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“Right here, right now is where we draw the line.  

The world is waking up.  

And change is coming, whether you like it or not.” 

 

― Greta Thunberg 



 

RESUMO: 

O trabalho visa a contribuir com o estudo do tema da Responsabilidade Social Corporativa à 

luz do Direito Societário brasileiro. Os principais desafios sociais e ambientais contemporâneos 

dizem respeito à comunidade social, da qual as sociedades empresárias fazem parte. O 

posicionamento dos acionistas tendo como único objetivo a maximização dos lucros, a qualquer 

custo, se tornou ultrapassado e incoerente com as demandas e a consciência social atual. Busca-

se promover uma nova interpretação do interesse social a partir da conciliação dos interesses 

dos acionistas, dos stakeholders, da sociedade e do meio ambiente. Para isso, serão analisados 

os institutos da Responsabilidade Social Corporativa, Interesse Social, Conflito de Interesses e 

Função Social da Empresa com base na doutrina, nacional e internacional, e na legislação 

societária brasileira, em especial a Lei nº 6.404 de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas). Ainda, 

serão apresentadas iniciativas empresariais brasileiras ou tendentes a estimular negócios 

socialmente responsáveis.  
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ABSTRACT: 

This work aims to contribute to the debate concerning the theme of Corporate Social 

Responsibility in view of the Brazilian corporate law. Today, the world's main social and 

environmental challenges concern the social community, which companies are part of. The 

positioning of shareholders with the sole objective of maximizing profits at any cost has become 

outdated and inconsistent with society's current demands and consciousness. Therefore, this 

work proposes a new interpretation of the company's interest in conjunction with the interests 

of the shareholders, stakeholders, society and environment. To this end, this work analyses the 

institutes of Corporate Social Responsibility, Company's Interest, Conflict of Interest and the 

Company's Social Function taking into account the national and international doctrines, and the 

Brazilian corporate law, in particular the Law No. 6.404 of 1976 (Brazilian Corporation Law). 

In addition, this work presents initiatives taken by Brazilian companies or through which 

Brazilian companies are affected in order to stimulate socially responsible business. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia de que o mundo privado deveria se ocupar exclusivamente e a qualquer custo 

com os fins econômicos prevaleceu por muitos anos. Entretanto, nas últimas décadas, a 

conciliação do lucro com a Responsabilidade Social Corporativa ("RSC")1 vem se fortalecendo 

e estimulando negócios socialmente responsáveis.  

Muitos países já atribuem culturalmente um papel fundamental à RSC.  Nesta linha, os 

investimentos sociais são incorporados aos negócios2. No Brasil, a cultura conservadora no que 

tange os investimentos de risco e o perfil das companhias3, inibem este tipo de iniciativa. Por 

isso, é necessário o estimular a adoção de políticas em prol do engajamento com o impacto 

social4. 

Os desafios sociais e ambientais contemporâneos dizem respeito à comunidade como 

um todo, da qual as sociedades empresárias fazem parte. Nas últimas décadas, os recursos 

governamentais e o investimento privado feito exclusivamente por meio de ações filantrópicas 

têm se mostrado insuficientes para solucionar problemas de grande escala e de caráter urgente. 

Enquanto isso, as boas práticas da Governança Corporativa, tema de crescente relevância no 

mundo empresarial, se baseiam no princípio da RSC, pelo qual, os agentes devem levar em 

                                                             
1 A expressão adotada neste trabalho “Responsabilidade Social Corporativa” é uma tradução literal da expressão 

originária em inglês “Social Corporate Governance”. Contudo, a adaptação mais fiel do termo ao direito brasileiro 

resultaria no pleonasmo “Responsabilidade Social da Sociedade”. Isto, pois as corporações no direito brasileiro 

não possuem o mesmo sentido que no direito estadunidense. Enquanto aqui as corporações se referem às 

corporações de ofício, sindicatos, entre outros, nos Estados Unidos da América as corporations se referem às 

sociedades empresariais. As expressões mais utilizadas no Brasil são “Responsabilidade Social Corporativa” e 
“Responsabilidade Social da Empresa”. Optou-se pelo primeiro para fins de padronização, pois o trabalho tem 

foco no papel exercido pelas companhias como cidadãos corporativos, sendo atribuído desde já o sentido de 

“sociedades empresariais”.  
2 Segundo o estudo da Global Impact Investing Network Research, realizado com a colaboração de 226 instituições 

ao redor do mundo, US$228 bilhões foram geridos em investimento de impacto em 2018. - Global Impact 

Investing Network Research Team. Annual Impact Investor Survey 2018 – The Eigth Edition. Junho 2018. 

Disponível em: <https://thegiin.org/assets/2018_GIIN_Annual_Impact_Investor_Survey_webfile.pdf> Acessado 

em: 26 de novembro de 2019 
3 Este trabalho utiliza o termo “companhias” de forma genérica para distinguir as sociedades empresárias da 

sociedade civil em geral como forma de organização da coletividade. Assim, ainda que esta análise tenha como 

foco a legislação que rege as sociedades anônimas, cumpre esclarecer que a interpretação do interesse social à luz 

da RSC também se aplica às sociedades limitadas e demais tipos de organizações empresárias do direito brasileiro. 
No que tange à adoção de práticas da RSC, não há qualquer limitação de tipo societário ou ordem de grandeza.     
4 JUNQUEIRA, Carlos A. Dinheiro de todos para todos: o que o mercado de capitais 2.0 tem a oferecer aos 

investidores e empreendedores hoje no brasil? E amanhã? Em Cadernos FGV Direito Rio – Série Clínicas. 

Cartilha do Investimento Coletivo: Orientações a Investidores e Gestores. Equity Crowdfunding no Brasil Hoje. 

Educação e Direito – Volume 06 – 2016, p. 21-22.  
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consideração as externalidades positivas e negativas de seus negócios e operações, inclusive na 

área socioambiental5.  

Anteriormente, o papel de agente social era atribuído unicamente ao Estado, enquanto 

a participação das companhias se limitava a gerar riqueza para a arrecadação de tributos em 

geral. Entretanto, hoje, as grandes companhias assumem suas posições como integrantes da 

sociedade civil, responsáveis também pelas questões sociais6.  A RSC alinha-se à estratégia de 

sustentabilidade das companhias perante seus agentes internos e externos.  

Observa-se gradativamente a superação da orientação da companhia pautada única e 

exclusivamente para a maximização do valor para o acionista (shareholder value) em direção 

à comunhão dos interesses e criação de valor para outras partes interessadas que compõe o 

mundo empresarial (stakeholder value). É notório, porém, que esta mudança de mentalidade 

não ocorreu de forma célere ou pacífica.  

Em setembro de 1970, Milton Friedman, economista vencedor do Prêmio Nobel, foi 

reverenciado por sua teoria em prol dos acionistas (shareholder theory), na qual defendia que 

a responsabilidade social dos negócios era o aumento do lucro7. Em agosto de 2019, executivos 

das maiores companhias dos Estados Unidos da América, integrantes da organização Business 

Roundtable8, se reuniram e declararam que “shareholder value is no longer everything”9.  

Enquanto isso, no campo do Direito Societário, muitos esforços foram dedicados à 

definição do conceito de interesse social. Este é essencial para a avaliação da compatibilidade 

                                                             
5 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Princípios Básicos da Governança Corporativa. Disponível 

em: < https://www.ibgc.org.br/conhecimento/governanca-corporativa>. Acessado em: 26 de novembro de 2019. 
6 CABRAL, Magali. Em busca de um lugar. In DEBONI, Fábio (Org.) Investimento Social Privado no Brasil: 

tendências, desafios e potencialidades. Brasília: Instituto Sabin, 2013, p. 39. 
7 “The social responsibility of business is to increase its profits.” The New York Times Magazine, September 13, 
1970. Copyright @ 1970 by The New York Times Company. FRIEDMAN, M. The Social Responsibility of 

Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine, New York, n. 33, p. 122-126, 1970. 
8 “Business Roundtable is an association of chief executive officers of America’s leading companies working to 

promote a thriving U.S. economy and expanded opportunity for all Americans through sound public policy.” 

Disponível em: <https://www.businessroundtable.org> Acessado em: 27 de novembro de 2019. 
9 Tradução livre: “o valor para os acionistas não é mais o único propósito”. Shareholder Value Is No Longer 

Everything, Top C.E.Os say - The New York Times, 19 agosto de 2019. Cumpre observar a lição de JAMALI et 

al.: “Corporations have traditionally been conceived as self- centered, profit-maximizing entities constituting the 

central tenets of capitalism and free market philosophies (Hg, 2007). Until recently, the connections between 

capital- ism, economic growth, and self-interested corporation have largely gone unquestioned in policy circles 

(Hg, 2007). However, recent and monumental corporate scandals and failures have redirected attention to issues 

of good governance, ethics, trust, and accountability, heightening the debate on topics of corporate governance 
(CG) and the ethics of economic conduct (Marsiglia and Falautano, 2005). Accordingly, at no time in history have 

the role and power of the corporation been accorded more popular attention and concern, with the pure profit 

maximization axiom increasingly called into question.” JAMALI, D.; SAFIEDDINE, A.; & RABBATH, M. 

Corporate governance and corporate social responsibility synergies and interrelationship. Corporate 

Governance, 16(5), 2008, p. 443. 

https://www.ibgc.org.br/conhecimento/governanca-corporativa
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entre o interesse da companhia e as ações voltadas para o benefício dos stakeholders da 

companhia, sociedade e meio ambiente. Nesta toada, a legislação brasileira traz aos acionistas 

e administradores o dever de observar o interesse social e a função social no desenvolvimento 

de suas atividades. 

Assim, a presente monografia busca expor os desdobramentos do interesse social pela 

ótica da RSC e analisar os esforços aplicados por companhias para alcançar um modelo de 

negócios sustentável e em prol de benefícios sociais. A partir de exemplos práticos, busca-se 

demonstrar 3 (três) pontos principais: (i) a evolução teórica da visão do papel da empresa – o 

mundo mudou e o que se espera das companhias também; (ii) a compatibilidade entre os 

deveres dos acionistas e administradores na proteção do interesse social da companhia e a 

promoção da RSC; e (iii) as iniciativas e os incentivos das companhias para a prática de atos 

socialmente responsáveis.  

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória, acerca da nova 

orientação das empresas como agentes sociais à luz do direito societário e das repercussões 

decorrentes para as mesmas, para seus stakeholders e para a sociedade. O material trabalhado 

inclui diversas fontes, incluindo, mas não se limitando a: pesquisa bibliográfica, artigos 

científicos, publicações e websites.  

Esta análise é dividida em 4 (quatro) partes: (i) aspectos fundamentais para a evolução 

da RSC; (ii) a presença da RSC no Direito Societário brasileiro; (iii) as novas esferas de 

proteção alcançadas com a aplicação da RSC e de boas práticas de Governança Corporativa; e 

(iv) as iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da RSC.  

O primeiro capítulo busca apresentar a evolução do conceito da RSC e justificar a sua 

relevância com base em 3 fatores: (i) a mudança da percepção social; (ii) o potencial exercido 

pelas companhias na sociedade; e (iii) a mudança da percepção empresarial. O primeiro ponto 

se relaciona com a maior conscientização da sociedade ao longo das últimas décadas para 

questões socioambientais que geram a demanda por negócios que reflitam a preocupação 

socioambiental. O segundo ponto tem origem no grande impacto exercido pelas empresas na 

realidade em que se inserem, que resulta na forte dependência da sociedade da manutenção das 

atividades empresariais. Por último, verifica-se a mudança da percepção por parte das próprias 

companhias na valorização da adoção de boas práticas de governança corporativa que se 

relacionam diretamente com a valorização de aspectos sociais, ambientais e do relacionamento 

com partes interessadas.   
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A inserção da RSC no Direito Societário é demonstrada no segundo capítulo por quatro 

frentes: (i) as teorias contratualistas e institucionalistas acerca do interesse social; (ii) o instituto 

do conflito de interesses; (iii) a legislação societária que se relaciona com o tema, em sendo os 

artigos 115, caput, 116, parágrafo único, e 154, caput, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 

(“Lei das Sociedades Anônimas” ou “LSA”); e (iv) a função social da empresa. A incorporação 

da RSC só se torna possível caso compatível com a busca e proteção do interesse social da 

companhia por parte de seus acionistas e administradores. Nesse sentido, analisa-se a existência 

de um conflito de interesses no que se refere à consideração da responsabilidade social para 

com os agentes internos e externos da companhia.    

O terceiro capítulo explora as esferas englobadas pela RSC. Busca-se demonstrar não 

apenas a inter-relação destes atores com as companhias, mas também a crescente preocupação 

internacional com os mesmos. São estes: (i) os stakeholders – incluindo acionistas, empregados, 

consumidores, fornecedores, credores e concorrentes; (ii) a sociedade na qual está inserida; e 

(iii) o meio ambiente.  

Por fim, o quarto capítulo a traz iniciativas alinhadas ao objetivo de fomentar a RSC das 

companhias de variadas formas, incluindo: (i) associações/organizações empresariais; e (ii) a 

utilização de certificações e índices que medem o comprometimento dessas companhias com 

questões socioambientais. 

CAPÍTULO 1: A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA  

 

A RSC é um tema urgente, mas ainda pouco explorado nos dias de hoje10. As grandes 

preocupações com os desafios sociais e as crises ambientais fazem da RSC mais relevante que 

nunca11. Na esfera social, formam-se barreiras ao desenvolvimento da sociedade de forma 

igualitária. Na esfera ambiental, as crises são cada vez mais frequentes e devastadoras.  

                                                             
10 “O conceito de Responsabilidade Social é extremamente elástico. Especialistas de diversas áreas que se 

debruçaram sobre o tema ainda não chegaram a definições conclusivas, em parte por ser um fenômeno, nos moldes 

que conhecemos, recente. Mas pode-se dizer que os fundamentos da responsabilidade social são o motor propulsor 

da história da humanidade, que persegue avidamente a inclusão social, a igualdade e a garantia de direitos civis, a 
ética e a transparência nas relações. Acrescentam-se a essa lista preocupações pós-modernas, como o 

desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida.” HUSNI, Alexandre. Empresa Socialmente Responsável – 

Uma Abordagem Jurídica e Multidisciplinar, São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 23. 
11 HEIKKURINEN, P.; MÄKINEN, J. Synthesising Corporate Responsibility on Organisational and Societal 

Levels of Analysis: An Integrative Perspective. Jun/2015. p. 01. 
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1.1. Evolução Histórica 

 

Uma das primeiras relevantes contribuições a respeito da interseção entre negócios e 

ética foi feita por Howard Bowen em 195312. Howard Bowen apontou que as ações de 

empresários impactam diretamente a qualidade de vida e personalidade da população tendo em 

vista sua posição estratégica e poder de decisão. Desta forma, estes são obrigados a considerar 

a sua responsabilidade social13. A RSC se refere à obrigação de observar os objetivos e valores 

da sociedade no exercício de suas funções.  

