço do conceito de Responsabilidade Social Corporativa 
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(RSC) até hoje. Carroll (1979) foi o grande pioneiro na abordagem do desempenho social 

corporativo. A partir dessão visão, Carroll (1979) definiu que a Responsabilidade Social 

Corporativa engloba as expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias (redefinidas em 

1991 como filantrópicas) que a sociedade tem em relação ao desempenho das empresas. Todas 

essas responsabilidades estão expostas na Figura 1. 

 

Figura 1: Pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

 

Fonte: Adaptada de Carroll (1991, p. 42). 

Carroll (1979; 1991) considera que a empresa tem quatro responsabilidades distintas 

para com a sociedade: 

 Responsabilidade econômica – diz respeito à capacidade da empresa gerar lucro; 

produzir bens e serviços que a sociedade deseja e comercializá-los com lucro; todas 

as outras responsabilidades de uma empresa estão baseadas nesta primeira 

responsabilidade; 

 Responsabilidade legal – refere-se às obrigações legais que uma empresa tem que 

cumprir para manter a sua atuação na sociedade; 

 Responsabilidade ética – diz respeito ao compromisso de fazer o que é certo e evitar 

danos aos diversos stakeholders; engloba os comportamentos que não estão 

previstos na lei, mas que a sociedade espera de uma empresa; 

Responsabilidades 
filantrópicas

Responsabilidades

éticas

Responsabilidades

legais

Responsabilidades 
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 Responsabilidade filantrópica – trata da contribuição da empresa para a comunidade 

e à qualidade de vida, consistindo em patrocínios, doações, financiamento de 

programas socioambientais, projetos e causas sociais de interesse da sociedade 

como um todo, buscando estabelecer a cidadania corporativa, de forma voluntária. 

Responsabilidade Social Corporativa é o resultado da prática simultânea dessas quatro 

responsabilidades por parte das empresas. Ou seja, para que seu negócio seja legitimado pela 

sociedade, uma empresa deve ser lucrativa, respeitar e obedecer às leis, ser ética e justa e exercer 

sua cidadania como organização (CARROLL, 1979, 1991). Segundo Carroll (1991) há uma 

conexão natural entre o conceito de responsabilidade social corporativa e a gestão dos 

stakeholders envolvidos com a organização. A partir da sua definição, é possível personalizar 

as responsabilidades de uma empresa e, ao mesmo tempo, identificar os grupos ou pessoas 

específicas que ela deve considerar nas suas estratégias sociais (CARROLL, 1991). Mais 

recentemente, revisando seus próprios estudos, Carroll (2016, p. 6) volta a reforçar a relevância 

da conexão dos stakeholders com a responsabilidade social corporativa: 

Cada um dos quatro componentes da responsabilidade aborda diferentes 

partes interessadas em termos de prioridades variadas nas quais podem ser 

afetadas. As responsabilidades econômicas impactam mais drasticamente os 

acionistas e funcionários, porque se o negócio não for financeiramente viável, 

ambos serão significativamente afetados. As responsabilidades legais são 

importantes no que diz respeito aos proprietários, mas na sociedade litigiosa 

de hoje, a ameaça de litígios contra empresas surge mais frequentemente de 

funcionários e consumidores. As responsabilidades éticas afetam todos os 

grupos de partes interessadas. Ações judiciais de acionistas são uma categoria 

em expansão. Quando um exame dos problemas éticos enfrentados atualmente 

é considerado, eles geralmente envolvem funcionários, clientes e o meio 

ambiente com mais frequência. Por fim, as responsabilidades filantrópicas 

afetam mais a comunidade e as organizações sem fins lucrativos, mas também 

os funcionários, pois algumas pesquisas concluíram que o envolvimento 

filantrópico de uma empresa está significativamente relacionado à moral e ao 

engajamento de seus funcionários (CARROLL, 2016, p. 6). 

Após uma desconfiança inicial, durante os anos 1990, as práticas de responsabilidade 

social corporativa foram disseminadas e incorporadas aos negócios das empresas em todo o 

mundo, em diferentes estágios. Apesar desse processo levar décadas e ainda estar em curso 

desde a criação do conceito, atualmente elas são encontradas no pensamento dos líderes, nas 

políticas e estratégias de negócios e nos organogramas. Com o tempo, as práticas de 

responsabilidade social corporativa também foram sendo percebidas como forma de 

diferenciação entre as empresas que as implementavam e houve uma série de estudos 

conectando-as com a lucratividade das mais diversas companhias. Pesquisas feitas com 

executivos das mais diversas corporações confirmam que a incorporação da responsabilidade 
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social corporativa trouxe resultados como: o fortalecimento da reputação e legitimidade do 

negócio frente aos seus stakeholders; redução de custos operacionais e riscos; construção de 

vantagem estratégica e competitiva; benefícios na formação de parcerias estratégicas e 

comerciais; conquista de novos mercados; aumento na fidelização de clientes; melhoria no 

relacionamento com clientes e fornecedores; atração, motivação e retenção de empregados, 

aumentando também a sua satisfação; acesso a oportunidades de investimento e financiamento; 

e geração de mídia espontânea, entre outras oportunidades de publicidade gratuita para a 

empresa (CARROLL, 1999; 2015). 

Entre 2001 e 2015, a prática da responsabilidade social corporativa permaneceu forte 

nas empresas, embora sua nomenclatura tenha passado por mudanças para assumir a forma de 

novos conceitos e estruturas alternativas que começaram a aparecer no cenário de negócios. 

Inicialmente, o termo sustentabilidade, que vinha sendo trabalhado por John Elkington desde 

meados dos anos 1990, tornou-se popular pela ideia do triple bottom line. Da mesma forma, 

empreendedorismo social vem sendo utilizado como uma derivação do conceito de 

responsabilidade social corporativa, assim como a criação de valor compartilhado (CARROLL, 

2015; CARROLL; BROWN, 2018). 

Em relação ao conceito de Capitalismo Consciente, Carroll e Brown (2018) concordam 

que ele está fortemente associado à definição tradicional de responsabilidade social corporativa, 

uma vez que seus princípios tratam de gestão de stakeholders, ética nos negócios, cidadania 

corporativa e sustentabilidade, com o intuito de criar valor para as organizações. Quando se 

analisam as empresas identificadas com o movimento do Capitalismo Consciente, elas também 

são basicamente as mesmas empresas que se identificam com as práticas de responsabilidade 

social corporativa e com outros termos que buscam substituir o conceito nos últimos anos 

(CARROLL; BROWN, 2018). 

Diferentemente da visão de Sisodia (2009; 2011), Mackey (2011) e Mackey e Sisodia 

(2013), Carroll (2015) e Carroll e Brown (2018) acreditam que responsabilidade social 

corporativa superou uma trajetória inicial de altruísmo e filantropia evoluindo para um modelo 

de negócio que as empresas adotam porque enxergam nele a interligação de benefícios sociais, 

econômicos e ambientais. Neste sentido, responsabilidade social corporativa representa a forma 

mais amplamente aceita de Capitalismo Consciente vista até agora. Pois, enquanto a economia 

mundial continuar crescendo, espera-se as práticas de responsabilidade social corporativa 

permaneçam presentes no meio empresarial, expandindo sua frente de atuação. A única dúvida 

é como será chamada em um futuro próximo (CARROLL, 2015). 
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2.1.5 Sustentabilidade: Triple Bottom Line (TBL) 

 

No final dos anos 1990 e ao longo da primeira década dos anos 2000, o conceito de 

sustentabilidade se espalhou mundialmente e adquiriu relevância nos meios empresarial e 

acadêmico. Naquele momento, estava surgindo uma visão em torno de que, para obter um ótimo 

desempenho competitivo, as empresas iriam depender de estratégias “ganha-ganha-ganha” que 

alcançassem resultados econômicos, sociais e ambientais (ELKINGTON, 1994; 1998). 

De acordo com Elkington (1998), o processo de incorporar a sustentabilidade nas 

organizações iria depender do aprofundamento das relações entre as empresas e suas diversas 

partes interessadas (stakeholders). Naquele contexto, Elkington (2001, p. 21) definiu 

sustentabilidade como “o princípio que assegura que nossas ações de hoje não limitarão a gama 

de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para as futuras gerações”. Na verdade, 

sua proposta era um desdobramento do conceito de desenvolvimento sustentável, apresentado 

pela primeira vez em 1987, no Relatório Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão 

Bruntland (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 

1991). Deste modo, na visão de Elkington (2001), 

o desenvolvimento sustentável envolve a busca simultânea da prosperidade 

econômica, da qualidade ambiental e da igualdade social. As empresas que 

buscam a sustentabilidade precisam empenhar-se não somente na direção de 

uma única linha de resultados, a financeira, mas sim na linha dos três pilares 

(ELKINGTON, 2001, p. 429). 

 

Na prática, o modelo de desenvolvimento sustentável suporta uma organização em três 

pilares – triple bottom line (TBL) – e promove uma nova filosofia organizacional, capaz de 

rever seus processos e práticas empresariais, considerando a sustentabilidade como um 

elemento estratégico e fundamental para a sobrevivência no longo prazo (ELKINGTON, 2001). 

Logo, o grande desafio da governança das empresas e do mercado, no século XXI, seria 

promover a agenda do TBL, concentrando seus negócios não apenas no valor econômico que 

elas geram, mas também nos valores ambiental e social que elas agregam ou destroem 

(ELKINGTON, 2004). A Figura 2 ilustra a intersecção entre os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos, sob o ponto de vista de Elkington (2004). 
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Figura 2: Triple bottom line: o tripé da sustentabilidade 

 

Fonte: Adaptada de Elkington (1994). 

Segundo Elkington (1994; 2001), do ponto de vista econômico, o principal pilar de 

uma empresa é o lucro que ela gera como resultado de suas operações. A sustentabilidade de 

um negócio depende, em primeiro lugar, da sua capacidade de produzir lucros no longo prazo. 

Do ponto de vista ambiental, as empresas podem buscar a sustentabilidade gerenciando o 

impacto negativo de suas atividades no seu entorno, na sociedade e no meio ambiente. 