Nas décadas seguintes, houve um considerável aumento de produção acadêmica e 

científica sobre o tema, que contribuiu para sua estruturação com base no relacionamento entre 

as organizações e sociedade14. Em 1979, Archie Carroll trouxe grande contribuição acerca da 

RSC ao definir quatro categorias de responsabilidade: (i) econômica; (ii) legal; (iii) ética; e (iv) 

discricionária (filantrópica)15.  

Na década de 1980, Edward Freeman traz a preocupação com os stakeholders para o 

campo de aplicação da RSC, definindo-os como qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos que 

afetam ou são afetados pelas ações, metas e resultados da companhia16. Desta forma, entende-

se que as companhias não têm obrigações apenas para com os seus acionistas, mas também para 

com todos os seus stakeholders, conhecida como teoria dos stakeholders (stakeholder theory). 

Conforme explicitado anteriormente, esta teoria se opõe aos autores que atribuem à companhia 

a preocupação exclusiva com a obtenção de lucro para os acionistas (shareholder theory), à 

exemplo de Milton Friedman17.  

Em 1991, Archie Carroll construiu a pirâmide da RSC com base nas quatro categorias 

de responsabilidade propostas por ele em 1979, conhecida como pirâmide da responsabilidade 

                                                             
12 AMARANTE, Janaína G. M. C. C. et al. Governança Corporativa e Responsabilidade Social Corporativa 

in Revista de Ciências da Administração, v. 17, n 43, p. 126. 
13 As importantes contribuições de Howard Bowen o fizeram ficar conhecido posteriormente como o pai da RSC. 
BOWEN, Howard R. Social responsibilities of the businessman. Nova Iorque: Harper & Row, 1953, pp. 4-7. 
14 AMARANTE, Janaína G. M. C. C. et. al. op. cit., p. 126-127. 
15 CARROLL, Archie B. A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Nova 

Iorque: Academy of Management Review, 4, 1979, pp. 497–505.   
16 AMARANTE, Janaína G. M. C. C. et. al. op. cit., p. 127. 
17 FRIEDMAN, Milton. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. Nova Iorque: The New 

York Times Magazine, n. 33, 1970, pp. 122-126. 
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social de Carroll18. O propósito da pirâmide foi de ilustrar a natureza dos blocos de construção 

da RSC, porém não pretende indicar nenhuma forma de hierarquia ou sequência entre estas19.  

Como base da pirâmide, a responsabilidade econômica, aparentemente incompatível 

com a responsabilidade social, é condição fundamental para a existência dos negócios20. É 

inadmissível exigir que as companhias, inseridas na esfera privada, abandonem seus objetivos 

de auferir lucro e perseguir seu objeto social21. Além de remunerar os acionistas e investidores, 

a saúde financeira da companhia possibilita (e facilita) o investimento em negócios sociais e 

reinvestimento nas atividades econômicas. Consequentemente, a responsabilidade econômica 

é a base da pirâmide de Carroll por ser requisito para os negócios e sustentar as outras 

expectativas direcionadas às companhias.  

A responsabilidade legal se refere ao cumprimento da legislação aplicável às 

companhias. Essas regras refletem a visão da sociedade de práticas comerciais justas, conforme 

estabelecido pelos legisladores nos níveis federal, estadual e local22.  

A responsabilidade ética, por sua vez, ultrapassa a exigência da responsabilidade legal 

ao esperar que as companhias respeitem princípios e valores da sociedade independentemente 

de sua positivação. Assim, na esfera da RSC a companhia não deve se limitar apenas ao estrito 

cumprimento das leis, mas também seguir os padrões de conduta sociais.  

Por último, a responsabilidade filantrópica é descrita por Archie Carroll como todas as 

formas de doação, sejam estas voluntárias ou discricionárias, em contribuição para com a 

                                                             
18 CARROLL, Archie B. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of 

organizational stakeholders. Business Horizons, Indianapolis, v. 34(4), 1991, pp. 39-48.   
19 CARROLL, Archie B. Carroll’s pyramid of social responsibility in International Journal of Corporate Social 

Responsibility, 2016, p. 6. 
20 Ibidem, p. 3. 
21 As companhias que assumirem a RSC em detrimento total da preocupação com as questões econômicas e 

financeiras correm o risco de inviabilizarem suas atividades. Em sentido análogo, João Pedro Nascimento e 

Amanda Peres Fernandes, ao analisarem as disposições da Lei de Recuperação e Falências, percebem incoerência 

na imposição da função social às empresas saudáveis para a salvação das empresas em crise. Em suas palavras: 

“Ao extremo, parece-nos incoerente conceber, em um Estado que tem como um de seus fundamentos ‘os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa’, e sua ordem econômica fundada nos princípios, entre outros, da 

propriedade privada e da livre concorrência, um comando legal por meio do qual impositivamente a empresa 

saudável estivesse obrigada a servir como ‘mártir da caridade’ para a salvação da empresa doente em decorrência 
da situação de crise-econômico financeira.” NASCIMENTO, João Pedro B.; FERNANDES, Amanda P. As 

Cláusulas de Vencimento Antecipado em Contratos com Empresas em Crise. In Atualidades em Direito 

Societário e Mercado de Capitais. Vol. III, org. Felipe Hanszman, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018, p. 

297. 
22 CARROL, 2016, op. cit. p. 3. 
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sociedade23. Há uma legítima expectativa da contribuição da companhia como boa cidadã 

corporativa.  

De modo similar à Archie Carroll, em 2001, Geoffrey Lantos24 propôs sua própria 

divisão da RSC em três categorias: (i) ética, (ii) altruísta; e (iii) estratégica. A primeira, 

relaciona-se ao cumprimento das obrigações econômicas e legais de uma companhia. A RSC 

altruística consiste na atuação humanitária ou filantrópica da companhia sem qualquer intenção 

de auferir lucros ou benefícios para si. Por fim, sob a categoria estratégica, a companhia concilia 

as metas de negócios com a promoção do bem-estar social simultaneamente. Estas ações são 

mutuamente positivas para os negócios e a sociedade.  

Alguns autores também dividem a RSC em duas dimensões: (i) interna – referente às 

normas e códigos da companhia para o seu relacionamento com stakeholders internos, 

correspondentes às questões de treinamento, segurança no local de trabalho, condições de 

trabalho, igualdade de oportunidades, entre outros; (ii) e externa – referente aos seus deveres 

como cidadãos perante os interesses sociais e econômicos dos stakeholders externos e do meio 

ambiente25.  

O século XXI foi marcado pelo crescimento da participação das companhias no total 

das riquezas mundiais e diversos escândalos corporativos reforçaram os questionamentos do 

papel empresarial em questões de interesse público. Do ponto de vista ambiental, não apenas 

os desastres e acidentes, mas também toda ampliação dos estudos e conscientização sobre o 

esgotamento dos recursos naturais direcionou o foco de sustentabilidade da RSC. Da mesma 

forma, a preocupação com as desigualdades e situações socioeconômicas precárias 

fortaleceram o aspecto social da RSC. 

Hoje, a compreensão dos valores da RSC extrapola o exercício da função social da 

empresa como fonte de emprego e renda em condições justas e como contribuinte de impostos 

para a sociedade26. Tampouco se limita às ações filantrópicas pontuais ou apenas para fins de 

marketing27. A RSC integra as preocupações sociais e ambientais nas atividades da companhia, 

                                                             
23 Ibidem, p. 5. 
24 LANTOS, Geoffrey. The boundaries of strategic corporate social responsibility, Journal of Consumer 

Marketing, online open access, vol. 18, nº 7, 2001, p. 599-610. 
25 JAMALI, D., SAFIEDDINE, A., & RABBATH, M. op. cit., p. 443. 
26 HUSNI, Alexandre. op. cit., p. 88.  
27 “Percebe-se a existência de uma série de significados para a palavra marketing, gerando uma diluição conceitual 

e o emprego inadvertido de um mesmo conceito para designar práticas diferentes. Segundo a mais nova definição 

da American Marketing Association (AMA, 2004), marketing é ‘uma função organizacional e uma série de 

processos para a criação, comunicação e entrega de valor para clientes, e para o gerenciamento de relacionamentos 
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aprimora sua interação com a sociedade e colabora com o Estado para a promoção da justiça 

social28. A companhia socialmente responsável deve “interagir com um desenvolvimento 

sustentável e com as políticas públicas de forma a reduzir desigualdades sociais, num exercício 

de atividade não impositiva, realizada de forma estudada e proativa”29. 

Outros apontamentos importantes sobre a RSC devem ser destacados para a melhor 

compreensão do instituto nos dias de hoje. A companhia socialmente responsável considera os 

problemas sociais existentes no país em que opera e entende que a inclusão de populações 

marginais é necessária para o próprio desenvolvimento empresarial30. Além disso, a companhia 

é responsável pelo equilíbrio entre os interesses dos consumidores, dos empregados e dos 

investidores, de forma a contribuir para com o bem-estar geral31.  

Apesar dos esforços para a consolidação e fortalecimento da RSC, ainda há controvérsia 

na doutrina quanto ao comprometimento e à motivação das companhias no exercício da RSC. 

Pasi Heikkurinen e Jukka Mäkinen reuniram as interpretações e críticas acerca da RSC em três 

principais perspectivas: (i) econômica; (ii) crítica; e (iii) político-ética32.  

A perspectiva econômica reúne os autores que acreditam que a RSC se resume à 

maximização dos lucros dos acionistas e maximização do valor total da companhia. Assim, a 

RSC somente é praticada quando apresenta vantagens econômicas para a companhia. Sob esta 

perspectiva, as companhias não deixam de contribuir materialmente para com o 

desenvolvimento social responsável, porém não enfrentam questões de justiça e dilemas 

morais33.   

Por sua vez, a perspectiva crítica nega a existência de companhias responsáveis, sendo 

a RSC apenas um discurso político e estratégia gerencial para obtenção de poder. Desta forma, 

                                                             
com eles, de forma que beneficie a organização e seus stakeholders.’ (DARROCH et al 2004).” TRISTÃO, José 

A. M. et al. Marketing e Responsabilidade Social: o caso Natura. Curitiba: III Encontro de Marketing da 

ANPAD, 2008, p. 2. 
28 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A função Social da Empresa. São Paulo: RT, volume 810, 2003, p. 46 

apud. HUSNI, Alexandre. Empresa Socialmente Responsável – Uma Abordagem Jurídica e Mustidisciplinar, 

São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 87. 
29 HUSNI, Alexandre. op. cit., pp. 90-91. 
30 RABAÇA, Carlos A. Empresas socialmente responsáveis. Jornal do Brasil, p. 11, 07/01/2001.  apud. HUSNI, 

Alexandre. Empresa Socialmente Responsável – Uma Abordagem Jurídica e Mustidisciplinar, São Paulo: 

Quartier Latin, 2007, p. 37. 
31 DUARTE, Gleuso D.; DIAS, José M. Responsabilidade Social: a empresa hoje. Rio de Janeiro: Ed. Livros 

Técnicos e Científicos, 1986. apud. HUSNI, Alexandre. Empresa Socialmente Responsável – Uma Abordagem 

Jurídica e Mustidisciplinar, São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 41. 
32 HEIKKURINEN, P.; MÄKINEN, op. cit., pp. 591-595. 
33 Ibidem. pp. 592-595. 
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a justiça é vista a partir de métricas econômicas e administrativas, que buscam ampliar o poder 

e atuação dos atores privados no mercado em detrimento da esfera pública. Para os autores da 

perspectiva crítica, os problemas sociais são de natureza primariamente pública e devem ser 

endereçados na esfera pública caracterizada pela transparência e representatividade 

democrática34. Pela perspectiva crítica, a injustiça e desigualdades são evidenciadas e discutidas 

na prática, porém não soluciona efetivamente os problemas debatidos.  

A terceira perspectiva, enquadra as companhias como protagonistas no mundo 

globalizado, sendo impossível separar negócios, ética, economia, política ou ecologia. Desta 

forma, companhias precisam assumir as suas responsabilidades perante a sociedade e o meio 

ambiente. Esta perspectiva posiciona as organizações empresariais em um caminho de 

desenvolvimento moral e atividade política, no qual a responsabilidade se estende além do 

instrumentalismo econômico35. Assim, há uma dissipação entre a fronteira público-privado, 

uma vez que as companhias assumem tarefas tradicionalmente atribuídas às políticas públicas 

de forma voluntária e auto regulatória.  

Além da descrição e análise de pontos fortes e fracos destas perspectivas, Heikkurinen 

e Mäiken propõem uma quarta via, a perspectiva Integrativa, que une as perspectivas 

econômica, crítica e política-ética36. A perspectiva Integrativa defende que as companhias se 

abstenham de participar no processo político em si, mas que redefinam seu propósito apoiando 

instituições democráticas e desenvolvam modelos de auto regulação para estimular a RSC, em 

especial para com os stakeholders37. Deste modo, não se descarta a contribuição das 

companhias para a solução de problemas sociais e ambientais dentro da esfera pública, 

conciliada com a busca de seus objetivos econômicos. 

                                                             
34 Ibidem. pp. 593-595. 
35 Ibidem, p. 596. 
36 Os autores propõem que: “When there is a robust division of moral labour in a society, the responsibility of a 

corporation may be economic (as suggested by the economic perspective) without jeopardising democracy and 

sustainability (as reported by the critical perspective). Moreover, the economic role of corporations neither 

signifies the absence of deliberative democratic mechanisms nor business practices extending beyond mere 

compliance (as called for under the politico-ethical perspective).” Tradução livre: Quando existe uma divisão 

social de trabalho robusta em uma sociedade, a responsabilidade de uma empresa pode ser econômica (conforme 
sugerido pela perspectiva econômica) sem comprometer a democracia e a sustentabilidade (conforme relatado pela 

perspectiva crítica). Além disso, o papel econômico das empresas não significa a ausência de mecanismos 

democráticos deliberativos nem de práticas comerciais que se estendam além do mero cumprimento dos deveres 

legais (conforme exigido na perspectiva político-ética).  HEIKKURINEN, P.; MÄKINEN, J., op. cit.. p. 598. 
37 Ibidem. p. 603. 
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1.2. A percepção social: aspectos de marketing e atividades filantrópicas 

 

A preocupação social no âmbito empresarial deriva de toda uma mudança de 

mentalidade da própria sociedade ao longo das últimas décadas. A nova e crescente demanda 

da população por negócios socialmente responsáveis torna-se um incentivo para que as 

companhias busquem modelos de negócios de impacto social. Assim, há o surgimento da 

ferramenta de marketing social corporativo e o crescimento da atuação de companhias em 

atividades filantrópicas, na maioria das vezes pontuais.  

Não há razão para deslegitimar estas ações de marketing ou filantrópicas se conduzidas 

de maneira justa e efetiva, ou seja, se não houver dissimulação dos fatos38 e propaganda 

enganosa39. Assim, as ações exclusivamente voltadas ao marketing ou filantropia não compõem 

a esfera da RSC, porém podem ser aplicadas simultaneamente40. 

Dentre os exemplos de sucesso da conciliação do marketing social e RSC está o caso da 

Natura S.A., companhia aberta atuante no segmento de cosméticos. A Natura S.A. foi 

reconhecida entre as companhias mais sustentáveis do mundo, ocupando em 2018 a 14a 

                                                             
38 Por exemplo, a Volkswagen alegava produzir motores com menores emissões de carbono, porém na verdade 

apenas desenvolveu um sistema para burlar os testes de emissões. Sobre o assunto, Alice Korngold: “The full costs 

for this failure of governance will not be known for quite some time, but it is clear that the legal, reputational, and 

operational expenses could threaten Volkswagen’s very existence.” KORNGOLD, Alice. Board Governance for 

a Better World. in The Handbook of Board Governance: a comprehensive guide for public, private, and not-for-

profit board members. Editor Richard Leblanc, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016, p. 661. 
39 Companhias que se dizem “socialmente responsáveis” ou “empresas verdes”, mas não realizem ações concretas 

ou não exerçam nada além do que são obrigadas por lei ou regulações. TRAVASSOS, Alexandre C. 

Responsabilidade Social das Empresas: um Enfoque Atual in Direito Societário Estudos sobre a Lei de 
Sociedades por Ações – Coordenador: Alexandre Couto Silva, São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 389-390.  

Sobre este tema, O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, em 2019, realizou uma pesquisa sobre 

a prática de Greenwashing – a manipulação de informações divulgadas pelas companhias para transmitir ao 

público uma imagem ecologicamente responsável  - no mercado brasileiro. A pesquisa focou em produtos de 

higiene e cosméticos, produtos de limpeza e utilidades domésticas vendidos nos cinco maiores supermercados 

varejistas no Rio de Janeiro e São Paulo. Os resultados foram alarmantes apontando que 47% dos produtos 

analisados praticam Greenwashing e possuem irregularidades na forma de divulgação da marca ecológica, sendo 

a mais comum a falta de provas das vantagens ambientais - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC. 

Mentira Verde: A prática de Greenwashing nos produtos de higiene, limpeza e utilidades domésticas no 

mercado brasileiro e suas relações com os consumidores. Coord. Teresa Donato Liporace, São Paulo, Julho de 

2019, p. 5. 
40 “No que tange às indagações relativas à responsabilidade social corporativa em si, sua análise abrange 

não apenas o conceito isolado de tal instituto, como também sua diferenciação com relação a atividades 

filantrópicas e de marketing, assim como a seu entendimento enquanto uma atividade agregadora de 
valor real às sociedades comerciais, afastando concepções equivocadas de que o instituto seria apenas 

uma manifestação de altruísmo corporativo.” TRAVASSOS, Alexandre C. op. cit., p. 377-378. 
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colocação41, e possui a certificação B Corporation42, abordada no Capítulo 4. Com base nas 

ações de marketing, relatórios anuais, balanços sociais publicados pela Natura e informações 

comunicadas ao Mercado, percebe-se que a companhia tem uma atuação orientada para a RSC, 

atuando em diversas frentes na relação com os stakeholders e o governo43. 

Robert Srour define a RSC como a orientação da companhia por princípios éticos, em 

consonância com a legislação, e a preocupação com o bem-estar da coletividade, no interesse 

da população e na preservação do meio ambiente44. Assim, a companhia não deve se satisfazer 

apenas com uma coleção de ações filantrópicas pontuais ou iniciativas de marketing com fins 

meramente comerciais, mas deve sim incorporar a visão da RSC em todo processo decisório no 

cotidiano da companhia. 

Deste modo, a RSC consiste em um conjunto de práticas e políticas da companhia que 

influenciam sua relação com as pessoas e o meio ambiente, para além da mera preocupação de 

natureza econômica45. Há intrinsicamente uma exigência de real comprometimento por parte 

de cada companhia para a efetivação da RSC. Estas ações de interesse legítimo dos sócios e 

dos administradores das companhias também devem ser divulgadas para incentivar e 

influenciar positivamente a RSC em outras companhias.  

O mercado globalizado e complexo de hoje exige que a companhia tenha uma estratégia 

diferenciadora para agregar valor competitivo perante os consumidores46. Entre companhias 

que fornecem produtos ou serviços similares, porém sendo uma ecologicamente correto, por 

exemplo, há uma forte tendência de escolha desta. Neste ponto, com a crescente valorização da 

sustentabilidade empresarial pelos consumidores, a RSC torna-se positiva para os negócios e 

indica uma tendência.  

Enxerga-se na RSC maior efetividade das ações sociais e ambientais na contribuição 

para a mudança da sociedade em oposição às práticas exclusivamente voltadas ao marketing ou 

às ações meramente filantrópicas. Contudo, não há razão tanto para coibir a divulgação, 

                                                             
41 Disponível em: https://www.ethos.org.br/cedoc/natura-e-reconhecida-como-14a-empresa-mais-sustentavel-do-

mundo/#.XdPfukVKho4 Acessado em: 19/11/2019. 
42 Disponível em: https://www.ethos.org.br/cedoc/natura-conquista-certificacao-b-corporation-pela-

sustentabilidade-dos-seus-negocios/#.XdPgQEVKho4 Acessado em: 19/11/2019. 
43 TRISTÃO, José A. M. et al. op cit., p. 4-7. 
44 SROUR, Robert Henry, Ética empresarial – posturas responsáveis nos negócios, na política e nas relações 

pessoais. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000, p. 262. apud. HUSNI, Alexandre. Empresa Socialmente 

Responsável – Uma Abordagem Jurídica e Mustidisciplinar, São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 53. 
45 TRAVASSOS, Alexandre C. op. cit., pp. 385-386. 
46 HUSNI, Alexandre. op. cit., p. 37. 

https://www.ethos.org.br/cedoc/natura-e-reconhecida-como-14a-empresa-mais-sustentavel-do-mundo/#.XdPfukVKho4
https://www.ethos.org.br/cedoc/natura-e-reconhecida-como-14a-empresa-mais-sustentavel-do-mundo/#.XdPfukVKho4
https://www.ethos.org.br/cedoc/natura-conquista-certificacao-b-corporation-pela-sustentabilidade-dos-seus-negocios/#.XdPgQEVKho4
https://www.ethos.org.br/cedoc/natura-conquista-certificacao-b-corporation-pela-sustentabilidade-dos-seus-negocios/#.XdPgQEVKho4
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benéfica à companhia, de seu papel como cidadão corporativo quanto para desvalorizar ações 

pontuais, que também possuem seu valor no curto prazo.  

Além disso a divulgação mesmo que não obrigatória, cumpre um importante papel de 

avaliação do envolvimento da companhia com a RSC, de modo a evitar o comportamento 

oportunista e o discurso meramente retórico47.  

 

1.3.  O papel da empresa: a forte influência companhia e a dependência da sociedade 

 

A relação de interdependência entre as companhias e a sociedade é indiscutível. Da 

mesma forma que as companhias dependem do governo48 e dos consumidores49, os mesmos 

também dependem do poder econômico das companhias como, por exemplo, na geração de 

empregos, atração de investimentos, estabelecimento de condições de trabalho e geração de 

riqueza para arrecadação de tributos no geral. 

Simultaneamente, o desempenho de uma ou de um grupo de companhias 

inevitavelmente gera impactos na comunidade em que atua e, dependendo de sua escala, até 

mesmo no mundo. Assim, a RSC visa garantir que este impacto seja positivo e que contribua 

com a efetiva melhora da sociedade. Para Alice Korngold, as grandes companhias 

multinacionais possuem a quantidade de recursos, presença global e incentivos do mercado para 

conduzir as mudanças de impacto social, ambiental e econômico necessárias no mundo de 

hoje50. 

O importante papel da companhia como provedora, às vezes exclusiva, das sociedades 

encontra-se inclusive refletido na Lei 11.101/2005 (“Lei de Recuperação e Falências”) ao 

ressaltar a importância da preservação da companhia no âmbito da recuperação judicial. 

                                                             
47 "Considerando-se que, dentre as práticas de Responsabilidade Social destacam-se as ações direcionadas à 

comunidade, pode-se questionar a pertinência de se classificar empresas como socialmente responsáveis quando 

essas não evidenciam investimentos sociais. Isso não significa, necessariamente, que devido ao fato de não haver 

mensuração e divulgação de ações sociais a empresa não possua políticas e práticas nesse sentido. Porém, quando 

as organizações apresentam reduzidos níveis de disclosure social, gera-se assimetria informacional entre a empresa 

e suas diferentes partes relacionadas, colocando-se em dúvida o grau de comprometimento social corporativo" - 

MILANI FILHO, Marco Antônio F. Responsabilidade Social e Investimento Social Privado: entre o discurso 

e a evidenciação. Revista Contabilidade & Finanças USP, v. 19, nº 47, São Paulo, maio/agosto de 2008, p. 100. 
48 A dependência do governo pelas companhias está no estabelecimento de regras e normas que estabilizam a 

economia e, às vezes, regulam o mercado. 
49 Os consumidores são o público alvo do fornecimento de produtos e serviços que compõe o objeto da companhia. 

Sem eles as companhias perdem razão de existência.  
50 KORNGOLD, Alice. op. cit., p. 659. 
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Observa-se o reconhecimento da relevância da companhia para economia e sociedade que a 

enquadram como bem jurídico a ser tutelado e, consequentemente, preservado pelo Direito51.  

O artigo 47 da Lei de Recuperação e Falências 52 atribui à recuperação judicial o objetivo 

de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira e preservação da empresa, 

sua função social e atividade econômica, visando a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores. 

No mesmo sentido, o artigo 75 da Lei de Recuperação e Falências 53 dispõe que a 

falência busca preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, 

inclusive os intangíveis, da companhia ao promover o afastamento da figura do devedor. 

Denota-se a importância da continuidade da atividade mesmo após a falência tendo em vista 

seu papel social.  

Sobre o tema, João Pedro Nascimento e Amanda Peres ensinam: 

 

Deste modo, a Lei de Recuperação e Falência cria mecanismos tanto para 

reorganizar o empreendimento viável (em situação de crise reversível), por 
meio do procedimento de recuperação judicial e em substituição ao antigo 

instituto da concordata, quanto para liquidar o empreendimento inviável (em 

situação de crise irreversível), por meio da falência. Explica-se, assim, que a 
recuperação judicial e a falência instrumentalizam a função social da empresa, 

endereçando-a quando diante de empresa que se encontra em situação de crise 
econômico-financeira.54 

 

Desta forma, a RSC deverá ser inclusive considerada pelo juiz na avaliação da situação 

falimentar55. Nas palavras de Alexandre Husni, o crescimento sustentável da sociedade “se 

apoia na companhia bem dirigida que une sua atividade fim de natureza econômica e sua função 

social”56. 

                                                             
51 TRAVASSOS, Alexandre C. op. cit., pp. 382-383. 
52 BRASIL, Lei de Recuperação e Falências: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 

da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. 

53 BRASIL, Lei de Recuperação e Falências: Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas 

atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os 
intangíveis, da empresa. 
54 NASCIMENTO, João Pedro B.; FERNANDES, Amanda P. op. cit., p. 297. 
55 O potencial de contribuição socioeconômica da companhia na sociedade em que está inserida, mesmo que em 

situação de falência, justifica a manutenção de suas atividades. Cf. HUSNI, Alexandre. op. cit., p. 85. 
56 Ibidem, p. 86 
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Assim, percebe-se que a importância da companhia no exercício de sua função social 

foi claramente estabelecida no texto da lei em momentos de situação de crise57. Neste sentido, 

inúmeros são os exemplos de deterioração social ou, até mesmo, abandono de cidades após a 

saída ou término de uma atividade empresarial. Esta forte dependência reforça a necessidade 

de uma atuação socialmente responsável por parte das companhias.  

1.4. Governança Corporativa: os novos moldes das companhias 

 

Sob o ponto de vista empresarial também houve uma grande mudança da percepção da 

organização e estrutura das companhias em decorrência do desenvolvimento da Governança 

Corporativa.  

As boas práticas de Governança Corporativa se relacionam diretamente com a 

valorização de aspectos sociais, ambientais e do relacionamento com partes interessadas. 

Observou-se a ampliação de regras, processos de relacionamentos e políticas para resolução de 

conflitos entre a companhia e as partes interessadas58. 

Assim como a RSC, a Governança Corporativa possui diversas definições e 

interpretações na literatura científica, e o relacionamento destes institutos entre si foi pouco 

explorado59-60.  

                                                             
57 “A função social de empresa presente na redação do artigo [47], indica, ainda, visão atual referentemente à 

organização empresarial, cuja existência está estribada na atuação responsável do domínio econômico, não para 

cumprir as obrigações típicas do Estado nem substituí-lo, mas sim no sentido de que, socialmente, sua existência 

deve ser balizada pela criação de postos de trabalho, respeito ao meio ambiente e à coletividade e, nesse sentido é 

que se busca preservá-la.” SZTAJN, Rachel et al.. Comentários à Lei de Recuperação de Empresa e Falência. 
2a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 223. 
58 FILHO, Joaquim R. F.; BRONSTEIN, Michelle. Além dos Acionistas: como as boas práticas de Governança 

Corporativa beneficiam os diversos stakeholders da empresa. In Governança Corporativa e Criação de Valor, 

Org. Joaquim Rubens Fontes Filho e Ricardo Pereira Câmara Leal. IBGC, São Paulo: Editora Saint Paul, 2014, p. 