Finalmente, do ponto de vista social, antes de qualquer coisa, as empresas são formadas por 

pessoas. Deste modo, as empresas precisam estar preocupadas, também, em promover a 

inclusão e a diversidade, garantindo a melhoria da qualidade de vida dos seus funcionários e 

comprometendo-se com a diminuição da desigualdade social. Da mesma forma, as empresas 

tem uma responsabilidade imensa na geração e manutenção de empregos que garantem a 

dignidade e a sobrevivência das pessoas e suas comunidades ao redor do mundo. 

Em uma reflexão recente, vinte e cinco anos após a criação do conceito de triple bottom 

line, Elkington (2018) procurou fazer uma análise crítica, uma espécie de recall sobre as 

propostas do conceito. Entre os aspectos mais relevantes, Elkington (2018) acredita que, apesar 

do grande esforço nas duas últimas décadas, a agenda da sustentabilidade nas empresas ainda 

precisa ser muito reforçada no sentido de promover o bem-estar de bilhões de pessoas e a 

preservação dos recursos naturais do planeta. Se por um lado, o triple bottom line foi entendido 

como uma ferramenta para medir o desempenho financeiro, social e ambiental da empresa, 

durante um determinado tempo, por outro, a expectativa é que sua implementação no meio 

empresarial fosse mais transformadora. O triple bottom line não pode ser considerado somente 

um instrumento de contabilidade das organizações. Na prática, ele foi criado para incentivar as 

empresas a realizarem uma crítica das suas operações, sendo capazes de rastrear e gerenciar o 

valor agregado econômico (não apenas financeiro), social e ambiental que geram na sociedade 

(ELKINGTON, 2018). 

Social

EconômicoAmbiental
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Para Elkington (2018), a promoção da sustentabilidade por meio do triple bottom line 

também deveria ter provocado nas empresas uma crítica contundente sobre o capitalismo e seu 

futuro. Nesse sentido, sua visão se aproxima das propostas dos defensores do Capitalismo 

Consciente. Entretanto, Elkington (2018) afirma que atualmente um dos problemas para o 

avanço da sustentabilidade é justamente a dificuldade de conviver com um extenso leque de 

conceitos e práticas associados ao triple bottom line. Ao longo dos anos, novas ideias e 

ferramentas foram surgindo, cada uma com propostas diferentes para melhorar a conexão dos 

negócios com a sociedade. Em vez de ajudar, muitas delas acabam confundindo as empresas na 

hora de incorporar mudanças que tragam benefícios sociais, ambientais e econômicos de longo 

prazo. Em meio a essa confusão, Elkington (2018, p. 4) reforça que permanece um dos maiores 

entraves para a adoção de qualquer iniciativa sustentável por parte das empresas: 

Fundamentalmente, temos um problema cultural intransponível nos negócios, 

finanças e mercados. Enquanto CEOs, CFOs e outros líderes corporativos 

movem o céu e a terra para garantir que eles atinjam suas metas de lucro, o 

mesmo raramente acontece com as pessoas e as metas do planeta. Claramente, 

o Triple Bottom Line não conseguiu enterrar o paradigma único do bottom line 

(ELKINGTON, 2018, p. 4). 

Em sua análise, Elkington (2018) resgata a intenção inicial de transformar o 

capitalismo promovendo mudanças por meio do triple bottom line, que deveria ser entendido 

pelas empresas muito além de um sistema de prestação de contas. Assim como o movimento 

recente do Capitalismo Consciente, o triple bottom line nasceu para promover a mudança do 

sistema, mas está longe de alcançar este objetivo, após vinte cinco anos. Elkington (2018) 

imagina que essa correção de rumo da sustentabilidade possa ser conduzida pela energia das 

Empresas B, uma nova tendência que tem mobilizado mais de 2500 companhias ao redor do 

mundo, incluindo empresas como Natura e Danone, por exemplo. 

 

2.1.6 Outras tendências associadas ao Capitalismo Consciente 

 

Diversos autores discutiram, nos últimos anos, possibilidades de mudar o mundo de 

uma maneira mais consciente. Entre os movimentos que poderiam alavancar um capitalismo 

mais consciente, focado em propósitos pode-se destacar outros conceitos como: Valor 

Compartilhado, Empresas B e Negócios Sociais ou Negócios de Impacto. Todos esses conceitos 

e/ou movimentos têm em comum o alinhamento em torno de consciência e propósito maior 

(BARKI, 2015; 2017). 
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2.1.6.1 Criação de valor compartilhado 

 

Um dos termos que surgiu para reforçar as discussões contemporâneas sobre 

Responsabilidade Social Corporativa é a criação de valor compartilhado, conceito criado por 

Porter e Kramer (2011). A ideia em torno de valor compartilhado diz respeito à interconexão 

entre o progresso social e econômico. De acordo com Porter e Kramer (2011),  

O conceito da criação de valor compartilhado (creating shared value) pode ser 

definido como a adoção pela empresa de políticas e práticas operacionais que 

melhorem sua competitividade, promovendo simultaneamente avanços nas 

condições econômicas e sociais nas comunidades em que atua. O valor 

compartilhado consiste na identificação e expansão das conexões entre 

progresso econômico e social. Trata-se de uma estratégia inovadora de 

negócio que pode contribuir para a reformulação do modelo econômico e do 

relacionamento das empresas com a sociedade (PORTER; KRAMER, 2011). 

 

Na visão de Porter e Kramer (2011), há três formas de uma empresa criar valor 

econômico com a criação de valor social: 1) recriar produtos e mercados; 2) redefinir a 

produtividade na cadeia de valor; 3) montar clusters setoriais de apoio nas localidades da 

empresa. Cada uma destas formas, é parte do círculo virtuoso do valor compartilhado. O 

conceito de valor compartilhado é capaz de redefinir também as fronteiras do capitalismo. Ao 

conectar melhor o sucesso da empresa com o progresso da sociedade, abre muitas maneiras de 

atender a novas necessidades, ganhar eficiência, criar diferenciação e expandir mercados 

(PORTER; KRAMER, 2011). 

 

2.1.6.2 Empresas B 

 

Uma Empresa B ou B Corp é uma empresa com fins lucrativos, orientada por objetivos 

e projetada para criar benefícios para todas as partes interessadas e não apenas para os acionistas 

(KIM et al., 2016; PIPPIN; WEBER, 2016). 

As Empresas B (ou Benefit Corporations) procuram ser um novo tipo de negócio que 

tem como objetivo equilibrar propósito e lucro. Quando se trata de Empresas B, a ideia 

fundamental é que elas devem ser agentes diretos para solucionar problemas sociais e 

ambientais. Empresas B são certificadas por uma entidade sem fins lucrativos denominada B 

Lab, que aplica uma série de critérios de desempenho social e ambiental nas seguintes 

dimensões: equipe, comunidade, meio ambiente, fornecedores e governança (MACKEY; 

SISODIA, 2013). 

 



29 

 

2.1.6.3 Negócios sociais ou negócios de impacto 

 

Há diversas formas de se conceituar negócios sociais. Entre elas estão: negócios 

sociais, negócios com impacto social, negócios inclusivos, negócios de impacto, entre outras. 

A definição se refere basicamente a organizações que buscam o objetivo híbrido de: (a) gerar 

impacto social a partir da oferta de produtos e serviços que melhorem as condições da 

população com maior vulnerabilidade; e (b) com retorno financeiro. Na prática, os negócios de 

impacto surgiram como uma tentativa de tornar o capitalismo mais inclusivo, como uma forma 

diferente de pensar o papel das organizações, com propósitos mais bem definidos (BARKI, 

2015). 

 

2.1.7 Os quatro princípios do Capitalismo Consciente 

 

Para as empresas que praticam o Capitalismo Consciente, lucro e prosperidade fazem 

sentido quando são alcançados simultaneamente em um contexto em que justiça social e gestão 

ambiental também são prioridade. Isso requer uma visão sistêmica, que conecta e reconhece a 

interdependência de todas as partes interessadas e canaliza a energia de todos os agentes 

envolvidos com a organização para o desenvolvimento de negócios criativos, transformadores 

e inspiradores, focados no propósito e na tentativa de ajudar a resolver os diversos problemas 

sociais e ambientais do mundo (SISODIA, 2009). Por isso, a filosofia holística do Capitalismo 

Consciente foi articulada em torno de quatro princípios fundamentais: (1) propósito maior; (2) 

orientação para stakeholders; (3) liderança consciente; (4) cultura consciente, representados 

pela Figura 3. 

Figura 3: Os quatro princípios do Capitalismo Consciente 

 

Orientação 
para 

Stakeholders

Liderança 
Consciente

Propósito 
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Cultura 
Consciente
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Fonte: Adaptada de MACKEY; SISODIA, 2013, p. 36. 

Sisodia (2007; 2011) acredita que as empresas praticantes dos quatro princípios do 

Capitalismo Consciente serão mais bem-sucedidas que as outras no longo prazo, pois 

alcançarão sucesso em diversas dimensões da sua atuação, inclusive do ponto de vista 

financeiro, gerando ao mesmo tempo impactos positivos para o mundo todo. Isso acontece 

porque: 

Esses quatro elementos do Capitalismo Consciente se reforçam mutuamente 

e descrevem uma perspectiva sistêmica abrangente sobre os negócios, muito 

mais rica e complexa do que as metáforas tradicionais das máquinas. (...) As 

empresas que aderiram a esses princípios superaram o mercado em uma 

proporção de 9 para 1 ao longo de um período de dez anos (1111% contra 

123% para o S&P 500). Além da riqueza financeira, essas empresas também 

criam muitos outros tipos de riqueza social: funcionários muito mais 

engajados e satisfeitos, clientes fiéis e confiantes, fornecedores inovadores e 

lucrativos, comunidades ambientalmente saudáveis e muito mais (SISODIA, 

2011, p. 99). 

 

Portanto, para compreender as propostas do Capitalismo Consciente, é imprescindível 

conhecer melhor cada um dos seus quatro princípios, que serão apresentados nas seções 

seguintes. 