39-42. 
59 “Much of the previous literature has researched and discussed CG and CSR independently, as being unrelated 

accountability models, whose guidelines, reporting standards, and oversight mechanisms have evolved separately 

(Bhimani and Soonawalla, 2005). However, we feel that CG and CSR are strongly and intricately connected, and 

that previous literature has fallen short in capturing the nature and essence of this relationship.” Tradução livre: 

Grande parte da literatura anterior pesquisou e discutiu a GC [Governança Corporativa] e a RSC de forma 

independente, como sendo modelos de responsabilidade não relacionados, cujas diretrizes, padrões de relatório e 

mecanismos de supervisão evoluíram separadamente (Bhimani e Soonawalla, 2005). No entanto, sentimos que a 
GC e a RSC estão fortemente e intrinsecamente conectadas, e que a literatura anterior não conseguiu capturar a 

natureza e a essência desse relacionamento. JAMALI, D., SAFIEDDINE, A., & RABBATH, M. op. cit., p. 443. 
60 Também Joaquim Filho e Michelle Bronstein discorrem sobre o tema: “Em seu desenvolvimento, a GC 

[Governança Corporativa] constituiu conjuntos de práticas que indicaram auxiliar na estruturação de sistemas 

adequados de governança, entendidos como aqueles que protegiam os interesses dos acionistas ou proprietários e 
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O surgimento da Governança Corporativa relaciona-se com o desenvolvimento da 

Teoria da Agência por Berle e Means acerca da separação entre a propriedade e a gestão61. Isto, 

pois anteriormente o proprietário e o administrador do negócio se concentravam na mesma 

figura, característica de empresas familiares e locais.  

Na empresa moderna, marcada pela globalização e profissionalização da administração, 

esta separação deu origem ao conflito entre os principais e os agentes. Os principais 

representam acionistas e demais titulares de uma fração do capital social e, consequentemente, 

direitos na distribuição de lucros da companhia. Os agentes representam os administradores em 

geral, na forma da Diretoria ou do Conselho de Administração. 

Podemos observar três principais problemas de agência62 nas companhias, quais sejam: 

(i) aqueles entre sócios e administradores; (ii) aqueles entre controladores ou sócios 

majoritários e os não controladores ou acionistas minoritários; (iii) aqueles entre os sócios e 

partes externas contratantes da companhia, como por exemplo empregados, consumidores e 

credores63. 

Posteriormente, Williamson contribui para com a estruturação da Governança 

Corporativa ao propor a Teoria dos Custos de Transação associada à assimetria de informação 

e existência de interesses distintos entre os acionistas e administradores64. Uma vez que os 

                                                             
salvaguardavam também as expectativas de outros stakeholders, como fornecedores, clientes, empregados e 

governo”. FILHO, Joaquim R. F.; BRONSTEIN, Michelle, op. cit., p. 41 
61 “In its new aspect, the Corporation is a means whereby the wealth of innumerable individuals has been 

concentrated into huge aggregates and whereby control over this wealth has been surrendered to a unified 

direction. The power attendant upon such concentration has brought forth princes of industry, whose position in 

the community is yet to be defined. The surrender of control over their wealth by investors has effectively broken 

the old property relationship and has raised the problem of defining these relationships anew. The direction of 

industry by persons other than those who have ventured their wealth has raised the question of the motive force 
back of such direction and the effective distribution of the returns from business enterprise.” BERLE, Adolf A.; 

MEANS, Gardiner C. The Modern Corporation and Private Property. Nova Iorque: Macmillan, 1932. p. 4. 
62 “Os economistas cunharam um jargão, problemas de agência, para se referirem a esses conflitos de interesses. 

O problema de agência ocorre quando uma parte, denominada principal, depende da ação a ser tomada por uma 

outra parte, denominada agente; contudo, a motivação para atuação do agente deve estar alinhada aos interesses 

do principal e não simplesmente ao seu próprio interesse. A dificuldade central ocorre devido ao fato de o agente 

ter em regra geral melhores informações que o principal no que tange a fatos importantes. Por essa razão, não pode 

o principal afirmar que a atuação do agente foi precisamente a prometida, o que pode fazer com que a atuação do 

agente seja oportunista. Como consequência, os custos de monitoramento podem reduzir a importância da 

performance do agente para o principal em razão da complexidade da atuação do agente e da amplitude da 

discricionariedade desta atuação.” SILVA, Alexandre Couto. Conflito de Interesses: Problemas de Agência in 

Direito Societário Estudos sobre a Lei de Sociedades por Ações – Coordenador: Alexandre Couto Silva, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2013, p. 19-60 
63 KRAAKMAN, Reinier; et al. The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach, 3a 

edição, Nova Iorque: Oxford, 2017, p. 29-31. 
64 WILLIAMSON, O. E. The economics of organization: the transaction cost approach. The American Journal 

of Sociology, Chicago, v. 87, nº 3, 1981, p. 557.  
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interesses dos agentes não seguem necessariamente os interesses do principal, a Governança 

Corporativa se faz necessária como “ferramenta de transparência, justiça e responsabilidade por 

parte das organizações ao se relacionar aos seus interesses de negócios, bem como ao se 

relacionar com a sociedade”65.  

Além disso, a nível internacional, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (“OCDE”) contribuiu para a disseminação e implementação da Governança 

Corporativa ao editarem os Princípios da Governança Corporativa da OCDE em 1999. A partir 

de então, muitos países e companhias se espelharam nestes princípios para edição de leis, 

regulamentos e códigos de conduta66. No Brasil, neste período, a LSA foi reformada pela Lei 

nº 10.303 de 31 de outubro de 2001, para reforçar a proteção das minorias e estabelecer 

condições mais equitativas de governança. Além disso, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa criou o Código de Boas Práticas de Governança Corporativa de adesão voluntária.  

Na prática, a Governança Corporativa surgiu para estabelecer regras de tomada de 

decisões de negócios, incluindo costumes e políticas, e mecanismos internos de controle das 

companhias que garantissem maior confiabilidade perante investidores. No entanto, após 

alguns escândalos corporativos e com o surgimento de campanhas da sociedade civil contra o 

impacto negativo das operações corporativas no meio ambiente, a Governança Corporativa 

passou a enfatizar questões que vão além desse foco tradicional67.  

Hoje, há uma aproximação da Governança Corporativa a temas relacionados à ética 

empresarial, a prestação de contas e responsabilização (accountability) e mecanismos de 

prevenção de crises de diversas naturezas. A visão restrita da Governança Corporativa como 

um sistema de leis e contabilidade financeira está ultrapassada, com a valorização de questões 

socioambientais e de responsabilidade perante stakeholders. 

Assim, o desenvolvimento e ampliação do campo de incidência da Governança 

Corporativa cria um ambiente favorável para o desenvolvimento da RSC. O ponto em comum 

é a superação do interesse único dos acionistas, para o reconhecimento e proteção dos interesses 

de diversos agentes interessados na condução da companhia68. Uma companhia que adota os 

                                                             
65 AMARANTE, J. op. cit., p. 125. 
66 Disponível em: https://www.ibgc.org.br/conhecimento/governanca-corporativa Acessado em: 20/11/2019. 
67 RAHIM, M. M.; ALAM, S. Convergence of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance 

in Weak Economies: The case of Bangladesh. Journal of Business Ethics, Springer Netherlands, online open 

access, 2013, p. 1-14.  
68 Nesse sentido, RAHIM e ALAM “Simultaneously, the impact of the CSR movement on the socio-legal views of 

corporations also reflects the evolution of CG. Along with this movement, the notion of CG has developed as a 

https://www.ibgc.org.br/conhecimento/governanca-corporativa
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princípios da RSC tende a seguir práticas consolidadas de Governança Corporativa justamente 

por conduzir suas relações de forma responsável.  

A interação da Governança Corporativa com a RSC é ainda maior quando considerada 

em sentido amplo, ou seja, considerando a responsabilidade da companhia para com as partes 

interessadas, além do exercício da transparência e prestação de contas aos acionistas69. Para 

Jamali, podem ser identificados na doutrina três possíveis modelos de interação entre os dois 

institutos: (i) Governança Corporativa como um pilar da RSC; (ii) RSC como uma dimensão 

da Governança Corporativa; e (iii) Governança Corporativa e RSC como parte de uma 

continuidade70. 

O primeiro modelo defende que a RSC tem base na Governança Corporativa, no capital 

humano, nos stakeholders e no meio ambiente. Assim, a Governança Corporativa seria o 

sistema eficaz em vigor para o exercício da RSC. Já o segundo modelo considera que a RSC é 

pertence ao instituto da Governança Corporativa. Por fim, alguns autores defendem um terceiro 

modelo, no qual a Governança Corporativa e a RSC constituem um eixo contínuo de 

responsabilidades corporativas que reflete níveis de conformidade e performance da 

companhia. 

Contudo, ainda que com muitos pontos de convergência e complementação, os dois 

institutos são inconfundíveis uma vez que a Governança Corporativa prioriza a maximização 

do valor da companhia e do lucro71. 

 

                                                             
vehicle for encouraging management to consider broader ethical considerations. CSR has drawn on the dramatic 

progress made by companies in recent decades in balancing shareholder goals with the need to reduce 

externalities that influence other stakeholders. CSR joins the regulatory endeavours to make corporations more 

attuned to public, environmental and social needs, by pursuing CG as a framework for boards and managers to 

treat employees, consumers and communities (McBarnet et al. 2007; Vogel 2005).” (grifei) Ibidem, p. 1-14, 2013. 
69 JAMALI, D., SAFIEDDINE, A., & RABBATH, M. op. cit., p. 446. 
70 Ibidem, p. 447. 
71 DAILY, C. M.; DALTON, D. R.; CANNELLA JR., A. A. Corporate governance: decades of dialogue and 

data. Academy of Management Review, Nova Iorque, v. 28, 2003, p. 371- 382. A esse respeito, Alexandre Husni 

contribui da seguinte forma: “Pensamos que mesmo quando uma empresa passe a adotar um sistema de governança 

corporativa com a criação de um código de melhores práticas de gestão e organização interna e externa, inclusive 

para com os empregados, fornecedores, consumidores e fisco, passando a desenvolver padrões éticos deliberados 
de forma tal que atinja tanto os membros da administração como acionistas e empregados, essa empresa estará 

sem dúvida afinada com o cumprimento da função social empresarial, mas, por assim dizer, ainda não poderá ser 

vista como empresa socialmente responsável, haja vista que essa gama de interesses ainda é de interesses 

meramente corporativos e de reflexos reduzidos comparativamente a um programa de responsabilidade social 

efetivo.” HUSNI, Alexandre. op. cit., p. 90. 
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CAPÍTULO 2: A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E O DIREITO 

SOCIETÁRIO 

 

Conforme abordado no capítulo anterior, ao tratarmos de RSC, inevitavelmente 

trazemos à discussão a conciliação dos interesses de diversos agentes. Deste modo, discute-se 

no que consiste o interesse social e se este inclui a RSC.  

Do ponto de vista do Direito Societário, esta discussão também é relevante em temas 

como o conflito de interesses e parâmetros de atuação dos acionistas controladores e 

administradores das sociedades. Por isto, este capítulo se propõe a verificar a recepção da RSC 

à luz do direito a partir dos seguintes eixos: (i) a definição do interesse social das companhias; 

(ii) a situação de conflito de interesses; (iii) a RSC positivada no direito societário brasileiro; e 

(iv) o princípio constitucional da função social como norteador das companhias. 

2.1. O Interesse Social: teorias contratualistas e institucionalistas 

 

Por muitas vezes, o direito societário se baseia no interesse social para a definição da 

conduta a ser adotada pelos acionistas e administradores. A definição doutrinária de interesse 

social percorre duas correntes definidas pelas teorias (i) institucionalistas; e (ii) contratualistas.  

As teorias institucionalistas72 possuem como ponto em comum a defesa de que o 

interesse social abarca um interesse superior ao dos sócios, sendo assim soberano e comum 

                                                             
72 Dentre as teorias institucionalistas estão; (i) a teoria da empresa em si (“Unternehmen an sich”); (ii) a teoria da 

sociedade como pessoa em si (“Person an sich”); (iii) a teoria do direito da empresa acionária (“Reicht der 
aktienunternehmung”); e (iv) a teoria da instituição. A teoria da empresa em si foi elaborada em 1917, no contexto 

do final da I Guerra Mundial, por Rathenau na Alemanha. Rathenau defendia a preponderância da maioria e a 

importância da empresa em si como centro dos interesses não apenas dos acionistas, mas também da sociedade e 

do Estado. Já nesta época, ele destacou a separação entre controle e propriedade na profissionalização da 

administração que, mais tarde, foi objeto de grande produção acadêmica acerca dos problemas de agência. Assim, 

defendia que o poder de controle deve ser empregado na persecução do interesse público, que transcende o 

interesse dos sócios e acionistas. A teoria da sociedade como pessoa em si (Person an sich) fundou-se na doutrina 

do jurista alemão Otto von Gierke sobre a sociedade como ente autônomo que possui interesse próprio sobreposto 

ao interesse particular dos sócios, aos quais é atribuível apenas sua criação. Deste modo, entende-se a sociedade 

como pessoa distinta de seus sócios e acionistas, uma pessoa em si. Entretanto, apenar de não se pautar no interesse 

dos sócios, o interesse da sociedade tampouco é visto como interesse público de origem externa à sociedade. A 

teoria do direito da empresa acionária (Reicht der aktienunternehmung), desenvolvida por Haussmann na 
Alemanha verificou uma confluência de interesses nas companhias tendo origem não apenas nos seus acionistas, 

mas também nos seus administradores, credores e empregados. Assim, o interesse social seria o somatório de todos 

os interesses individuais dos entes relacionados à companhia. A teoria da instituição foi elaborada na França, em 

1925, por Maurice Hariou. Segundo esta teoria, o interesse social se encontra em um patamar superior e não se 

confunde com o interesse dos sócios. A instituição existe juridicamente e possui uma ideia de obra a se realizar, 
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entre todos os atores economicamente relacionados com a sociedade73. Assim, denota-se uma 

independência e superioridade do interesse da companhia com relação ao interesse dos sócios74. 

O interesse social considera todo contexto no qual as companhias estão inseridas e seu papel 

social que em nada se relaciona à identidade de seus acionistas. 

 

Por sua vez, as teorias contratualistas admitem o interesse social como a junção dos 

interesses comuns aos sócios, titulares do interesse social, que tem origem na relação contratual 

pautada exclusivamente nos fins lucrativos. Erasmo Valladão ensina que as teorias 

contratualistas não concebem “na sociedade anônima uma instituição, configurando-a, ao revés, 

como uma relação contratual que não envolve outro interesse senão o das partes contraentes”75. 

Sobre o tema, Erasmo Valladão ensina:  

É inegável, de um lado, que os interesses que gravitam em torno das 

sociedades anônimas não se limitam aos meros interesses particulares dos 

sócios, dizendo respeito também aos interesses dos trabalhadores, da 
comunidade e da própria economia como um todo. Não se afigura correto, 

entretanto, definir o interesse social como o interesse de um ente superior e 

distinto, como a pessoa jurídica ou a empresa em si. Muito mais coerente, 
nesse particular, é a teoria institucionalista ‘do direito da empresa acionária’, 

que identifica os distintos interesses que confluem em torno das companhias, 

procurando harmonizá-los. De outro lado, porém, acatada a figura do contrato 

plurilateral para explicar a natureza jurídica das sociedades, como sustentou 
Ascarelli, não há como descartar a aplicação de uma disciplina contratual para 

regular os interesses relativos aos sócios 76. 