 

2.1.7.1 Propósito maior 

 

Entre os quatro princípios do Capitalismo Consciente, o primeiro, propósito maior, 

parece guiar a discussão em busca de tornar as empresas mais conscientes. Como foi 

demonstrado na Figura 3, o propósito é o núcleo de um negócio consciente, por meio do qual 

os outros princípios se conectam. Mackey (2009, p. 103) já indicava que a jornada de uma 

empresa mais consciente começa com o poder do seu propósito: 

As empresas precisam se tornar holísticas e integrais, com propósitos mais 

abrangentes. As corporações devem repensar porque elas existem. Se os 

empresários/empreendedores começarem a encarar os negócios como um 

sistema interdependente complexo e em evolução e a administrar seus 

negócios de forma mais consciente para o bem-estar de todos os seus 

principais stakeholders, ao mesmo tempo em que cumprem seus mais 

elevados propósitos de negócios, acredito que começaríamos a ver a 

hostilidade contra o capitalismo e os negócios desaparecer (MACKEY, 2009, 

p. 103). 

 

De acordo com Mackey e Sisodia (2013), as empresas geram significativos impactos 

positivos nas comunidades em que atuam, tanto do ponto de vista financeiro quanto social, 

quando são guiadas por um propósito maior. “Uma empresa consciente energiza e capacita as 
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pessoas, canalizando suas melhores contribuições em prol dos mais nobres propósitos. Ao fazer 

isso, a empresa estabelece uma rede de impactos profundamente positivos no mundo” 

(MACKEY; SISODIA, 2013). Por isso, uma abordagem consciente dos negócios baseia-se na 

adoção de um propósito mais elevado, que transcende os lucros. Um propósito bem articulado 

estimula a empresa e promove o desenvolvimento de atividades com paixão e criatividade 

(SISODIA, 2009). 

Um propósito maior, quando alinhado com valores centrais compartilhados é capaz de 

unificar uma empresa e aumentar motivação, desempenho e o compromisso ético de líderes, 

funcionários e de todos os stakeholders (MACKEY; SISODIA, 2013). Existe uma rede 

crescente de pessoas, entre elas os líderes de empresas varejistas como The Container Store, 

Starbucks, Trader Joe's, Patagonia e Whole Foods Market, erguendo suas companhias de acordo 

com a ideia que o negócio é mais do que fazer lucro. É sobre um propósito maior (MACKEY; 

SISODIA, 2013). Essas empresas aproveitam o poder do seu propósito maior e mobilizam 

níveis extraordinários de engajamento dos empregados, possíveis apenas quando paixões 

pessoais se alinham aos objetivos corporativos (SISODIA, 2011). Os ideais mais elevados que 

as pessoas almejam alcançar em suas vidas devem servir de referência para que as empresas 

tenham propósitos semelhantes (MACKEY, 2011). Sendo assim, segundo Mackey (2011) e 

Mackey e Sisodia (2013), grandes empresas geralmente têm grandes propósitos, que podem ser 

bons, verdadeiros, belos e heroicos, como por exemplo: 

 Bom – empresas que trabalham para prover serviços para os outros; sua preocupação 

pode ser melhorar a saúde, a educação, a comunicação ou a qualidade de vida das 

pessoas. Ex: Southwest Airlines, Nordstrom The Container Store, Amazon e 

Zappos; 

 Verdadeiro – empresas que existem para descobrir e aprofundar o conhecimento 

humano. Ex: Google, Intel, Genetech e Wikipedia; 

 Belo – empresas que buscam excelência e criação de beleza nos seus produtos e 

serviços. Ex: Apple, Four Seasons Hotels e Berkshire Hathaway; 

 Heroico – empresas que têm coragem de fazer o que é certo para mudar e melhorar 

o mundo. Ex: Grammen Bank e Whole Foods Market. 

 

Para Mackey e Sisodia (2013), “o propósito é a cola que mantém a empresa unida, o 

líquido amniótico que nutre de vida a força organizacional”, ou ainda, o “é a razão da existência 

de uma empresa”. O propósito deve vir antes da formulação de uma estratégia empresarial. 



32 

 

Logo, propósito, missão e visão não são sinônimos. Propósito diz respeito à diferença ou 

mudança que o seu negócio deseja fazer no mundo. Missão é a estratégia, a escolha que você 

faz para alcançar o propósito. Visão é a forma como você vai enxergar o negócio quando o 

propósito escolhido for realizado (MACKEY; SISODIA, 2013). 

No contexto do Capitalismo Consciente, o propósito de um negócio não representa 

somente maximizar o lucro, deixando de lado outros compromissos com as pessoas e a 

sociedade (MACKEY, 2011; MACKEY; SISODIA, 2013). Todo negócio consciente tem um 

senso maior de propósito, que estimula a reflexão sobre questões essenciais como: Por que 

existimos? Por que precisamos existir? Qual é a nossa contribuição no que fazemos? O mundo 

é melhor porque estamos aqui? Sentirão nossa falta se deixarmos de existir? (MACKEY, 2011; 

MACKEY; SISODIA, 2013). Deste modo, 

Para as empresas, propósito é importante como fonte de energia e meio de 

transcender os anseios particulares de stakeholders individuais. Quando todas 

as partes interessadas estão alinhadas em torno de um propósito comum e mais 

elevado, diminui a tendência de se preocuparem apenas com os objetivos 

imediatos. Ter um propósito maior é o ponto de partida para um negócio 

consciente reconhecer o que faz com que a empresa seja verdadeiramente 

única e descobrir a melhor maneira como ela pode servir ao mundo são frutos 

da autoconsciência. Um propósito convincente pode mobilizar a organização 

a lutar pela grandeza (MACKEY; SISODIA, 2013, p. 46). 

 

A crença do movimento Capitalismo Consciente é que ao definirem propósitos 

maiores para seus negócios, as empresas consigam inspirar mais confiança de todos os seus 

stakeholders, principalmente dos seus consumidores, funcionários, investidores, fornecedores 

e das comunidades do seu entorno. Conectadas a objetivos mais elevados e mais difíceis de 

alcançar no curto prazo, espera-se que as empresas conscientes sejam capazes de articular e 

compartilhar valores fundamentais, integrando suas equipes para promover negócios que deem 

lucro, mas demonstrando que é possível estabelecer metas que respeitam a um alto grau de 

comprometimento ético. Embora fosse desejável, nem todas as empresas conscientes vão 

montar suas estratégias de negócios focadas somente em fazer o bem, como um fim em si 

mesmo. Muitas outras irão definir como propósito maior a busca pela excelência, aprofundar 

o conhecimento, resolver problemas complexos, entre tantas outras possibilidades (MACKEY, 

2011). Mais importante que terem um propósito semelhante entre si, negócios conscientes 

devem compreender que o propósito pode ser uma fonte de energia para a empresa, para a 

marca e seus produtos. Não se pode afirmar que existe um propósito correto para todo tipo de 

empresa, pois a grande tarefa delas é justamente encontrar o propósito mais adequado ao seu 

setor de atuação e que esteja alinhado às características do seu próprio negócio, do seu DNA 
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como organização. Faz sentido afirmar que algumas empresas já nascem com um senso de 

propósito maior que as outras. Entretanto, para a maioria das empresas de sucesso, seus 

propósitos são descobertos ao longo do tempo pelos seus fundadores ou pelos seus gestores, 

na medida em que também vão desvendando a natureza da sua filosofia empresarial 

(MACKEY; SISODIA, 2013). 

Mackey e Sisodia (2013) acreditam que empresas varejistas têm uma tendência 

natural de serem movidas pelo propósito maior de servir aos outros (sinônimo de propósito 

bom), uma vez que seu negócio depende exclusivamente da preferência e da boa vontade dos 

consumidores. Esse vínculo do varejo com sua capacidade de servir é demonstrado nos dois 

exemplos a seguir: 

 The Container Store: cria valor para seus consumidores quando se propõe a ajuda-

los a organizar suas vidas, com ótimos serviços e produtos de alta qualidade; seu 

slogan é: “organize-se e seja feliz!”; 

 Zappos – seu propósito maior é “entregar felicidade”; e a empresa busca fazer isso 

oferecendo um serviço impecável aos clientes, produtos de alta qualidade e preços 

competitivos; neste caso, para a companhia o maior desafio é justamente encontrar 

formas de traduzir seus esforços para colaboradores, investidores e fornecedores, 

articulando múltiplos interesses, em torno de seu propósito tão grandioso de 

“entregar felicidade”. 

Empresas como Trader Joe’s, Wegmans, Nordstrom e Starbucks igualmente são bons 

exemplos de como o propósito de servir pode ser implementado nas organizações. Além da sua 

capacidade de servir, o Whole Foods Market também é uma empresa apaixonada por ajudar as 

pessoas a comerem de forma saudável e a melhorar sua qualidade de vida por meio do seu 

comportamento alimentar. Por meio de suas práticas conscientes, a empresa ainda contribuiu 

para desenvolver o mercado de produtos orgânicos e certificados, nos EUA, estimulando a 

manutenção de uma cadeia extensa de fornecedores que seguem critérios socioambientais, sem 

utilizar fertilizantes ou agrotóxicos nos processos produtivos. Na verdade, trata-se de uma 

empresa de muitos propósitos (MACKEY; SISODIA, 2013). 

De acordo com Sisodia (2011), quando empresas como essas compreendem que seus 

objetivos devem ir muito além de ganhar dinheiro, elas aproveitam todo o potencial seu 

propósito maior para alcançar níveis extraordinários de engajamento dos funcionários, como 

resultado da união entre paixões pessoais e o significado do propósito do próprio trabalho 

dentro de um negócio consciente. Uma maneira eficaz de mobilizar equipes diversas em torno 
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de um objetivo comum é ensinar e provar aos seus colaboradores que companhias conscientes 

podem obter performance maior que as outras e, sendo mais rentáveis, podem crescer e 

continuar a cumprir seus propósitos, contribuindo com o desenvolvimento pessoal e 

profissional de cada um e, ao mesmo tempo, trazendo benefícios para toda a sociedade. Ainda 

que as empresas não tenham os talentos que possam ajudar a tornar isso realidade, elas poderão 

recrutar bons funcionários comunicando e expressando corretamente seu propósito, visto que 

há uma tendência dos bons funcionários em fazerem escolhas também atreladas aos seus 

interesses e propósitos pessoais em relação às empresas (SISODIA, 2011). Porém, Mackey e 

Sisodia (2013, p. 53) alertam que: 

Propósito é algo que nunca se pode dar como conquistado – no momento em 

que fazemos isso, ele começa a ser esquecido e logo se extingue. O tempo 

todo, o propósito tem de estar literalmente na vanguarda da consciência (e, 

portanto, da toma de decisão). Quando ele é claro, as lideranças tomam 

decisões mais rápidas e melhores. A clareza do propósito também leva a 

escolhas mais ousadas. Em vez de se ajustarem de acordo com os ventos da 

opinião pública ou com as mudanças no ambiente competitivo, as decisões em 

uma empresa com propósito levam essas influências em consideração, mas ao 

mesmo tempo também são moldadas por algo mais nobre e vigoroso. Isso leva 

a um desempenho global superior (MACKEY; SISODIA, 2013, p. 53). 

 

Desse ponto de vista, propósito precisa ser a espinha dorsal de um negócio consciente. 

O propósito maior carece de estar alinhado a todas as decisões, estratégias e ações que a 

empresa coloca em prática. Ele deve permear todos os níveis da organização e fazer parte dos 

processos internos, do relacionamento com os stakeholders, das decisões mais fáceis e dos 

dilemas mais difíceis da liderança, no intuito de criar uma cultura transformadora e uma 

consciência mais elevada (MACKEY; SISODIA, 2013). 

 

2.1.7.2 Orientação para stakeholders 

 

As empresas conscientes costumam ser gerenciadas para garantir que todos os 

stakeholders – sociedade, meio ambiente, fornecedores, investidores, clientes e funcionários – 

sejam beneficiados com a sua operação. Essa premissa quer dizer que, se a relação é boa para 

um deles, tem que ser boa para todos (MACKEY, 2011; SISODIA, 2011). Mais do que isso, 

Os stakeholders fazem a empresa. São todas as pessoas que impactam e são 

impactadas pelo negócio. Devemos honrá-las como seres humanos em 

primeiro lugar, antes de lhe atribuir um papel em relação à companhia. Todos 

contribuem para a criação de valor e, portanto, é vital que compartilhem dos 

benefícios da distribuição desse valor (MACKEY; SISODIA, 2013, p. 78-79). 
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Apesar disso, Mackey (2011) analisa, com base na sua experiência como líder do 

Whole Foods Market, que as empresas conscientes priorizam os clientes e os funcionários nas 

suas relações, se comparados com os demais stakeholders. Isso não quer dizer que os demais 

não recebam atenção, pois o que importa, de fato, é a capacidade do negócio consciente criar 

valor para todos os seus stakeholders por meio as suas atividades. Outra empresa varejista de 

sucesso no mercado norte-americano, o Trader Joe’s, por exemplo, valoriza todos os seus 

stakeholders, mas concentra os seus esforços nos clientes e funcionários. Todos os sistemas e 

os processos de gestão do Trader Joe’s foram pensados para agregar valor a esses dois 

stakeholders. Sem clientes uma empresa está fora do negócio que desempenha. Do mesmo 

modo, os empregados são essenciais para garantir a boa operação de uma rede varejista, 

principalmente pela proximidade que eles têm dos clientes. Por isso, ambos têm alta relevância 

para os negócios da empresa (RAUCH, 2011). 

Embora existam conflitos ao longo das relações de qualquer empresa com os grupos 

que influenciam e são influenciados por ela, um dos grandes desafios das companhias que 

buscam ser mais conscientes está justamente na percepção e manutenção de uma harmonia de 

interesses entre as partes. Os trade-offs não podem ser a regra, mas a exceção nos negócios, de 

uma forma em geral (MACKEY, 2011). Em determinados momentos, mesmo que sejam 

poucos, empresas conscientes têm que tomar decisões que favoreçam uma parte interessada 

em detrimento de outras. Este não é um problema, desde que essa escolha não comprometa o 

seu propósito maior (THIGPEN, 2011). Para Mackey e Sisodia (2013, p. 77), negócios que 

praticam o Capitalismo Consciente têm uma vocação natural para lidar e superar os trade-offs, 

tendo em vista que: 

Empresas conscientes motivadas pelo propósito e regidas pelo modelo de 

partes interessadas obtêm quantidades extraordinárias de energia humana 

construtiva, uma vez que contam com engajamento apaixonado de seus 

colaboradores, a fidelidade ardente dos seus clientes, a atenção íntima dos seus 

fornecedores e assim por diante. Quando todos estão alinhados na mesma 

direção e movimentam-se com harmonia, o atrito no sistema é mínimo. Toda 

aquela energia em forma de compromisso e criatividade é canalizada para fins 

comuns, gerando grande valor para os stakeholders (MACKEY; SISODIA, 

2013, p. 77). 

 

Investidores são um stakeholder crítico para qualquer negócio. Entretanto, uma 

empresa que pretende atuar com foco na consciência dos seus negócios, não pode concentrar 

seus esforços unicamente na maximização do lucro dos seus acionistas. Capitalistas 

conscientes devem entender, muito claramente, que o lucro é consequência do relacionamento 

e do cuidado com todas as partes interessadas e interligadas com o seu negócio. Um dos 
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segredos para o sucesso das empresas conscientes está diretamente ligado ao atendimento das 

expectativas dos stakeholders. Nestas empresas, funcionários tendem a ser mais engajados e 

produtivos, pois trabalham alinhados por um propósito maior, inspiram e atendem muito bem 

os clientes, que por sua vez, costumam ser mais satisfeitos, encantados com a experiência de 

compra que recebem, entusiasmados por uma relação tão próxima, e estimulados a se tornarem 

verdadeiros fãs, dedicados e dispostos a defendê-las. Quando um negócio estabelece relações 

e interações como essas, elas se multiplicam e suas conexões passam a fomentar toda uma 

cadeia que integra os stakeholders em torno da empresa (RAUCH, 2011). 

Rauch (2011) acrescenta que, ao possibilitar a criação de valor compartilhado, o 

Capitalismo Consciente vai além das trocas comerciais e das relações econômicas. Desta 

forma, todas as partes envolvidas prosperam, já que as relações não estão amparadas 

simplesmente nas transações, mas em todo o contexto de atuação do negócio. As empresas 

conscientes operam em um contexto mais amplo, conectado e repleto de interdependências 

(MACKEY, 2013). 

 

2.1.7.3 Liderança consciente 

 

A liderança consciente é uma característica fundamental dos negócios conscientes. 

Mas como despertar líderes mais conscientes em tempos de desconfiança dos diversos 

stakeholders em relação às empresas? (LEGAULT, 2012). Para Mackey e Sisodia (2013, p. 

191), isso é possível, tendo em vista que: 

Líderes conscientes são pessoas fortes, donas de excepcional coragem moral 

e capacidade para resistir ao escrutínio constante e às críticas daqueles que 

enxergam os negócios de forma mais tradicional. Acima de tudo, essas 

lideranças se veem como guardiães da empresa, buscando nutri-la e preservá-

la para as futuras gerações – e não como caçadores de ganhos de curto prazo 

para proveito próprio e do atual círculo de stakeholders (MACKEY; 

SISODIA, 2013, p. 191). 

 

Os líderes de negócios conscientes são movidos por servir ao propósito da empresa, 

preocupando-se menos com prestígio, poder e remunerações exorbitantes. Executivos com 

essas qualidades normalmente lideram orientando, motivando, expandindo a consciência das 

empresas e inspirando pessoas, mantendo-se distantes de comportamentos autoritários e 

controladores, muitos comuns da liderança tradicional (SISODIA, 2011). Esses líderes 

precisam ser capazes de traduzir o propósito maior para toda a organização, alinhando as 
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expectativas das diversas partes interessadas, que buscam referência nos seus exemplos 

(MACKEY, 2011). 

Geralmente, líderes conscientes desenvolvem habilidades conectadas com o 

entendimento do cotidiano dos seus negócios. Deste modo, tornam-se pessoas com diversas 

inteligências apuradas, sejam elas de gestão, espirituais, emocionais ou analíticas. Aliado a 

isso, são pessoas que recorrem facilmente a atitudes associadas à generosidade, integridade, 

respeito e capacidade de cuidar e amar (MACKEY; SISODIA, 2013). Esses líderes atuam 

baseados em uma perspectiva centrada no mundo para criar, expandir e manter seus negócios 

conscientes, conectados com a empresa, a comunidade e o meio ambiente, ao mesmo tempo. 

São capitalistas conscientes e, também, os catalisadores de uma sociedade consciente. Por isso, 

um dos pontos de partida para a criação de empresas conscientes é promover o 

desenvolvimento de líderes com uma visão holística, centrada no mundo e não na promoção 

pessoal do indivíduo e do seu cargo na companhia (HANSON, 2011; LEGAULT, 2012). 

Lideranças conscientes são diferentes de gestores tradicionais. Líderes conscientes 

estão concentrados em promover sinergia com os múltiplos stakeholders, articulando o 

propósito maior da empresa para construir uma cultura consciente, amparada em valores 

centrais e visão de longo prazo. Enquanto isso, um gestor típico (denominado de CEO ou 

presidente e especialmente contratado para aquela função) costuma ser movido apenas por 

incentivos financeiros. Ao longo do tempo, essa motivação torna esses executivos donos de 

egos enormes e incapazes de inspirar seus funcionários na busca por níveis extraordinários de 

engajamento, criatividade e desempenho. Então, suas metas serão estimuladas exclusivamente 

pela busca do lucro, sem se preocupar com as pessoas e, muito menos, com os métodos que 

serão utilizados para alcançar o sucesso. Portanto, não é possível acreditar que uma empresa 

que trata mal seus empregados possa ser um exemplo de consciência capaz de prosperar a longo 

prazo em um mundo transparente e incrivelmente conectado (SISODIA, 2011; MACKEY; 

SISODIA, 2013). 

 

2.1.7.4 Cultura consciente 

 

Segundo Sisodia (2009), negócios conscientes são organismos que criam culturas 

duradouras, engajadas e cativantes, que permeiam a organização, seus processos e sua filosofia 

de gestão e operação. Isso acontece porque seus líderes se preocupam em erguer grandes 

companhias que são auto organizadas, auto motivadoras e auto gerenciadas, de forma orgânica, 
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uma vez que não são dependentes de uma liderança carismática ou de indivíduos particulares. 