 

A RSC é compatível com o interesse social à luz das definições cunhadas pela corrente 

institucionalista. Isto, pois permite que o interesse social ultrapasse a figura do acionista e atinja 

                                                             
por meio de um poder de governo organizado e a partir da manifestação de comunhão dos membros do grupo e 

dos órgãos de governo. A partir desta interiorização, incorporação e personificação, as empresas adquirem uma 

personalidade corporativa, autônoma e independente de seus sócios. Cf. CARVALHOSA, Modesto. Comentários 

à Lei das Sociedades Anônimas, Vol. 4, 3a edição, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 391 -392; NASCIMENTO, João 

Pedro Barroso do. Conflito de Interesses no exercício do direito de voto nas sociedades anônimas. Revista de 

Direito Bancário e Mercado de Capitais, São Paulo, v. 24, abr/jun 2004, pp. 149-150; LAUTENSCHLEGER Jr. 

Relato breve sobre Walther Rathenau e sua obra “A Teoria da Empresa em Si” - Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, nº 128, Ano XLI, outubro-dezembro 2002, São Paulo, Malheiros Editores, p. 

20; HAURIOU, Maurice. A Teoria da Instituição e da Fundação: Ensaio de Vitalismo Social. Tradução de 

José Ignácio Coelho Mendes Neto. Porto Alegre: Série Antonio Fabris, 2009, p. 21-28. 
73 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Conflito de Interesses no exercício do direito de voto nas sociedades 

anônimas. Revista de Direito Bancário e Mercado de Capitais, São Paulo, v. 24, abr/jun 2004, p. 148. 
74 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, Vol. 4, 3a edição, São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 391. 
75 FRANÇA, Erasmo Valadão Azevedo e Novaes. op. cit., p. 34. 
76 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1993, p. 51-52. 
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as demais partes interessadas que se relacionam com a companhia. A RSC se enquadra como 

interesse da própria sociedade, como responsabilidade inerente à sua existência, e das suas 

partes interessadas, cujos interesses também compõe o interesse social. É possível, ainda, 

aproximar a RSC das teorias contratualistas uma vez que este instituto cada vez mais promove 

a criação de valor para a companhia e, consequentemente, para o acionista.  

2.2. Conflito de Interesses 

  

Disciplinado pela LSA, porém não se limitando às sociedades anônimas, o conflito de 

interesses é um instituto muito utilizado e debatido do ponto de vista societário77. 

Pelas teorias institucionalistas, o conflito de interesses dos sócios reside na 

independência da concepção de interesse social, ou seja, é possível que hajam interesses 

distintos entre os particulares e a companhia78. Por sua vez, o conflito de interesses, pelas teorias 

contratualistas, está no componente coletivo do mesmo, ou seja, a possível diferenciação entre 

os interesses de cada acionista individualmente79. 

Os conflitos de interesses podem resultar em demasiados custos para a companhia, seja 

na necessidade de verificação e validação de cada ato dos acionistas e administradores à luz do 

interesse social. A legislação societária foi elaborada de modo a tentar reduzir estes custos e 

evitar situações de conflitos ao: (i) exigir maior transparência e divulgação de informações da 

companhia para as partes interessadas; (ii) garantir efetividade por meio de formas e padrões 

de divulgação que devem ser obedecidos pela companhia; e (iii) estabelecer ações de 

responsabilização dos principais e agentes em caso de atuação desonesta ou negligente80. 

Assim, é necessário verificar se a RSC dá causa a situações de conflito entre a 

companhia e estes agentes internos e externos que a desencorajem à luz do Direito societário. 

Tradicionalmente, a crença na oposição entre os acionistas – visando a obtenção de lucro a 

                                                             
77 Nesse sentido, Alexandre Couto Silva ensina: Dentro dos diversos institutos disciplinados na Lei das Sociedades 

por Ações (LSA), a disciplina do conflito de interesses entre as partes da estrutura das sociedades, e não somente 

da sociedade anônima, apresenta-se como um dos principais atributos para facilitar a coordenação dos partícipes 

de uma sociedade. O conflito de interesses pode ocorrer entre pessoas internas a essa estrutura de comando, tais 

como administradores e controladores, com pessoas externas à estrutura, como minoritários e credores. Em suma, 

conflitos entre administradores e acionistas, conflitos entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros 

participantes, tais como credores e empregados SILVA, Alexandre Couto. op. cit., pp. 19-60. 
78 CARVALHOSA, Modesto. op. cit., p. 396-397. 
79 Ibidem, pp. 396-397. 
80 SILVA, Alexandre Couto. op. cit., pp. 19-60. 
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qualquer custo e a qualquer preço – e os empregados, consumidores e credores – sujeitos às 

determinações e condições dos acionistas – poderia deduzir a existência de interesses 

conflitantes e inconciliáveis.  

As relações comerciais eram vistas pela lógica da soma zero, ou seja, para uma parte 

ganhar, a outra necessariamente deveria perder. Contudo, hoje, percebe-se uma nova tendência 

de cooperação entre estas partes, com a possibilidade de conduzir negócios em benefício 

comum. Sobre o assunto, John Mackay CEO e co-fundador do Whole Foods, e Raj Sisodia 

elaboram: 

A principal diferença entre uma companhia tradicional e um negócio 

consciente é que, no primeiro caso, os gestores rotineiramente fazem trade-

offs entre as partes interessadas. Vê-se como bom gestor aquele que promove 
os trade-offs mais vantajosos para os investidores, em detrimento de outros 

públicos. Por sua vez, uma empresa consciente entende que isso é uma opção; 

quem procura por trade-offs sempre encontra oportunidade de fazê-los. No 

entanto, outra escolha é possível – se procurarmos pelas sinergias entre as 
partes interessadas, também a encontraremos.  

[...] 

O capitalismo consciente vê os negócios como um jogo de soma positiva final, 
em que é possível criar um Win6 para todas as partes interessadas81. 

 

Desta forma, entende-se pela possibilidade de conciliação de ações motivadas pela RSC 

e de ações motivadas pelos interesses dos acionistas, inclusive considerando ambas como 

interesse da companhia, seja pela criação de valor da RSC, seja pela consideração das partes 

interessadas na composição do interesse social da companhia.  

O próximo item traz uma análise dos dispositivos da LSA acerca do exercício dos 

direitos e funções dos acionistas, minoritários e majoritários, e do administrador em vista do 

interesse da companhia e da função social empresarial. 

2.3. Legislação Societária – artigo 115, 116, § único e 154.  

 

A prevalência do interesse social pode ser identificada, em especial, em três dispositivos 

da LSA: (i) o artigo 11582, que direciona o voto dos acionistas ao interesse social da companhia; 

                                                             
81 MACKAY, John; SISODIA, Raj, Capitalismo Consciente: Como libertar o espírito heroico dos negócios, 
[Tradução Rosemarie Ziegelmaier], Editora Alta Books, Rio de Janeiro, 2018, p. 76. 
82 BRASIL, LSA: Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á 

abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para 

outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros 

acionistas. 
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(ii) o parágrafo único do artigo 11683, que, ao atribuir maior responsabilidade e protagonismo 

ao acionista controlador, dispõe que ele deve usar de sua condição para cumprir a função social 

e observar os interesses e direitos dos demais acionistas da companhia, os que nela trabalham 

e para com a comunidade em que atua; e, por fim, (iii) o artigo 15484, que trata do exercício das 

funções do administrador pautado pelos fins e interesses da companhia, bem público e função 

social da empresa. 

A LSA estabelece um regime dualista na tutela do interesse social, conforme 

entendimento de Fábio Konder Comparato85 e Erasmo Valladão França86. Por vezes a LSA 

adota o viés contratualista e por vezes tende para a existência de um interesse que transborda o 

dos acionistas, conforme defendem as teorias institucionalistas.  

No artigo 115, que orienta os acionistas em geral, a LSA menciona apenas a proteção 

do interesse social, sob o viés contratualista da comunhão dos interesses dos sócios. Já no 

parágrafo único do artigo 116 e no artigo 154, percebe-se que o interesse social é visto sob o 

viés institucionalista ao buscar um “estabelecer um equilíbrio entre os interesses privados da 

companhia, que consistem, em última análise, na maximização de lucros, e os do bem público, 

tendo em vista a função social que a empresa desempenha”87. 

Ao estabelecer que o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia, 

o artigo 115 da LSA orienta os proprietários das ações da companhia, quer sejam minoritários 

ou majoritários, a superarem os limites de seus interesses particulares e individuais. Assim, 

criou-se a limitação do exercício de voto e a hipótese de abuso do mesmo quando em prejuízo 

da companhia ou de outros acionistas. Vale ressaltar que, neste momento, a LSA distingue 

claramente o interesse da companhia dos interesses dos acionistas.  

A interpretação do interesse da companhia, conforme visto anteriormente, se atualiza 

conforme as mudanças percebidas na realidade. Deste modo, o crescimento da RSC no sentido 

                                                             
83 “BRASIL, LSA: Artigo 116, [...] Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer 

a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os 

demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 

interesses deve lealmente respeitar e atender. 
84 BRASIL, LSA: Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para 

lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. 
85 COMPARATO, Fábio Konder. Controle conjunto, abuso no exercício do voto acionário e alienação indireta 

de controle empresarial. Direito empresarial, estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 86. 
86 FRANÇA, Erasmo Valladão e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A. São Paulo: Malheiros, 

1993, p. 56. 
87 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 136. 
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de trazer benefícios inclusive econômicos e reconhecimento da companhia perante o mercado, 

hoje, pode incluir a RSC dentro da zona de interesse da companhia. Assim, o voto dos acionistas 

estaria em consonância com e adoção da RSC pela companhia. 

Por sua vez, o parágrafo primeiro do artigo 116 traz o instituto romano do bonus pater 

familiae, que reflete uma interpretação ultrapassada ao atribuir a boa condução da companhia 

exclusivamente a uma figura masculina, ao delegar ao acionista controlador um direito-função 

em decorrência do seu poder perante a companhia, os demais acionistas, os empregados e a 

comunidade. Desta forma, o acionista controlador, soberano nas deliberações sociais por meio 

do exercício de seu direito de voto, recebe maiores encargos e responsabilidades à luz do Direito 

brasileiro. 

O acionista controlador já se encontra submetido às disposições do artigo 115, no que 

diz respeito à orientação do voto no interesse da companhia. Adicionalmente, o parágrafo único 

do artigo 116 atribui o dever ao acionista controlador, mais do que a qualquer outro acionista, 

de atuar visando alcançar o objeto e cumprir a função social da companhia, considerando sua 

responsabilidade com os demais acionistas, empregados e comunidade. Este dever transborda 

sua participação nas deliberações e alcança todo exercício de seu poder de controle na definição 

da política empresarial e na orientação dos órgãos de administração88. 

Contudo, se de um lado a LSA, na forma do parágrafo único do artigo 116, prevê que o 

acionista controlador tem deveres para com os stakeholders, por outro não estabelece em 

nenhum dispositivo mecanismos que permitam a cobrança ou execução deste direito. Até que 

se introduza uma forma de garantir a atuação responsável do acionista controlador, o dever 

estabelecido no parágrafo único do artigo 116 permanecerá como orientação.  

Diferentemente do artigo 115, o dispositivo em análise adiciona aos deveres do acionista 

controlador o conceito de função social. Apesar de mencionar a função social por algumas 

vezes, a LSA não traz uma definição clara deste instituto.  

Nos termos do artigo 154 da LSA, o administrador deve exercer suas funções 

observando estritamente a finalidade e o interesse da companhia, devendo, ainda, satisfazer as 

exigências do bem público e função social da empresa. Percebe-se que o interesse social não só 

rege os acionistas e, em especial, o acionista controlador, mas também o administrador da 

                                                             
88 EIZIRIK, Nelson. op. cit., p. 678. 
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companhia. A LSA, neste caso, atribui ao administrador expressamente a observância da função 

social empresarial, ainda que mais uma vez sem defini-la.  

Nota-se, que isto não significa que o administrador não deverá buscar maximizar os 

lucros da sociedade, pelo contrário, este ainda é o objetivo principal durante a realização do 

objeto social da companhia. Contudo, o modo pelo qual o administrador deverá realizar suas 

atividades deverá ser, nas palavras de Nelson Eizirik, “sem custo à coletividade, sem práticas 

discriminatórias em seu quadro de pessoal e também com respeito aos direitos dos trabalhadores 

e ao meio ambiente”89. 

Flávia Parente leciona acerca do artigo 154 da LSA: 

 

A Lei das Sociedades Anônimas subordinou, ainda, o exercício das atividades 

do administrador às exigências do bem público e da função social da empresa, 
ou seja, devem ser considerados não apenas os interesses dos acionistas da 

companhia, como também os da coletividade, já que a Lei impõe uma atuação 

dos administradores visando a atender a função social da empresa. Vale dizer, 
devem os administradores, além de desempenharem as suas atribuições, 

objetivando alcançar lucros, levarem em consideração as atividades exercidas 

pela companhia em relação aos que nela trabalham ou com as quais se 

relaciona (como fornecedores, por exemplo), bem como à comunidade na qual 
está inserida e ao próprio Estado, que dela retira contribuições mediante 

impostos e taxas90. 

 

Finda a análise do interesse social à luz da doutrina, nacional e internacional, e 

legislação societária brasileira, cumpre avaliar a função social da empresa mencionada nos 

dispositivos destacados da LSA de observância do acionista controlador e administradores das 

companhias.  

  

2.4. Função Social da Empresa 

 

A partir do breve estudo dos artigos 116, parágrafo primeiro, e 154 da LSA, o próximo 

campo de aproximação entre a RSC e o Direito Societário repousa no instituto da função social 

da empresa.  

                                                             
89 EIZIRIK, Nelson. op. cit., p. 678. 
90 PARENTE, Flávia. op. cit., p. 136. 
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A função social tem origem dentre os direitos fundamentais tutelados pela Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (“CRFB/88”), ao estabelecer a função social da 

propriedade em seu artigo 5º, inciso XXIII91. Atribui-se à propriedade interesses supra 

individuais que ultrapassam a esfera privada. Do mesmo modo, o artigo 170 da CFRB/8892, 

enquadra a função social da propriedade como um dos princípios da ordem econômica 

brasileira. Desta forma, a CRFB/88 possibilita a intervenção estatal na esfera privada para a 

cumprir valores fundamentais e garantias sociais do direito brasileiro. 

O Código Civil, por sua vez, disciplina a função social dos contratos ao estabelecer, no 

artigo 42193, que “a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do 

contrato”. Este instituto obriga as partes a também perseguirem interesses extracontratuais, que 

sejam socialmente relevantes, tenham relação com o contrato ou por ele sejam atingidos94. 