Mackey (2011) aproveita sua experiência à frente do Whole Foods Market para enfatizar que 

empresas conscientes requerem a criação de uma cultura consciente, que permite o 

cumprimento do seu propósito maior, com uma visão orientada para os stakeholders, onde um 

líder consciente seja o elemento articulador de uma grande sinergia que pode resultar no 

sucesso do negócio e gerar benefícios para todos os envolvidos e para a sociedade. Juntos, 

Mackey e Sisodia (2013, p. 232) afirmam que: 

Empresas conscientes têm culturas peculiares, que ajudam a fortalecer o 

propósito maio e a manter a harmonia de interesses entre os stakeholders. 

Culturas conscientes são autossustentáveis, auto curativas e propensas à 

evolução. São resistentes (mas não são impermeáveis) a mudanças na 

liderança ou no contexto externo. (...) Culturas conscientes são bastante 

diferentes e exigem uma diretriz gerencial baseada na descentralização, na 

autonomia e na colaboração (MACKEY; SISODIA, 2013, p. 232). 

 

Culturas conscientes são perceptíveis e tangíveis tanto para os funcionários quanto 

para os demais stakeholders do negócio. Isso quer dizer que é possível sentir a diferença 

quando se entra em um negócio consciente, em detrimento de um negócio puramente 

impulsionado pelo lucro a qualquer preço e executado com foco exclusivo nos acionistas 

(SISODIA, 2011). Embora as culturas de negócios conscientes possam variar bastante, elas 

tendem a ter vários atributos semelhantes. Mackey e Sisodia (2013, p. 235-236) apontam sete 

características que podem ser destacadas nas culturas conscientes: 

1. Confiança: empresas conscientes têm altos níveis de confiança interna e externa; 

internamente a confiança está presente em todos os níveis da organização, tanto 

verticalmente (entre chefes e subordinados) quanto horizontalmente (entre pares e 

membros da mesma equipe); externamente, a confiança é percebida entre a 

organização e os clientes, fornecedores, parceiros, comunidades, investidores e 

governos; 

2. Responsabilidade: culturas conscientes combinam alto grau de comprometimento 

com ótimos níveis de responsabilidade pelas atividades e processos internos e 

externos; os integrantes das equipes são responsáveis uns pelos outros e em relação 

aos clientes; todos os envolvidos no negócio têm compromissos compartilhados no 

que diz respeito ao desempenho, eficiência e ao propósito maior que foi definido 

pela direção; junto com o compromisso, são encontrados altos níveis de 

descentralização e autonomia; 
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3. Cuidado: culturas conscientes são muito preocupadas, de forma sincera, com todas 

as partes interessadas; esse cuidado gera um interesse recíproco dos stakeholders 

em cuidar de suas relações com a empresa; em empresas conscientes, a cultura faz 

com que as pessoas sejam autênticas, atenciosas e dedicadas umas com as outras; 

4. Transparência: não há segredos entre a empresa e seus stakeholders em culturas 

transparentes; todos os resultados são abertos, mesmo quando as empresas são de 

capital fechado; informações sobre salários e benefícios são compartilhadas entre 

as lideranças e as equipes, da mesma forma que informações e planos estratégicos 

são comunicados a todos; 

5. Integridade: culturas conscientes ganham destaque por serem altamente 

comprometidas com princípios éticos e morais na condução do negócio; há uma 

conexão entre discurso e prática e a intenção de que a verdade prevaleça em todas 

as decisões e relações com os stakeholders; empresas conscientes costumam 

estabelecer padrões de conduta globais, muito acima do que é exigido pela lei; 

6. Lealdade: a fidelidade é um elemento fundamental para as empresas conscientes; 

todos os stakeholders são leais entre si e para com a empresa; há um alinhamento 

de expectativas; a relação é aberta e existe clareza sobre os benefícios serem 

mútuos; 

7. Igualdade: empresas conscientes geram um ambiente em que não há distinção entre 

líderes e suas equipes, fazendo com que todos sejam tratados com respeito e 

dignidade; as diferenças salariais e de benefícios entre os níveis hierárquicos são 

menores; a comunicação entre as áreas e setores é mais fluida e estabelecida por 

uma política de portas abertas, de maneira informal; todos sabem como a empresa 

é gerida e estão cientes das diretrizes e metas. 

 

Uma cultura consciente é muito mais que um “melhor lugar para trabalhar”, porque 

se trata do compartilhamento de significados em torno do propósito definido para a empresa. 

Desta forma, ela se transforma no próprio jeito de ser, em uma filosofia que diferencia a 

organização das demais e facilita o desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos de 

forma integrada com o crescimento da empresa (SISODIA, 2011; MACKEY; SISODIA, 

2013). 

Depois de serem explorados em detalhes nas seções anteriores, o Quadro 1 apresenta 

um resumo dos quatro princípios do Capitalismo Consciente. 
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Quadro 1: Os quatro princípios do Capitalismo Consciente 

1. Propósito maior 

 Ganhar dinheiro ou ter lucros extraordinários é um grande objetivo, mas não pode ser o 

propósito fundamental de uma empresa. 

 Para que uma empresa consiga alcançar desempenho sustentável no longo prazo e 

credibilidade junto à sociedade ela precisa estar disposta a descobrir e redescobrir o seu 

propósito maior, refletindo sobre as seguintes questões: 

o Por que este negócio existe? 

o O que estamos e tentando realizar com este negócio? 

o Quais são os valores essenciais que inspiram o nosso negócio e geram confiança e 

comprometimento de nossos stakeholders? 

 Um propósito maior bem definido, junto com valores centrais bem alinhados e comunicados, 

tem o poder de engajar toda uma organização em torno de seus objetivos, conectando alto 

desempenho com fortes compromissos éticos. 

 Empresas que definem um propósito maior e o colocam no coração dos seus negócios tendem 

a inspirar mais confiança de todos os seus principais stakeholders: clientes, funcionários, 

investidores, fornecedores, comunidade e meio ambiente. 

2. Orientação para stakeholders 

 Um negócio consciente compreende sua interdependência com todos os seus stakeholders, 

mas não ignora que podem surgir conflitos e trade-offs dessas relações; por isso, empresas 

que aderem ao Capitalismo Consciente precisam estar dispostas a buscar uma harmonia de 

interesses entre todas as partes que impactam e são impactadas pelo seu negócio. 

 Uma empresa consciente gerencia seus negócios buscando criar valor para si mesma e para 

todos os stakeholders envolvidos no processo, em um tipo de relação ganha-ganha-ganha, 

que faz parte dos desafios da sua liderança. 

3. Liderança consciente 

 Aliado a um propósito maior, o comprometimento da liderança em todos os níveis da 

organização é fundamental para ajudar a construir um negócio consciente. 

 Líderes conscientes devem ser capazes de mobilizar e inspirar os funcionários e todas as áreas 

da empresa em torno do propósito escolhido, alinhando discurso e prática. 

 CEOs e demais membros da alta liderança precisam incorporar o propósito definido pela 

empresa, em vez de buscar apenas maximização do seu poder pessoal e remuneração. 

4. Cultura consciente 

 Negócios conscientes têm vocação para criar uma cultura corporativa diferente dos negócios 

tradicionais. Essa cultura normalmente surge na conexão entre o propósito, o envolvimento 

dos stakeholders e a articulação da liderança. 

 Uma cultura consciente é formada por elementos como: autogerenciamento, empoderamento, 

transparência, autenticidade, compromisso com a justiça, crescimento pessoal, entre outros. 

Fonte: Adaptado de Mackey (2011), Sisodia (2011) e Mackey e Sisodia (2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

Com base nas melhores práticas de revisão de literatura (SHORT, 2009), este estudo 

foi desenvolvido a partir das buscas empreendidas nas seguintes bases de dados de pesquisa 

científica: EBSCO Information Services, Scopus e Web of Science (Institute for Scientific 

Information). Foram realizadas buscas para identificar o termo “capitalismo consciente” (em 

inglês conscious capitalism) no título de artigos acadêmicos publicados na última década – 

desde o início de 2009 até o final de 2018. A decisão de limitar a pesquisa a artigos publicados 

após 2008 justifica-se pelo fato do termo “capitalismo consciente” ter sido introduzido nos 

meios empresarial e acadêmico a partir deste ano, por John Mackey e Raj Sisodia. Além disso, 

por se tratar de uma pesquisa exploratória, a opção foi considerar somente o título dos artigos 

como parâmetro de busca, tendo em vista que seria inviável analisar centenas de artigos cujo 

objeto de estudo não era essencialmente o “capitalismo consciente”, caso fossem incluídos 

resumo e palavra-chave nas pesquisas. Para superar essa fragilidade e, ao mesmo tempo, para 

tornar a procura mais efetiva, também foram incluídos os termos conscious business, conscious 

company/companies, conscious corporations, conscious firms, conscious organizations, 

conscious instituions, conscious entreprises e conscious ventures, em uma segunda fase da 

busca. Para garantir a qualidade dos artigos utilizados na revisão de literatura, foram 

considerados apenas os artigos que estavam disponíveis em um periódico revisado por pares 

(peer review), nos idiomas inglês ou português. 

Utilizando esses parâmetros, foram encontrados 32 artigos para serem analisados na 

pesquisa. A lista completa dos artigos incluídos na revisão de literatura está disponível no 

Apêndice A, na página 66. 

 

3.1 Distribuição dos artigos por ano 

 

Ao longo dos últimos dez anos, o número de artigos publicados com vínculo direto ao 

Capitalismo Consciente não foi grande, conforme demonstra o Gráfico 1. Apesar de se tratar 

de um tema recente, um conceito novo, ou ainda, um movimento, não se percebe uma tendência 

de crescimento da sua discussão no meio acadêmico. A priori, considerando os artigos aqui 

selecionados, pode-se dividir a evolução do tema em dois ciclos. O primeiro agrupa os artigos 

publicados entre 2009 e 2013, depois que o Capitalismo Consciente iniciou e passou a ser 

discutido no meio empresarial. O segundo acumula o interesse, ainda tímido, de alguns 
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pesquisadores sobre o tema, entre 2014 e 2018, contudo, sem um crescimento expressivo dos 

estudos. 

Gráfico 1: Número de artigos publicados sobre Capitalismo Consciente (2009-2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2 Distribuição dos artigos por periódico 

 

A maioria dos artigos que abordam o Capitalismo Consciente, analisados na amostra 

deste estudo, foram publicados em periódicos orientados para uma visão mais aplicada, de 

acordo com os dados da Tabela 2. Isso fica evidenciado pela predominância de artigos 

publicados na California Management Review, revista acadêmica que tem tradição de propagar 

temas de vanguarda sobre a prática da administração, bem como novas ideias e maneiras de se 

fazer negócios. Por exemplo, em busca de aprofundar o entendimento dos conceitos e esclarecer 

a definição do que realmente estava sendo proposto pelo Capitalismo Consciente, em 2011, foi 

publicada uma edição especial da California Management Review, com artigos contrários 

(O’TOLLE; VOGEL, 2011) e favoráveis à nova abordagem (HANSON, 2011; MACKEY, 

2011; RAUCH, 2011; SISODIA, 2011; STRONG, 2011; THIGPEN, 2011). Todos esses artigos 

foram publicados quando o Capitalismo Consciente começou a ganhar mais espaço no meio 

empresarial e aumentou sua visibilidade na mídia norte-americana e internacional. Na 
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sequência, em 2013, também foi lançado o livro homônimo, escrito por John Mackey e Raj 

Sisodia, e publicado pela Harvard Business School Press. Embora não tenha a densidade de 

uma publicação acadêmica revisada por especialistas, o livro acabou se consolidando como a 

principal referência sobre o tema em todo o mundo, tendo em vista que foi publicado em vários 

países e seu conteúdo explora detalhadamente os conceitos e os quatro princípios do 

Capitalismo Consciente, em uma linguagem mais acessível para os executivos e empresas 

interessadas no tema. Neste mesmo ano, também surgiram novas discussões entre apoiadores 

(SISODIA, 2013) e críticos do Capitalismo Consciente (WANG, 2013a; 2013b), novamente 

por meio de artigos publicados na California Management Review. 

Tabela 2: Número de artigos publicados por periódico 

Periódico 
Número de artigos 

publicados 

California Management Review 10 

Journal of Business Ethics 2 

Amazon's Research and Environmental Law 1 

B>Quest 1 

Fujitsu Scientific & Technical Journal 1 

George Washington Law Review 1 

Global Journal of Flexible Systems Management 1 

Harvard Educational Review 1 

Human Relations 1 

Integral Leadership Review 1 

International Journal on Disability and Human Development 1 

International Review of Economics 1 

Journal of Indian Business Research 1 

Journal of The American College of Cardiology 1 

NAVUS - Revista de Gestão e Tecnologia 1 

Organizational Cultures: An International Journal 1 

Organizational Dynamics 1 

Pacific Business Review International 1 

SAM Advanced Management Journal 1 

Santa Clara Law Review 1 

Social Enterprise Studies 1 

Universal Journal of Educational Research 1 

Total 32 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda que o Capitalismo Consciente possa estar associado a uma nova maneira de 

abordar os conceitos de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, somente dois 
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artigos sobre o tema foram publicados no Journal of Business Ethics, um dos principais 

periódicos da área, especializado em apresentar e discutir questões éticas relacionadas aos 

negócios, onde naturalmente poderiam ser publicados mais estudos sobre o aumento da 

consciência empresarial. 

 

3.3 Distribuição dos artigos por abordagem 

 

Quando se trata do tipo de abordagem utilizada, isto é, qual é o foco do estudo, nota-

se uma predominância de artigos executivos (41%) e teóricos (37%), de acordo com o Gráfico 

2. Vale ressaltar que somente 22% dos artigos sobre Capitalismo Consciente, nesta amostra, 

são resultado de estudos empíricos. 

Gráfico 2: Tipo de abordagem dos artigos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4 Distribuição dos artigos por método 

 

Enquanto os artigos teóricos concentram sua análise na revisão da literatura disponível, 

os artigos executivos sobre Capitalismo Consciente, de uma forma geral, baseiam-se no ponto 

de vista e no discurso dos seus autores, sem utilizar um método de pesquisa que respalde 

cientificamente seus argumentos. São 25 artigos enquadrados nesse perfil. 

Ao todo, apenas 7 artigos utilizaram pesquisas empíricas para levantar evidências em 

torno do Capitalismo Consciente. Entre os artigos empíricos, 5 foram elaborados por meio de 

pesquisas qualitativas (incluindo entrevistas e estudos de caso) e 2 optaram pela pesquisa 
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quantitativa (explorando a análise de relatórios financeiros) como método de estudo, conforme 

demonstra o Gráfico 3. 

Gráfico 3: Métodos de pesquisa utilizados nos artigos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5 Distribuição dos artigos pelo argumento dos autores 

 

Conforme está demonstrado no Gráfico 4, mais da metade dos artigos, 18 ao todo, são 

favoráveis às ideias do Capitalismo Consciente. Onze artigos mostram-se neutros, ou seja, não 

têm uma posição contra ou favor do tema, limitando-se a explorá-lo de maneira imparcial. Por 

fim, 3 artigos fazem uma análise contundente e extremamente crítica quanto às propostas do 

Capitalismo Consciente, que será explorada com mais detalhes no Capítulo 4. 

Gráfico 4: Principais argumentos dos autores sobre o Capitalismo Consciente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4 VISÃO CRÍTICA EM RELAÇÃO AO CAPITALISMO CONSCIENTE 

 

Embora o Capitalismo Consciente tenha sido abordado na maioria dos artigos 

analisados neste estudo de forma favorável, como um assunto de vanguarda para o futuro da 

administração de empresas, é preciso deixar um pouco de lado o discurso otimista dos 

defensores do movimento, principalmente a visão de John Mackey e Raj Sisodia, e concentrar-

se em compreendê-lo melhor. 

Quando o Capitalismo Consciente começou a ganhar mais espaço no meio 

empresarial e aumentou sua visibilidade na mídia internacional, naturalmente surgiram 

confrontos e debates a respeito dos seus conceitos e propostas. Alguns autores são céticos sobre 

o rigor da suposta teoria associada ao Capitalismo Consciente. 

 

4.1 Posições contrárias às ideias e propostas do Capitalismo Consciente 

 

O’Toole e Vogel (2011) reconheceram que o movimento Capitalismo Consciente 

despertou interesse e atraiu muitos líderes empresariais de renome, acadêmicos e estudantes de 

MBA. No entanto, os dois acadêmicos foram céticos quanto às propostas do Capitalismo 

Consciente e contestaram a capacidade das empresas adotarem suas práticas de uma forma 

mais ampla em detrimento do comportamento tradicional das companhias que hoje operam no 

mercado. De acordo com O’Tolle e Vogel (2011, p. 61), “só porque algumas empresas podem 

sobreviver, e até prosperar, comportando-se de maneira mais virtuosa, isso não significa que a 

maioria, ou mesmo muitas outras, possam ou façam o mesmo”. Não é possível render tantos 

elogios ao movimento do Capitalismo Consciente, pois há uma preocupação que ele esteja 

criando expectativas irreais para o desempenho empresarial, que poderiam comprometer outras 

estratégias que são necessárias para harmonizar práticas corporativas e necessidades sociais 

(O’TOLLE; VOGEL, 2011). 

Para reforçar suas críticas ao Capitalismo Consciente, O’Tolle e Vogel (2011) se 

referem a casos emblemáticos em que Johnson & Johnson, BP e Toyota tentaram enveredar 

por posicionamentos mais conscientes em seus negócios durante algum tempo, mas retomaram 

o comportamento normal de empresas capitalistas, após passarem por turbulências e períodos 

em que os lucros diminuíram ou reportaram prejuízos. Em resumo, empresas que são pioneiras 

e se tornam líderes em estimular o desenvolvimento de práticas conscientes, movidas por fazer 

o bem, acabam perdendo o fôlego com o tempo. É normal que elas acabem alinhando-se 

novamente com práticas predatórias e políticas de redução de custo para se adequarem ao 
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cenário vigente, mesmo que isso comprometa sua gestão e reputação no longo prazo 

(O’TOLLE; VOGEL, 2011). 

Hanson (2011), favorável ao Capitalismo Consciente, discorda das críticas de O’Tolle 

e Vogel (2011), mas limita-se a dizer que sempre haverá questionamentos a respeito de 

movimentos que procuram melhorar o comportamento das empresas na sociedade. Em sua 

visão, o futuro do Capitalismo Consciente está nas mãos dos CEOs, ativistas dessa causa, na 

medida em que se tornam promotores e articuladores do propósito maior de suas empresas nos 

mais diversos setores em que atuam na sociedade (HANSON, 2011). 

Thigpen (2011), mesmo sendo defensor das empresas conscientes, concorda com os 

alertas de O’Tolle e Vogel (2011) quanto às limitações do Capitalismo Consciente e faz 

ressalvas sobre a sua capacidade de mobilizar um grande número de empresas, o que poderia 

frustrar a intenção de torná-lo um movimento global. Para superar essas desconfianças, o 

Capitalismo Consciente teria que se comprometer com três pontos fundamentais: a) esclarecer 

que propósito não é obter lucro, mas é lucrar para que uma empresa possa fazer algo mais e de 

maneira melhor; b) ser um movimento em que as empresas são regidas por valores e princípios 

éticos bem rigorosos, para que negócios conscientes não sejam apenas mais do mesmo; c) que 

as empresas interessadas em praticar o Capitalismo Consciente estejam dispostas a tratar as 

pessoas com dignidade e respeito, como fins e não como meios, oferecendo condições para que 

seus funcionários tenham uma vida melhor (THIGPEN, 2011). 

Alguns acadêmicos põem em dúvida a previsão de que a filosofia do Capitalismo 

Consciente conseguirá avançar nos próximos anos, atraindo mais seguidores e empresas, em 

busca de confrontar o paradigma de negócios dominante (WANG, 2013a). Mesmo que tenham 

sido realizados poucos estudos empíricos durante os últimos 10 anos que pudessem comprovar 

as propostas sugeridas pelo Capitalismo Consciente e o alinhamento das empresas em torno dos 

seus quatro princípios fundamentais, alguns deles trazem evidências relevantes. 