Ainda que observando a função social, o contrato ainda deve refletir os interesses das partes, 

sendo o instrumento de manifestação das suas vontades95.  

Derivada da função social da propriedade e da função social do contrato, a função social 

da empresa é intrínseca à sua existência. As companhias devem sempre observar os valores 

éticos, respeito ao meio ambiente e à livre concorrência, atentando para eventuais impactos às 

comunidades ao seu redor96. A esse respeito, Nelson Eizirik ensina: 

 

A empresa, como unidade de produção, não congrega apenas os interesses dos 

sócios da companhia, mas também os dos fornecedores, empregados, 

consumidores e de toda comunidade na qual exerce as suas atividades. A 
função social implica, portanto, em um poder-dever do acionista controlador 

de dirigir a empresa para a realização dos interesses coletivos.  

Portanto, poderá configurar abuso por parte do acionista controlador qualquer 

ato em que fique caracterizada a utilização de seu poder para atender a fins 
pessoais em prejuízo dos interesses da sociedade ou dos demais interesses que 

ele tem o dever de preservar.  

                                                             
91 BRASIL, CFRB88: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. 
92 BRASIL, CFRB88: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

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

seguintes princípios: III - função social da propriedade.  
93 BRASIL, Código Civil: Art. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 
94 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a função social dos contratos. In Temas de Direito Civil – Volume III. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2009, p. 149 
95 Nas palavras de Alexandre Travassos: “Assim, temos que o contrato ainda existe como uma comunhão de 

vontades, visando à convergência de interesses entre os contratantes. Apenas quando a autonomia da vontade 

confrontar o interesse social – tendo em vista que esse último deve indiscutivelmente prevalecer – é que o interesse 

dos particulares deve ser limitado.” TRAVASSOS, Alexandre C. op. cit., pp. 377-403. 
96 Ibidem, p. 377-403. 
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[...]  

O abuso de poder de controle caracteriza-se pela prática de uma infração no 
exercício da prerrogativa legal de controle acionário. Tendo em vista que o 

acionista controlador tem o dever de usar o seu poder com o fim de fazer a 

companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, a omissão 

também pode configurar abuso de poder de controle97. (grifei) 

 

A função social da empresa não se encontra positivada na legislação brasileira. Contudo, 

o Enunciado nº 53, das Jornadas de Direito Civil promovidas pelo Centro de Estudos Judiciários 

do Conselho da Justiça Federal, estabelece expressamente que, embora o no Código Civil não 

a mencione, isso não significa que ela não existe.  A companhias devem levar em consideração 

o princípio da função social na interpretação das normas, a despeito da falta de referência 

expressa. 

Segundo Modesto Carvalhosa, a função social da empresa pode ser identificada em três 

categorias: (i) nas condições de trabalho e relacionamento internos da companhia – deve haver 

uma melhoria crescente na condição humana e profissional dos empregados e seus dependentes; 

(ii) no respeito aos consumidores dos produtos ou serviços prestados pela companhia – devem 

ser de qualidade, equivalentes ao divulgado e possuir preços justos; e (iii) na ética para com os 

concorrentes – devem promover práticas equitativas de comércio e uma concorrência justa e 

leal98. A RSC tem como premissa cumprimento da função social da empresa, porém, conforme 

mencionado anteriormente, não se limita à mesma.  

CAPÍTULO 3: AS ESFERAS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

  

Por muitas décadas, a busca incessante e singular pela maximização do lucro, fez com 

que companhias se preocupassem apenas com o capital industrial e financeiro. Faltava 

preocupação com o tratamento dos stakeholders, da sociedade e do meio ambiente99. 

                                                             
97 EIZIRIK, Nelson. op. cit., p. 678. 
98 CARVALHOSA, Modesto. op. cit., p. 275. 
99 Sobre este tema, leciona Celso Lemme: “Nas décadas que se seguiram à Revolução Industrial, as atenções se 

concentraram no capital industrial e financeiro, parecendo que capital humano e natural não mereciam atenção 

como fatores restritivos do desempenho empresarial. As últimas décadas se encarregaram em destruir essa falsa 

imagem, à medida que a degradação ambiental e os desequilíbrios sociais começaram a apresentar pesadas contas 
a pagar. Mudanças climáticas, alterações na matriz energética, escassez de recursos hídricos, conflitos étnicos, 

violência urbana e outros fenômenos semelhantes começaram a conspirar contra a qualidade de vida das pessoas 

e o produto interno bruto dos países, sugerindo que os modelos de negócios das empresas deveriam ser revistos 

para compatibilizar e equilibrar desempenho financeiro, social e ambiental.” LEMME, Celso F. Convergência e 

sustentabilidade corporativa; avanços e desafios na trajetória das empresas brasileiras no início do século 
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Este capítulo promove uma reflexão sobre a importância da valorização de cada um 

destes sujeitos para as companhias e aponta formas de melhorar o relacionamento e tratamento 

dos mesmos.   

3.1. Stakeholders 

 

A primeira esfera de preocupação da RSC abordada neste trabalho diz respeito às partes 

que possuem relacionamento com a companhia no geral, referidas como stakeholders 

(acionistas, empregados, fornecedores, clientes, comunidade e concorrentes). Estes afetam ou 

são afetados pelas ações, metas e resultados da companhia100. O presente trabalho analisa três 

destes grupos: (i) empregados; (ii) fornecedores; e (iii) clientes e/ou consumidores. 

A relação de subordinação dos empregados é marcada pela hipossuficiência dos 

mesmos frente às companhias. Esta vulnerabilidade justifica a tutela dos direitos dos 

trabalhadores pela legislação trabalhista, que são fundamentais em uma sociedade democrática 

e igualitária.  

Contudo, a positivação destes direitos não implica na efetiva proteção integral do 

trabalhador. A legislação às vezes se apresenta muito branda, a depender da vontade do 

legislador, ou, quando rígida, descumprida pelas companhias por a considerarem 

excessivamente custosa101. O exercício consciente da responsabilidade da companhia para com 

seus trabalhadores promove ativamente a proteção e a defesa dos seus direitos. 

Percebe-se, hoje, que a implementação de boas práticas com relação aos trabalhadores 

tem impacto positivo no retorno dado pelo trabalhador, na sua produtividade e no 

relacionamento com a companhia. De um ponto de vista prático, a RSC quando direcionada aos 

trabalhadores pode ser auferida, por exemplo, pela (i) qualidade das relações com os sindicatos 

– de forma a entender as demandas colocadas pelo grupo e evitar a potencialização de 

                                                             
XXI, in Governança Corporativa: Internacionalização e Convergência: os novos rumos das práticas de governança, 

IBCG, coordenação Joaquim Rubens Fontes e Ricardo Pereira Câmara Leal, São Paulo: Editora SaintPaul, 2010, 

pags. 208 a 211. 
100 AMARANTE, J. op. cit., p. 127. 
101 “In addition to protecting minority shareholders, the corporate governance system extends important 

protections to non-shareholder constituencies in a contractual relationship with the corporation. Corporate law 
in all jurisdictions provides specialized protections to corporate creditors, which we consider separately in 

Chapter 5. Here we focus principally on the governance protections accorded to employees. As contractual 

counterparties to the corporation, employees may deserve the protection of corporate law insofar as they are 

particularly susceptible to exploitation by the firm – and labor law regulations are held to be insufficient to protect 

workers or costlier to implement.” KRAAKMAN, Reinier; et al. op. cit., p. 89. 
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insatisfações; (ii) melhorias na condição do trabalho humano e questões de segurança e saúde; 

(iii) subsídios, benefícios e programas de participação nos resultados ou aquisição de 

participações societárias – a escolha do modelo de remuneração gera diferentes incentivos para 

o trabalhador, devendo sempre obedecer políticas de igualdade, no âmbito interno, e equidade, 

no âmbito externo, para ser considerada justa; (iv) políticas de igualdade de gênero, diversidade 

e inclusão social102.  

As companhias contam com diversos fornecedores para o desenvolvimento dos 

negócios. A força e integridade desta rede de fornecedores está diretamente relacionada com 

vantagens competitivas no mercado. Hoje, há também uma crescente preocupação de 

companhias responsáveis em selecionadas companhias também responsáveis em sua cadeia de 

fornecimento. 

Para John Mackay e Raj Sasodia103, são exemplos de práticas socialmente responsáveis 

no relacionamento com os fornecedores: (i) a busca por oportunidades de criação de valor – ou 

seja, o desenvolvimento de relações mutuamente benéficas104; (ii) a pontualidade no pagamento 

– remediando uma das maiores queixas dos fornecedores e contribuindo para a saúde do sistema 

de negócios; (iii) o tratamento justo e igualitário dos fornecedores; (iv) a ajuda para sobreviver 

e prosperar – nas situações de crise dos fornecedores, cuja recuperação é possível e essencial 

para os negócios da companhia, é possível investir nos próprios fornecedores em parceria; (v) 

o compartilhamento de riquezas105.  

Os clientes e são fundamentais para a existência de qualquer atividade econômica, 

porém muitas vezes são negligenciados e reduzidos a números. A RSC para com os clientes e 

consumidores geralmente está expressa no código de ética e melhores práticas para com o 

consumidor106. No primeiro nível, a responsabilidade perante o consumidor está na 

transparência quanto às informações sobre o produto e sobre a companhia, para a orientação da 

                                                             
102 MACKAY, op cit. p. 120-123. 
103 Ibidem. p. 126-130. 
104 “A The Container Store, por exemplo, estudou os negócios de seus parceiros e descobriu que muitos deles 

sofrem com a sazonalidade, quando grande parte das máquinas fica ociosa e trabalhadores são demitidos. Para 

evitar isso, agora a companhia tenta encaixar suas grandes encomendas nesses períodos de baixa atividade de sua 

cadeia de fornecimento. Isso custa pouco para a The Container Store, mas tem impacto significativo para o 

fornecedor.” Ibidem. p. 126. 
105 “A Posco criou um programa de partilha de benefícios para seus fornecedores de primeira linha em 2004, o 

primeiro na Coreia do Sul. Até agora, 459 parceiros receberam cerca de US$ 70 milhões como parcela do aumento 

dos lucros da siderúrgica gerados por suas centenas de inovações. Em dezembro de 2010, a Posco expandiu o 

programa para incluir mais fornecedores.” Ibidem. p. 129. 
106 HUSNI, op. cit., p. 135. 
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tomada de decisões. Os consumidores também estão progressivamente assumindo uma postura 

mais responsável107. 

De forma mais extrema, John Mackay e Raj Sisodia vão além e entendem que a o 

capitalismo consciente inclui a persuasão e educação dos clientes para hábitos saudáveis e 

conscientes108. Para isso, as companhias devem se preocupar com os produtos e serviços 

oferecidos e investir em propagandas de conscientização para contribuir ativamente com a 

adoção de hábitos saudáveis e melhora nas condições de vida.  

3.2. Sociedade 

 

O papel atribuído hoje para as companhias aproxima as mesmas de verdadeiras cidadãs 

corporativas. Esta metáfora delimita uma série de deveres para com a melhoria da sociedade na 

qual estão inseridas. A atuação conjunta de agentes governamentais, empresariais e do terceiro 

setor é necessária. As principais questões sociais vêm sendo intensamente debatidas no século 

XXI pela comunidade internacional.   

Em setembro de 2000, a Organização das Nações Unidas (“ONU”) juntou esforços a 

nível internacional para a criação da Declaração do Milênio, posteriormente conhecida como 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio109. O estabelecimento destes objetivos marcou o 

início de uma nova fase de maior preocupação com questões majoritariamente sociais.  

Contudo, estes objetivos não se mostraram suficientes. Em meados de 2015, verificou-

se a necessidade de uma revisão destes objetivos para refletir uma estrutura mais responsiva, 

                                                             
107 Cf. aponta Alexandre Husni: “Um consumidor socialmente responsável será então aquele que verificará nos 

produtos ou serviços em vias de serem consumidos, por primeiro as conformidades técnicas e de qualidade, como 

já mencionado no início desta obra, para após verificar as relações de regularidade para com o meio ambiente e, 

finalmente, as relações da empresa ofertante com os programas de responsabilidade social. Há um sem número de 

pesquisas já realizadas no Brasil e no exterior em que são colocados dois ou mais produtos similares ou sucedâneos 

para a escolha de um consumidor específico, este, ao avaliar os produtos, tem a tendência de optar pela aquisição 

daqueles cuja empresa fornecedora esteja de alguma forma comprometida com políticas de meio ambiente ou 

programas de responsabilidade social.” HUSNI, op. cit. p. 137. 
108 MACKAY, op. cit. p. 83. 
109 Estes objetivos incluíam: (i) erradicar a extrema pobreza e a fome; (ii) atingir o ensino básico universal; (iii) 

promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres; (iv) reduzir a mortalidade infantil; (v) melhorar a saúde 

materna; (vi) combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; (vii) garantir a sustentabilidade ambiental; e (viii) 

estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. “Esses oito Objetivos foram o primeiro arcabouço 

global de políticas para o desenvolvimento e contribuíram para orientar a ação dos governos nos níveis 

internacional, nacional e local por 15 anos. Os ODMs reconheceram a urgência de combater a pobreza e demais 

privações generalizadas, tornando o tema uma prioridade na agenda internacional de desenvolvimento.” Disponível 

em: <http://www.agenda2030.org.br/sobre/> Acessado em: 22 de novembro de 2019. 

http://www.agenda2030.org.br/sobre/
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de contribuição ativa e conjunta dos atores internacionais para o desenvolvimento110. Assim, a 

ONU concentrou seus esforços na atualização dos objetivos com a preocupação em estabelecer 

um guia para concretização. Não basta mais apenas o estabelecimento de cenários ideais, mas 

é preciso pensar e se comprometer com a implementação, o acompanhamento, os resultados e 

a revisão. Assim, os novos 17 objetivos111 são acompanhados de 169 metas e estão relacionados 

com a integração para desenvolvimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental. 

Para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é essencial a 

contribuição de todos os setores da sociedade, nacionais ou internacionais. Além da atuação 

dos Estados partes, espera-se um efeito escala de mobilização dos demais setores, em especial 

o setor privado, na contribuição para este desafio112. 

                                                             
110 Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/sobre/> Acessado em: 22 de novembro de 2019. 
111 Os 17 novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são: (i) Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas 

as suas formas, em todos os lugares; (ii) Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria 

da nutrição e promover a agricultura sustentável; (iii) Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-

estar para todos, em todas as idades; (iv) Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; (v) Objetivo 5. Alcançar a igualdade de 

gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; (vi) Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todos; (vii) Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos; (viii) Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; (ix) Objetivo 9. Construir infraestruturas 

resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; (x) Objetivo 10. Reduzir a 

desigualdade dentro dos países e entre eles; (xi) Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; (xii) Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis; (xiii) Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; (xiv) 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável; (xv) Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra 

e deter a perda de biodiversidade; (xvi) Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis; e (xvii) Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e 

revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 
112 “Through such processes, global goals can be translated into local aims, streamlining and focusing the efforts 

of actors standing on very different levels in terms of power, impacts and responsibilities. When it comes to big 

multinational (or even national) companies, a similar logic can be adopted: it’s expected that such important 

actors (that can be more resourceful and powerful than many countries) will pay due attention to scale and speed 

as they adapt the SDGs to their specific reality (or realities, considering the diversity of location these companies 

operate at).” Tradução livre: Por meio desses processos, as metas globais podem ser traduzidas em objetivos 

locais, simplificando e concentrando os esforços dos atores em níveis muito diferentes em termos de poder, 

impactos e responsabilidades. Quando se trata de grandes empresas multinacionais (ou mesmo nacionais), uma 

lógica semelhante pode ser adotada: espera-se que atores tão importantes (que podem ser mais engenhosos e 
poderosos que muitos países) prestem a devida atenção à escala e velocidade à medida que adaptam os ODS para 

sua realidade específica (ou realidades, considerando a diversidade de localidades em que essas empresas operam). 

BELINKY, Aron. Private companies’ contribution to the SDGs: Does any step in the right direction counts? 

In High-Level Roundtable Discussion: Advancing the SDGs: Understanding and improving the Role of Corporate 

Transparency, Nova Iorque, 19 e 20 de Abril de 2018, p. 2. 

http://www.agenda2030.org.br/sobre/
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3.3. Meio Ambiente 

 

O direito ao meio ambiente é classificado como um direito difuso, isto é, pertencente à 

coletividade em geral ou à uma pluralidade indeterminada de pessoas113. A CRFB88 consagra 

o direito ao meio ambiente no artigo 225114, que atribui a responsabilidade de defesa e proteção 

do mesmo não apenas ao Poder Público, mas também à coletividade.  

A preocupação com o meio ambiente também representa uma porção muito recente, 

porém acelerada sob a perspectiva histórica. O volume de extração e poluição sofreu aumento 

exponencial nas últimas décadas trazendo grande alarme e preocupação da população em geral 

para com o futuro de nosso planeta. Desta forma, essa preocupação foi transferida para as 

companhias, não apenas pela crescente demanda popular, mas também por estas também 

sofrerem diretamente com os impactos ambientais a curto, médio e longo prazo115.  

Os esforços relacionados à proteção do meio ambiente atingiram o âmbito global em 

1972 com a primeira grande conferência da ONU sobre o tema em Estocolmo (Suécia). Apesar 

de ser considerada um marco do início da proteção do direito ao meio ambiente, ainda 

apresentou divergências internas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento e não 

estabeleceu metas concretas para a redução da degradação ambiental. 

Em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento no Rio de Janeiro, Brasil (ECO 92). Na ECO 92 foi introduzido o conceito 

de desenvolvimento sustentável, a partir da conciliação do crescimento econômico com o 

equilíbrio ecológico. Os países estabeleceram a Agenda 21 com metas para a proteção 

ambiental. Sequencialmente foram realizadas as Conferências Rio+10116, em 2002 em 

                                                             
113 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – Os Conceitos Fundamentais 

e a Construção do Novo Modelo. 5a Edição, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 237. 
114 BRASIL, CRFB88: 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
115 “O capital volátil passa  aperceber que é necessário legitimar conceitos antes relegados, como a qualidade, o 

meio ambiente – tema de uma conferencia realizada pela Organização das Nações Unidas em Estocolmo, em 1972, 

quando os pesquisadores alertaram que, em se mantendo os níveis de industrialização, poluição e produção de 

alimentos e exploração dos recursos naturais, o limite de desenvolvimento do planeta terra seria atingido em, no 

máximo, 100 anos -, a ética e transparência nas relações; em outras palavras: formar consumidores seletivo; mas 
antes é preciso realizar o movimento inverso de incluir o cidadão que está fora do sistema.” HUSNI, op cit., p. 41. 
116 A Rio+10 passou a incluir a iniciativa privada nas discussões pelo meio ambiente, por meio das Parcerias Tipo 

II ou PPPs de Johanesburgo. Para Eduarda La Rocque e Petras Shelton-Zumpano: “Em uma análise sobre a Rio+10 

e as parcerias de tipo II, Bäckstrand (2006) percebe nessas Inovações a criação de um novo modelo democrático 

baseado na articulação dos Intervenientes (stakeholders) para enfrentar os três déficits da governança global, o 
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Johanesburgo (África do Sul), e Rio+20, em 2012 novamente no Rio de Janeiro, também 

organizadas pela ONU, que tiveram como objetivo apoiar a implementação da Agenda 21. 

Conforme mencionado no item anterior, em 2015, a ONU estabeleceu a Agenda 2030 

com base nos novos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nessa agenda encontram-

se diversos objetivos relacionados ao meio ambiente e o envolvimento do mundo empresarial 

é fundamental para sua realização. Em dezembro do mesmo ano, foi celebrado o Acordo de 

Paris na COP21 que resultou em objetivos concretos para a redução da temperatura média 

global e redução da emissão de gases de efeito estufa, entre outros.  

A COP21 foi considerada uma das mais bem-sucedidas coordenações internacionais 

para o meio ambiente, pois resultou no primeiro acordo entre os 195 países membros da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudança Climática (“UNFCC”)117. O sucesso da 

COP21 é atribuído em grande parte ao envolvimento das companhias que se mobilizaram e se 

uniram a organizações como Carbon Disclosure Project (“CDP”), Pacto Global da ONU, 

World Wildlife Foundation (“WWF”) e World Resources Institute, para estabelecer metas 

científicas para apoiar os objetivos da COP21118.  

CAPÍTULO 4: NOVAS TENDÊNCIAS E INICIATIVAS  

 

Para Eduarda La Rocque e Petras Shelton-Zumpano, os “verdadeiros saltos de 

produtividade econômica ou socioambiental só ocorrem com inovação”119. A inovação é 

característica do mercado privado que assume o risco de gestão e comporta os custos de 

                                                             
déficit democrático, de governança e implementação”. LAROQUE, Eduarda; ZUMPANO, Petras S. Novas 

formas de combater a desigualdade de oportunidades. Rio de Janeiro: Pacto do Rio, 2015, p. 7. Disponível em: 

<http://rio.rj.gov.br/documents/91329/0b999726-1750-4a29-84d8-793b9d076e38>, Acessado em 20 de 

novembro de. 2019. 
117 PIAZZON, Renata S. COP-21: Sucesso em Paris. E agora? JOTA, publicado em 07 de janeiro de 2016. 

Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/cop-21-sucesso-em-paris-e-agora-07012016> 

Acessado em 21 de novembro de 2019. 
118 “According to Michael Liebrich, Chairman of the Advisory Board, and Founder of Bloomberg New Energy 

Finance, COP 21 succeeded where previous climate conferences failed because “its leaders finally accepted that 

there would never be a top-down deal, in which a global carbon budget would be agreed, and divided up between 

nations”. Nor would there be a global carbon price. Instead, says Liebrich, “Slowly, unrealistic, top-down 

absolutism was replaced with pragmatic, bottom-up flexibility. An understanding that the only framework that 
would be accepted by the world’s most powerful nations, developed and developing, was one which was essentially 

voluntary: pledge and review.” (…) The experience of COP21 demonstrates that the business case will continue 

to drive progress in mitigating the risks of climate change in order to save lives and pursue a more prosperous 

future.” KORNGOLD, Alice. op. cit., p. 659. 
119 LAROQUE, Eduarda; ZUMPANO, Petras S. op.cit, p. 10. 

http://rio.rj.gov.br/documents/91329/0b999726-1750-4a29-84d8-793b9d076e38
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/cop-21-sucesso-em-paris-e-agora-07012016
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transação e incerteza do novo modelo responsável. Por isso, vê-se enorme potencial na atuação 

das companhias em favor da mudança social. 

O movimento mundial em direção da adoção da RSC pode ser visto de duas formas: (i) 

pelas leis e regulamentos que apresentam obrigações ou incentivos legais nesse sentido; e (ii) 

pelas medidas voluntárias e autorreguladas dentro do setor privado que estimulam a 

preocupação além do acionista120. 

A seguir, destaco movimentos voluntários da esfera privada significantes para o 

fortalecimento da RSC no Brasil e no exterior com o envolvimento de companhias brasileiras. 

Em razão das limitações de espaço e tempo, o trabalho aborda as seguintes iniciativas que visam 

estimular a RSC: o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (“GIFE”), o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial criado pela BM&F Bovespa (hoje denominada Brasil Bolsa e 

Balcão – “B3”) e a certificação internacional que compõe o grupo de Certified B Corporations. 

4.1. GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

 

Em 1995, foi criada a primeira associação voltada para a filantropia da América do Sul, 

chamada GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que é referência no país no que 

diz respeito aos investimentos sociais privados121. O GIFE introduziu o conceito de 

Investimento Social Privado, diferenciando-o de ações exclusivamente filantrópicas, a partir 

dos seguintes elementos: (i) preocupação com planejamento, monitoramento e avaliação dos 

projetos; (ii) estratégia focada em resultados sustentáveis de impacto e transformação social; e 

(iv) envolvimento da comunidade no desenvolvimento da ação122. 

Hoje, o GIFE conta com 141 associados, de origens e formas de atuação diversas, que 

somados investem por volta de R$2,9 bilhões por ano e possuem como ponto em comum o 

investimento social123. O alinhamento entre os investimentos sociais e os negócios, assim como 

                                                             
120 PIERCE, Chris. Trends in Corporate Governance. in The Handbook of Board Governance: a comprehensive 

guide for public, private, and not-for-profit board members. Editor Richard Leblanc, New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., 2016, p. 55 
121 GIFE – Pelo Impacto do Investimento Social. Disponível em: < https://gife.org.br/quem-somos-gife/> 
Acessado em: 25 de junho de 2019. 
122 DEGENSZAJN, Andre; RIBEIRO, Pamela. O investimento social em movimento. In DEBONI, Fábio (Org.) 

Investimento Social Privado no Brasil: tendências, desafios e potencialidades. Brasília: Instituto Sabin, 2013, P. 

19. 
123 GIFE: Disponível em: < https://gife.org.br/quem-somos-gife/> Acessado em: 28 de novembro de 2019. 

https://gife.org.br/quem-somos-gife/
https://gife.org.br/quem-somos-gife/
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a dedicação aos negócios de impacto social, são formas pelas quais as companhias que adotam 

os princípios e práticas da RSC podem contribuir para com o desenvolvimento sustentável.  

Com o objetivo de gerar dados no campo de interseção entre as esferas privada e social, 

o GIFE produziu, ao longo das últimas décadas, censos que avaliam: (i) volume e fonte dos 

recursos sociais; (ii) áreas de atuação do investimento social privado; e (iii) alinhamento dos 

investidores sociais com os ODS, entre outros.  

Os tópicos mencionados contribuem para com o presente trabalho por se alinharem com 

a RSC ao: (i) demonstrarem a participação e envolvimento do mundo privado com 

investimentos sociais e negócios de impacto social; (ii) indicarem os investimentos nas esferas 

que também são protegidas pela RSC conforme indicadas no Capítulo 3; e (iii) mostrarem o 

comprometimento do mundo privado com os ODS que visam a construção de um mundo 

melhor. 

O Censo GIFE de 2016 aponta que 62% das organizações avaliadas estão alinhadas ou 

têm intenção de se alinhar com os ODS124. Os principais ODS destacados pelas organizações 

parte do censo se relacionam com a contribuição com a melhoria da sociedade e o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Tabela 1: Censo GIFE 2016 e os ODS. 

Objetivo 4 – Educação de Qualidade: Assegurar a educação inclusiva e equitativa 

de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos. 

69% 

Objetivo 10 – Redução das Desigualdades: Reduzir a desigualdade dentro dos 

países e entre eles. 
51% 

Objetivo 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o 

trabalho decente para todos.  

42% 

Objetivo 5 – Igualdade de Gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar 

todas as mulheres e meninas 
37% 

Objetivo 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 
36% 

                                                             
124 Idem. 
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Objetivo 1 – Erradicação da Pobreza: Acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares. 
33% 

Fonte: Censo GIFE 2016
125

 

 

Assim, percebe-se a crescente mobilização de organizações empresariais em direção aos 

investimentos sociais privados e negócios de impacto social. Hoje, o engajamento e aplicação 

de recursos de companhia e outras organizações para ações sociais mostra o crescimento da 

RSC.  

4.2. Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 

 

As certificações e classificações, nacionais e internacionais, geram incentivos adicionais 

às companhias brasileiras para a adoção da RSC. Conforme mencionado anteriormente, o 

reconhecimento e a geração de valor advindos da prática da RSC não a descaracterizam ou 

condenam perante a sociedade. Assim, estes mecanismos fazem com que a confiabilidade das 

companhias aumente e o mercado em geral tenha uma melhor percepção das mesmas. Além da 

atribuição de qualidade às companhias, estes mecanismos também contribuem para com o 

levantamento de dados a respeito do desenvolvimento da RSC.  

A sustentabilidade corporativa começou a ser incorporada no âmbito do mercado de 

capitais com a criação de carteiras socialmente responsáveis ao redor do mundo. Os precursores 

no Brasil foram o Banco Real, hoje integrante do grupo Santander Brasil, ao lançar o Fundo 

Ethical de investimentos em ações, e o Banco Itaú, que passou a oferecer fundos de ações com 

base em Excelência Social126. Hoje, são oferecidas carteiras sustentáveis em diversos bancos.  

Em 2005, sob a influência de iniciativas da ONU127, a B3, então denominada 

BM&FBovespa, lançou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (“ISE”) em parceria com o 

                                                             
125 Censo GIFE. Disponível em: < https://gife.org.br/wp/media/2018/12/DADOS-GERAIS-v5_Final.pdf> 

Aceesado em: 28 de novembro de 2019. 
126 LEMME, Celso F., op. cit., pp. 209 a 211 
127 Entre 2005 e 2006, a ONU organizou e estabeleceu os Princípios para Investimento Responsável (“PRI”), 

relacionados à: (i) incorporação dos temas Ambientais, Sociais e de Governança (“ASG”) às analises e decisões 
sobre investimento; (ii) incorporação dos temas ASG às políticas e práticas de propriedade de ativos; (iii) 

divulgação e transparência com relação às ações relacionadas aos temas ASG; (iv) promoção dos PRI dentro do 

setor do investimento; (v) ampliação da eficácia na implementação dos PRI; e (vi) divulgação de relatórios sobre 

atividades e progresso da implementação dos PRI. Principles for Responsible Investment. Princípios para o 

Investimento Responsável (PRI). Uma iniciativa de investidores em parceria com a Iniciativa Financeira do 

https://gife.org.br/wp/media/2018/12/DADOS-GERAIS-v5_Final.pdf
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Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. O ISE tem como objetivo 

promover uma análise comparativa da performance das companhias listadas em bolsa pela 

perspectiva da sustentabilidade corporativa, para apoiar os investidores na seleção de 

investimentos socialmente responsáveis128.  