Wang (2013a) foi pioneiro ao realizar um estudo usando demonstrações financeiras 

com o objetivo de avaliar empiricamente a validade de algumas propostas feitas por defensores 

do Capitalismo Consciente. Sua pesquisa demonstra que evidências empíricas não confirmam 

algumas afirmações de Sisodia (2011) sobre a possibilidade de empresas seguidoras do 

Capitalismo Consciente terem lucros maiores que outras e, também, aponta indícios que a visão 

baseada em stakeholders sofre resistência mesmo em negócios que se dizem conscientes. Wang 
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(2013a) utilizou uma amostra de 17 empresas1 associadas ao Capitalismo Consciente, seguindo 

a mesma lógica da pesquisa de Sisodia, Wolf e Shet (2007). 

Sisodia (2013) concordou que o trabalho de Wang (2013a) forneceu uma atualização 

para o pensamento dos defensores do Capitalismo Consciente sobre os fatores capazes de 

impulsionar o melhor desempenho financeiro dos negócios, pois descreve o tipo de análise 

necessária para compreender melhor o assunto. Entretanto, Sisodia (2013) não entendeu que a 

pesquisa de Wang (2013a) trouxe resultados consistentes para contestar os princípios do 

Capitalismo Consciente. Algumas das hipóteses que Wang (2013a) testou não foram 

exatamente propostas pelo movimento das empresas conscientes. Uma parte da compreensão 

sobre Capitalismo Consciente foi aprofundada por meio de interações contínuas com os líderes 

de empresas conscientes, de um modo mais qualitativo, indo muito além das análises de 

relatórios financeiros que replicam a mesma visão tradicional de desempenho baseado 

exclusivamente no lucro (SISODIA 2013). Ademais, de acordo com Sisodia (2013), a pesquisa 

de Wang (2013a) foi superficial em alguns outros aspectos: a) usar apenas dados públicos de 

contabilidade financeira não proporciona um entendimento completo sobre custos com 

funcionários, remuneração de executivos, promoção de vendas; dados como estes, quando 

avaliados em separado e confrontados com depoimentos dos executivos de empresas 

conscientes, trazem resultados mais confiáveis para apoiar ou refutar os princípios do 

Capitalismo Consciente; b) o período em que os dados de Wong (2013a) foram analisados é 

diferente do período selecionado por Sisodia, Wolf e Shet (2007) e mencionado em Sisodia 

(2011), causando distorção no resultado do desempenho das empresas da amostra; c) não faz 

sentido e nunca foi foco das ideias do Capitalismo Consciente saber se os gerentes de empresas 

conscientes são menos suscetíveis às pressões do mercado de ações do que os gerentes de 

empresas tradicionais. 

Por fim, Sisodia (2013) destaca que, apesar das divergências, o trabalho de Wang 

(2013a) ajudou a levantar um conjunto de hipóteses que precisam ser exploradas em pesquisas 

futuras, a saber: 

 Há evidências adicionais que a abordagem holística e voltada para os stakeholders 

do Capitalismo Consciente está sendo praticada e ganhando terreno nas empresas? 

                                                 
1 As 17 empresas que fizeram parte da pesquisa foram: Amazon, CarMax, Caterpillar, Commerce Bank, 

Costco, eBay, Google, Harley-Davidson, Honda, JetBlue, Johnson & Johnson, Southwest, Starbucks, 

Timberland, Toyota, UPS e Whole Foods Market. 
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 Empresas que aderem ao Capitalismo Consciente criam, de fato, de forma 

sustentável, maiores níveis de riqueza financeira, além de outras formas de bem-

estar para seus stakeholders? Como podemos medir tudo isso? 

 Caso as empresas conscientes tenham um desempenho financeiro melhor que as 

outras, quais são os catalisadores desse desempenho? 

 Que tipo de dados e métodos de análise são necessários para entender melhor esses 

catalisadores de desempenho? 

 

Estimulado pelo debate proposto pelo estudo de Wang (2013a), Sisodia (2013) ainda 

apontou uma série de características de empresas altamente conscientes, que podem servir como 

hipóteses para o desenvolvimento de outras pesquisas, relacionadas a seguir: 

 Maior intensidade de vendas, medida em vendas em relação à sua base de ativos; 

 Margens brutas saudáveis, mas não maximizadas; 

 Maior gasto por funcionário não executivo (remuneração + benefícios); 

 Maior receita por empregado; 

 Menor rotatividade (turnover) de funcionários; 

 Maior engajamento dos funcionários; 

 Custos administrativos mais baixos; 

 Menos posições gerenciais; 

 Menos camadas entre a liderança superior e a linha de frente; 

 Maior descentralização; 

 Mais trabalho em equipe; 

 Custos de remuneração de executivos mais baixos, gerando uma relação menor 

entre os salários mais altos e salários médios; 

 Custos legais mais baixos; 

 Menores custos de marketing; 

 Menores custos de devolução de produtos; 

 Custos de garantia mais baixos; 

 Maiores margens líquidas; 

 Maior lucro por empregado. 
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Depois de analisar as respostas de Sisodia (2013) sobre a sua pesquisa, Wang (2013b) 

ainda procurou finalizar seus argumentos em um novo artigo, fazendo ressalvas, levantando 

preocupações e desafiando o status do Capitalismo Consciente como teoria científica. O 

Capitalismo Consciente, apesar de suas boas intenções e de ser promovido por defensores 

dedicados e eloquentes, não é uma teoria científica devido a sua irrefutabilidade, inconsistência 

e falta de generalidade (WANG, 2013b). 

 

4.2 Capitalismo Consciente: um conceito ou um movimento? 

 

Na tentativa de refletir sobre os destaques dos argumentos apresentados neste estudo 

por Sisodia (2009; 2011; 2013), por Mackey (2011; 2013) e Mackey e Sisodia (2013), faz 

sentido levantar alguns questionamentos em torno do significado do Capitalismo Consciente. 

 

I. Capitalismo Consciente não é uma estratégia ou modelo de negócios?  

 

Ao longo deste trabalho, o Capitalismo Consciente é apontado como uma grande 

tendência que pode fazer as empresas mudarem o seu comportamento, prezarem por um 

propósito maior, alinharem-se com seus stakeholders, serem conduzidas por líderes 

comprometidos e desapegados e tornarem-se permeadas por uma cultura com foco na 

consciência. Entretanto, mesmo que a priori o Capitalismo Consciente ainda não tenha a 

maturidade devida para ser considerado uma nova estratégia ou modelo de negócios, fica claro 

que ele caminha neste sentido. A tímida evolução acadêmica do conceito nestes últimos 10 

anos pode ser um indício que o Capitalismo Consciente representa, por enquanto, somente um 

movimento empresarial que busca oxigenar, com um discurso renovado, conceitos semelhantes 

como Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade, entre outros mencionados até 

aqui. 

 

II. Capitalismo Consciente é uma filosofia abrangente de fazer negócios? 

 

Mesmo que sua abordagem seja endossada por pessoas sérias e respeitadas do mundo 

dos negócios e da academia, é difícil acreditar que o Capitalismo Consciente seja uma maneira 

melhor das empresas prosperarem somente porque seus defensores têm uma visão otimista, 
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contudo, ainda muito superficial, de como essa filosofia de gestão pode se traduzir em 

transformações positivas no comportamento tradicional das empresas no mercado. 

O questionamento a respeito da filosofia empresarial incorporada no discurso do 

Capitalismo Consciente é objeto de ressalvas até mesmo de Sisodia (2013), que foi o precursor 

da discussão acadêmica sobre o assunto. Segundo o autor, é importante reiterar que essas 

afirmações em relação às empresas conscientes, que fundamentam a visão do movimento 

Capitalismo Consciente, são normativas, não descritivas. Elas refletem o aprendizado dos 

pesquisadores e líderes do movimento com os líderes das empresas mais comprovadamente 

conscientes. Algumas dessas empresas ainda fazem coisas que não estão totalmente alinhadas 

com os quatro princípios dos negócios conscientes (SISODIA, 2013). Para concluir, Sisodia 

(2013) afirma que: 

O capitalismo consciente é uma filosofia empresarial recém-articulada que 

precisa ser melhor compreendida, testada e aperfeiçoada ao longo do tempo. 

Esta não é uma teoria que foi concebida em um vácuo; em vez disso, é uma 

filosofia que surgiu de forma indutiva, observando os valores e 

comportamentos de um conjunto único de empresas. Ainda estamos nos 

primeiros estágios desta jornada. Com base em nossa experiência 

reconhecidamente limitada até agora, temos todos os motivos para acreditar 

que é uma filosofia robusta que está profundamente sintonizada com as 

exigências dos tempos em que vivemos (SISODIA, 2013, p. 95). 

 

No intuito de contribuir para aumentar a compreensão e o entendimento sobre o 

Capitalismo Consciente, buscando aprofundar as questões feitas anteriormente, a próxima 

seção apresenta brevemente a visão dos outros autores que ajudaram a compor a amostra dos 

32 artigos analisados neste estudo. 

 

4.3 Outras visões e abordagens sobre o Capitalismo Consciente 

 

Fyke e Buzzanel (2013), por exemplo, mostraram que há uma tensão entre discurso e 

prática quando os líderes buscam promover o Capitalismo Consciente em suas organizações. 

No cotidiano das empresas, os CEOs e gerentes têm dificuldade para lidar com suas 

inconsistências ideológicas na tomada de decisões entre privilegiar negócios mais conscientes 

ou valorizar o capitalismo tradicional. Do ponto de vista da educação executiva, novos 

programas empresariais e foco em estudos de caso sobre a adoção dos princípios do Capitalismo 

Consciente poderiam apoiar os gestores a melhorar suas escolhas (FYKE; BUZZANEL, 2013). 

Cheretis e Mutjaba (2014), por sua vez, empreenderam um estudo de caso sobre o Whole Foods 

Market para analisar o sucesso financeiro e a legitimidade social da empresa que, há muitos 
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anos, faz parte do ranking das melhores empresas para trabalhar nos EUA. Conectado com uma 

filosofia de gestão amparada no Capitalismo Consciente, o Whole Foods aproveita uma 

combinação entre cultura organizacional, funcionários engajados, propósito e valorização de 

todos os seus stakeholders para maximizar o sucesso a longo prazo (CHERETIS; MUTJABA, 

2014). 

Raghavan e Shreen (2015) desenvolveram um estudo de caso em uma empresa de 

moda no sul da Índia, que uniu com sucesso e exclusividade seus negócios com 

responsabilidades socioambientais, articulando aspectos espirituais e produtividade. A criação 

de moda, neste caso, não foi inspirada apenas pela geração de lucros para a organização, mas 

também pela criação de benefícios compartilhados para todos os stakeholders, de maneira 

consciente. Enquanto isso, Badjatia e Karmakar (2018) investigaram a existência de relação 

entre os quatro princípios do Capitalismo Consciente e os retornos do mercado acionário de 15 

empresas indianas de cinco setores diferentes. Entre os resultados obtidos na pesquisa, chama 

atenção a descoberta importante que o o princípio do propósito maior tem relação direta com 

os retornos das ações selecionadas (BADJATIA; KARMAKAR, 2018). 

Outras vertentes de pesquisa exploraram, mais profundamente, a conexão entre 

Capitalismo Consciente e os aspectos de espiritualidade que englobam os negócios. Safar-Aly 

(2016) aborda a conexão entre a teologia islâmica e seus preceitos relacionados com o incentivo 

ao lucro e sua visão espiritualmente consciente de aquisição de capital. Frémeaux e Michelson 

(2017) recorreram à ética cristã para mostrar como a busca pelo bem comum da empresa pode 

servir como um guia para uma gestão mais humanista. Para compreender melhor como o bem 

comum pode favorecer o bem pessoal são examinados dois movimentos humanistas recentes – 

Capitalismo Consciente e Economia de Comunhão. 

Finalmente, reunindo os temas dos 32 artigos analisados neste estudo, chega-se a uma 

nuvem de palavras-chave representada pela Figura 4. 
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Figura 4: Nuvem de palavras-chave dos artigos analisados 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Por um lado, a nuvem representa as palavras-chave utilizadas nos artigos dos 

principais autores que abordaram o Capitalismo Consciente com mais profundidade neste 

estudo. Por outro, ela indica, também, palavras-chave exploradas nos artigos de autores que 

apenas tangenciaram ou associaram outros temas diversos ao Capitalismo Consciente, mas que 

não eram centrais para demonstrar o estado da arte em torno do assunto. Essas demais palavras 

faziam parte dos artigos de Watanabe, Muramatsu e Sumiya (2009), Buras (2011), Murthy 

(2011), Corner e Pavlovich (2014), Chaves (2014), Fergus et al. (2015), Rao (2015), Vasbinder 

e Koehler (2015), Hwang (2016), Tu (2016), Wallace (2016), Friedman, Friedman e Edris 

(2017), Shaikh (2017) e da Silva et al. (2018). 

Entre as palavras que não eram centrais foram encontrados termos como “estruturas 

empresariais”, que remetem à maneira como as empresas estão organizadas e de que forma 

esses elementos influenciam seus sistemas e sua gestão, que podem torná-las mais ou menos 

conscientes. O termo “compartilhado” também esteve muito presente na maioria dos artigos. 
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Isso demonstra como o movimento do Capitalismo Consciente se aproxima do conceito de 

Criação de Valor Compartilhado (PORTER; KRAMER, 2011), em muitos momentos, na 

medida em que ambos estão articulados em torno de um propósito maior, conectando questões 

sociais e ambientais e a busca de retorno financeiro para as empresas e para a sociedade. O 

termo “empreendedorismo” aparece como pano de fundo de muitos artigos. Neste caso, 

empreendedorismo está ligado tanto à visão empreendedora do próprio capitalismo quanto aos 

conceitos de empreendedorismo social e negócios sociais, próximos ao Capitalismo 

Consciente. “Espiritualidade” surge como uma referência importante em alguns artigos, 

demonstrando que o pensamento em torno de negócios conscientes se vincula a fatores que 

transcendem o mundo dos negócios e expressam as crenças pessoais das lideranças envolvidas 

nesse movimento. 

Outros termos presentes nos artigos, como “desenvolvimento” e “mudança”, estão 

conectados à necessidade de transformação requerida dos negócios conscientes para que sua 

prática supere o discurso otimista de seus defensores. Por fim, as palavras “educacional” e 

“aprendizagem” aparecem em alguns artigos, associadas à necessidade do Capitalismo 

Consciente tornar-se muito mais que uma nomenclatura, um conceito ou um movimento, e seja, 

de fato, um processo pelo qual as empresas ampliam sua consciência em torno de um propósito 

maior e de uma visão que prioriza e reforça a interdependência dos negócios com múltiplos 

stakeholders, a sociedade e o planeta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um artigo publicado em 2018, da Silva et al. já sugeria a necessidade de trabalhos 

futuros focados na pesquisa pelo termo Capitalismo Consciente (Conscious Capitalism em 

inglês), tendo em vista que o tema não contava com muitas publicações. Deste modo, por meio 

de uma extensa pesquisa bibliográfica desenvolvida nas bases de dados de pesquisa científica 

EBSCO Information Services, Scopus e Web of Science (Institute for Scientific Information), 

este estudo analisou a evolução do conceito de Capitalismo Consciente ao longo da última 

década (2009-2018), após sua criação. 

Com base nestes procedimentos foram encontrados e analisados 32 artigos científicos, 

publicados em periódicos e revisados por especialistas (peer review). A pesquisa identificou 

que, ao longo dos últimos dez anos, o número de artigos publicados com vínculo direto ao 

Capitalismo Consciente não foi expressivo. Embora o tema tenha surgido há pouco tempo, o 

conceito se confunde com o próprio movimento empresarial em torno de negócios conscientes, 

criado por John Mackey e Raj Sisodia. Portanto, este estudo não percebeu uma tendência de 

crescimento da discussão do Capitalismo Consciente no meio acadêmico. Apesar disso, a 

revisão da literatura dos artigos selecionados para análise levantou diversas questões de 

pesquisa relevantes que podem ser exploradas futuramente por outros pesquisadores. São elas: 

 Como o Capitalismo Consciente pode explorar o pensamento empreendedor para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas? 

 Quais valores fundamentais criam maior confiança e comprometimento de todos 

os stakeholders? 

 O que acontece quando um CEO comprometido com o Capitalismo Consciente 

deixa a empresa ou quando ela é adquirida por uma companhia que não 

compartilha desses valores? 

 Como incluir o Capitalismo Consciente em novos cursos de educação executiva 

para formação de líderes empresariais com essa mentalidade? 

 Até que ponto o movimento do Capitalismo Consciente pode ser generalizado 

para um número significativo de corporações? 

 Como a espiritualidade interligada com o negócio expande a consciência e 

influencia a formação de empresas de propósito social que criam valor 

compartilhado? 

 Qual é o papel que os negócios conscientes podem desempenhar na sociedade? 
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 Empresas conscientes geram mais resultados ou empresas que geram resultados 

são mais conscientes? 

 Como o movimento do Capitalismo Consciente pode interagir com outros 

movimentos como Sistema B, Negócios de Impacto e Valor Compartilhado? 

 

Entre as principais limitações deste estudo podemos citar, em primeiro lugar, que, em 

se tratando de uma pesquisa exploratória, a opção escolhida foi considerar o termo “capitalismo 

consciente” somente no título dos artigos como principal parâmetro de busca, ignorando outros 

itens como resumo e palavra-chave. Se por um lado, esses itens agregariam um maior número 

de artigos à pesquisa, por outro, seria inviável explorar centenas de artigos cujo objeto de 

estudo não era essencialmente o “capitalismo consciente”. Em segundo lugar, por se tratar de 

um trabalho de revisão de literatura, não foi possível discutir todos os temas com a mesma 

profundidade ou realizar uma pesquisa empírica que pudesse mostrar um panorama de como 

as empresas brasileiras estão trabalhando o assunto. 

Mesmo diante dessas limitações, foi possível atingir os dois grandes objetivos da 

pesquisa: a) compreender a evolução do conceito de Capitalismo Consciente, do ponto de vista 

acadêmico, ao longo dos últimos dez anos; b) explorar o significado de propósito na visão dos 

autores que abordaram o Capitalismo Consciente. Além disso, do ponto de vista acadêmico, 

este estudo está alinhado com a tendência de investigar temáticas associadas ao impacto social 

no contexto da administração de empresas e das escolas de negócio, conforme sugerido por 

Tonelli e Zambaldi (2018). A pesquisa também cumpriu o papel de empreender esforços para 

explorar um tema pouco estudado, como é o caso do Capitalismo Consciente, vinculando-se 

ainda à preocupação crescente de se pesquisar formas das empresas atenderem a objetivos 

sociais e ambientais, além dos interesses dos seus acionistas, colaborando com a pesquisa de 

alto impacto na área de Administração e na linha de pesquisa de Varejo, de acordo com as 

recomendações de Lazzarini (2017). 

Dos pontos de vista executivo e gerencial, a expectativa é que este trabalho sirva de 

referência para as empresas em geral e, em especial, para as empresas varejistas brasileiras que 

desejam refletir, repensar e transformar seus negócios, conectando-os com os princípios do 

Capitalismo Consciente abordados neste estudo. No caso do varejo, isso pode acontecer na 

medida em que o propósito precisa ser internalizado e alinhado, permeando toda a empresa, 

desde o executivo principal até os demais funcionários, orientando todas as partes envolvidas 

e definindo todas as estratégias e ações que contribuem para o alcance dos resultados, sejam 
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eles econômicos, sociais, ambientais, culturais, entre outros (PARENTE; BARKI, 2014). É 

possível que as empresas varejistas possam gerar mais valor para os seus negócios e também 

para a sociedade, compreendendo seu verdadeiro propósito, orientando sua gestão para integrar 

os seus diversos stakeholders, principalmente funcionários, consumidores, fornecedores e 

comunidade, por meio de lideranças inspiradoras e capazes de incorporar uma cultura 

consciente, com visão estratégica e de longo prazo. Desta forma, imagina-se que o varejo estará 

mais preparado para: (a) lidar com o empoderamento do consumidor e propiciar a experiência 

de compra que ele deseja, considerando seus valores e propósitos; (b) engajar seus funcionários 

em torno de novos propósitos corporativos para atender à crescente demanda pela melhoria da 

experiência de compra nas lojas físicas e digitais; (c) incorporar uma visão mais consciente à 

gestão do negócio, amparada por propósitos e valores, tornando-os mais claros para seus 

clientes e compartilhando-os com seus funcionários e demais stakeholders. 
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