O ISE foi um dos precursores no movimento de investimentos sustentáveis, sendo o 

quarto índice criado no mundo para este fim129. O ISE vem contribuindo para a indução e 

disseminação de boas práticas por parte das companhias, que são valorizadas no mercado de 

capitais pelo seu compromisso com a RSC e Governança Corporativa. Sendo referência para o 

investimento socialmente responsável, Celso Lemme destaca que as ações do ISE encontram-

se entre as mais negociadas na B3 em termos de liquidez e ponderadas na carteira pelo valor de 

mercado dos ativos disponíveis à negociação130. 

As aproximadamente 200 ações mais líquidas da bolsa são convidadas a participar do 

processo de seleção da ISE para avaliação da sustentabilidade empresarial. As companhias que 

desejam se inscrever no processo passam por uma análise de perfil para verificação de sua 

elegibilidade com base nos critérios da ISE. As companhias eleitas respondem um questionário 

de avaliação com em aspectos ambientais, sociais, econômico-financeiros, de governança 

corporativa e aspectos gerais e natureza dos produtos. 

Em 2019, a décima quarta carteira do ISE, composta por 35 ações de 30 companhias, 

representa 13 setores e soma R$ 1,73 trilhão em valor de mercado, o que corresponde a 48,66% 

do total do valor das companhias com ações negociadas na B3, com base no fechamento de 

27/11/2018 (em 2018, essa representatividade era de 41,47%)131. 

                                                             
Programa da ONU para o Meio Ambiente (UNEP FI) e o Pacto Global da ONU. 2015. p. 3. Disponível em: 

<www.projup.com.br/arq/121/arq_121_221193.pdf> Acessado em: 24 de junho de 2019 
128 Disponível em: < http://iseb3.com.br/o-que-e-o-ise> Acessado em: 29 de junho de 2019. 
129 Sobre a criação do ISE e o contexto internacional no qual se inseria, Adalberto Wodianer Marcondes e Celso 

Dobes Bacarji relatam: “O Índice de Sustentabilidade Empresarial BM&FBOVESPA (ISE) foi o quarto índice de 

ações no mundo criado com o objetivo de mostrar o desempenho de mercado de uma carteira formada por empresas 

que adotam os princípios de gestão sustentável. O primeiro deles foi o Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), 

criado em 1999, em Nova Iorque; o segundo foi o FTSE4Good, de Londres, criado em 2001; e o terceiro, lançado 

em 2003, foi o JSE, de Joanesburgo, África do Sul. Em 1° de dezembro de 2005, o Brasil entrou para esse grupo 

de pioneiros ao apresentar, em São Paulo, a sua primeira carteira teórica do Índice de Sustentabilidade Empresarial, 

que reuniu 34 ações de 28 empresas avaliadas como as mais avançadas na implementação de práticas de 
sustentabilidade empresarial no país.” MARCONDES, Adalberto Wodianer, BACARJI, Celso Dobes. ISE: 

Sustentabilidade no Mercado de Capitais. 1a edição, São Paulo: Report Editora, 2010, p. 18. 
130 LEMME, Celso F., op.cit., pp. 209 a 211 
131 Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm Acessado em: 21 de novembro de 

2019. 

http://iseb3.com.br/o-que-e-o-ise
http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm
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Dentre os resultados alcançados pela pela B3 na avaliação da carteira ISE de 2019, 

destacam-se as seguintes para os fins deste trabalho132: 

Tabela 2: Resultados Avaliação Carteira ISE B3 2019. 

Companhias que incluíram temas referentes à mudança do clima em suas análises de 

materialidade nos últimos 3 anos. 
98% 

Companhias que estabelecem medidas disciplinares em caso de violação de direitos de 

orientação sexual e identidade de gênero. 
96% 

Companhias que norteiam seus negócios com base nos Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos da ONU. 
74% 

Companhias que afirmaram revisar e definir seus modelos de negócio adotando como 

critério suas externalidades (impactos positivos ou negativos não precificados) e 

prevendo ajustes no curto, médio e longo prazo. 

67% 

Companhias que possuem programas estruturados para garantia de direitos do grupo 

LGBT. 
26% 

Companhias cujo processo de seleção dos conselheiros e diretores estatutários incluem 

critérios relativos à participação de mulheres.  
17% 

Companhias cujo processo de seleção dos conselheiros e diretores estatutários incluem 

critérios relativos à participação de negros. 
10% 

Fonte: ISE B3, 2019
133

 

 

A B3 também incluiu no questionário de 2019 perguntas especificamente relacionadas 

com os ODS para verificar o nível de envolvimento das companhias do ISE com aspectos 

relevantes de sustentabilidade empresarial. Assim, obtiveram como resultado os principais 

ODS selecionados pelas companhias, conforme reportado abaixo134: 

Tabela 3: Envolvimento da Carteira ISE B3 2019 com os ODS. 

Objetivo 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 
85% 

Objetivo 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho 

decente para todos.  

76% 

                                                             
132 Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm Acessado em: 22 de novembro de 
2019. 
133 Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm Acessado em: 22 de novembro de 

2019. 
134 Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm Acessado em: 22 de novembro de 

2019. 

http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm
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Objetivo 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: Tomar medidas urgentes para 

combater a mudança do clima e seus impactos. 
70% 

Objetivo 7 – Energia Acessível e Limpa: Assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à energia para todos.  
61% 

Objetivo 12 – Consumo e Produção Responsáveis: Assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis. 
59% 

Objetivo 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes: Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos 

e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

59% 

Fonte: ISE B3, 2019
135

 

Além disso, concluíram que 83% das companhias estão conduzindo no momento 

processos efetivos para integração dos ODS às estratégias, metas e resultados almejados. Nestes 

resultados, é possível verificar, excluindo uma análise aprofundada das perguntas colocadas e 

resultados auferidos nos últimos anos: (i) a adoção de práticas socialmente responsáveis de 

forma ampla, ou seja, a partir da persecução de princípios e defesa em geral do meio ambiente 

e direitos humanos, porém poucos indicadores práticos de implementação de mecanismos 

institucionais no mesmo sentido; e (ii) a valorização de ODS que se relacionam 

majoritariamente com a atividade econômica ou com o meio ambiente, enquanto questões 

sociais em estrito sensu não estão entre as destacadas pelas companhias.  

Em razão de seu aniversário de 15 anos, o ISE B3 está mobilizando companhias para o 

patrocínio de sua iniciativa inovadora chamada de “Pacote Comemorativo 15 anos do ISE B3” 

(“Pacote”). O Pacote inclui uma ferramenta, que incorpora a tecnologia do Big Data e 

Inteligência Artificial, para a metodologia de seleção e acompanhamento das companhias que 

integram a carteira, chamada “Léxico ISE B3” (“LISE”)136. A LISE auxiliará companhias, 

investidores e outros stakeholders a avaliarem o posicionamento das companhias com relação 

a sustentabilidade empresarial, o comprometimento com os ODS e as métricas relacionadas ao 

Ambiente, Sociedade e Governança (“ASG”). 

 

                                                             
135 Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm Acessado em: 22 de novembro de 

2019. 
136 Pacote Comemorativo de 15 Anos do ISE B3. Disponível em: https://iseb3-site.s3.amazonaws.com/15-anos-

ise-b3/Pacote_Comemorativo_15_Anos_-_Material_Informativo.pdf Acessado em: 27 de novembro de 2019. 

http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/carteira-do-ise.htm
https://iseb3-site.s3.amazonaws.com/15-anos-ise-b3/Pacote_Comemorativo_15_Anos_-_Material_Informativo.pdf
https://iseb3-site.s3.amazonaws.com/15-anos-ise-b3/Pacote_Comemorativo_15_Anos_-_Material_Informativo.pdf
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4.3. Certified B Corporations 

 

O conceito de companhias classificadas como Certified B Corporations tem origem em 

2007, nos Estados Unidos da América, pela B-Lab137, e representam um novo tipo de negócio 

que busca a conciliação do propósito e do lucro. As companhias certificadas como B-Corp 

apresentam altos padrões de desempenho nas esferas (i) social, representada pelos seus 

funcionários, clientes, fornecedores e comunidade; e (ii) ambiental, que inclui a preocupação 

com o meio ambiente em geral e a sociedade.  

A certificação vai além do nível produto/serviço e requer que a companhia possua metas 

e engajamento em 5 áreas de impacto para comprovação do desempenho social e ambiental: (i) 

accountability – que se relaciona com as diretrizes de governança da companhia, isto é, 

transparência, estrutura de governança, mecanismos anticorrupção, entre outros; (ii) 

empregados – com relação à remuneração, benefícios, treinamento, condições de trabalho, 

cultura corporativa, entre outros; (iii) consumidores - ; (iv) comunidade – por meio da criação 

de empregos, políticas de inclusão e diversidade, engajamento comunitário, entre outros; e (v) 

meio ambiente – incluem métricas ambientais, uso racional de energia, políticas de redução de 

emissão e contra poluição, avaliação do impacto ambiental e social da cadeia de fornecimento 

entre outros138.  

A avaliação é feita em 3 fases nas quais a companhia deve: (i) como pré-requisito, 

utilizar a plataforma gratuita online de avaliação de impacto, chamada B-Impact Assessment 

(“BIA”); (ii) preencher todos os requisitos legais, que variam de acordo com sua localização e 

estrutura, sendo possível verificar estes requisitos por meio de uma ferramenta online também 

gratuita; (iii) as companhias que obtiverem a pontuação necessária e preencherem os requisitos 

legais, serão encaminhadas para uma reunião virtual com a B-Lab e deverão submeter toda a 

documentação comprobatória das informações preenchidas, as quais serão mantidas 

confidenciais.  

                                                             
137 A B-Lab é uma organização sem fins lucrativos responsável pela condução da avaliação independente das 

certificações B-Corporation. Cf.< https://bcorporation.net/about-b-lab> Acessado em: 27 de novembro de 2019. 
138 WILBURN, Kathleen; WILBURN, Ralph. Evaluating CSR accomplishments of founding certified B Corps. 

Journal of Global Responsibility, Vol. 6, nº 2, 2015, Emerald Group Publishing Limited, p. 265. Disponível em: 

<www.emeraldinsight.com/2041-2568.htm> Acessado em: 27 de novembro de 2019. 

https://bcorporation.net/about-b-lab
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As companhias certificadas deverão se submeter ao BIA de 3 em 3 anos e contribuir 

com taxas anuais de associação. O modelo implementado obteve muito sucesso pela 

complexidade da avaliação realizada e credibilidade139. 

Hoje, existem 3.132 companhias certificadas, pertencentes a 150 diferentes indústrias e 

presentes em 71 países140. O movimento chegou em 2013 no Brasil, que hoje possui 134 

companhias certificadas dentro do aqui chamado Sistema B141.  

Em um estudo feito por Kathleen Wilburn e Ralph Wilburn, os autores verificaram que 

as “Founding B-Corps”, que são as primeiras companhias certificadas na criação da instituição 

em 2007, mantiveram comprovadamente seu compromisso com as metas e objetivos de 

desenvolvimento e impacto social e ambiental142.  Nota-se, ainda, que a certificação B-Corp 

permitiu que estas companhias gerassem lucro e impacto social ao longo dos anos estudados143. 

Estas companhias, em escala global, indicam o crescente comprometimento do mundo 

privado para com a RSC. Simultaneamente, estas companhias também foram influenciadas pela 

B-Corporation, não apenas pela conscientização e informação sobre a RSC, mas pela efetiva 

mudança interna decorrente das instruções fornecidas de alterações dos documentos societários 

para se tornar uma B-Corp ou melhorar seus índices de comprometimento.  

                                                             
139 Conforme apontado por Mandy Cabot, CEO da B-Corp Dansko: “The B Corp certification, on the other hand, 

"absolutely has marketing value" as far as Cabot is concerned. It alerts consumers to Dansko's sustainability 

practices, gives her a network of like-minded companies with which to share ideas and exchange discounts, and 

triggers ideas via the certification process for her organization to adopt. For example, Dankso now gives 

employees paid time off to vote. It also changed its labeling on shoe inserts so consumers would know they're made 

of recycled plastic. ‘I’m a big believer of third-party validation of your practices,’ Cabot says. The certification 

by B Lab, which her company goes through every two years, ‘gave us research and benchmarking we could have 
never done ourselves’ as well as ‘a compass we could pass down through successive generations of leadership’.”  

(Grifei). Tradução livre: A certificação da B Corp, por outro lado, "certamente tem valor de marketing" na visão 

de Cabot. Ela alerta os consumidores sobre as práticas de sustentabilidade da Dansko, oferece a ela uma rede de 

empresas com as mesmas ideias, com as quais pode compartilhar ideias e descontos e aciona ideias por meio do 

processo de certificação que sua empresa deve adotar. Por exemplo, Dankso agora concede aos funcionários tempo 

remunerado para votar. Ela também mudou sua rotulagem nas sapatilhas para que os consumidores saibam que 

são feitos de plástico reciclado. "Acredito muito na validação de suas práticas por terceiros", diz Cabot. A 

certificação da B Lab, pela qual sua empresa passa a cada dois anos, "nos forneceu pesquisas e benchmarking que 

nunca poderíamos ter realizado", além de "uma bússola que pudemos transmitir por sucessivas gerações de 

liderança. (Grifei). McGregor, J. “Creating a class of ‘do good’ companies”, The Washington Post, 20 de 

setembro de 2013. Disponível em: <www.washingtonpost.com/blogs/on-leadership/wp/2013/09/20/creating-a-

class-of-do- good-companies/ > Acessado em 27 de novembro de 2019.  
140 Disponível em: https://bcorporation.net Acessado em: 27 de novembro de 2019.  
141 Disponível em: <https://sistemab.org/empresas-b-america-latina/?fwp_presencia=brasil&fwp_paged=3> 

Acessado em: 27 de novembro de 2019.  
142 WILBURN, Kathleen; WILBURN, Ralph. op.cit., p. 270. 
143 Idem. 

https://bcorporation.net/
https://sistemab.org/empresas-b-america-latina/?fwp_presencia=brasil&fwp_paged=3


 41 

CONCLUSÃO 

  

 Este trabalho foi elaborado com o intuito de ressaltar os desdobramentos do instituto do 

interesse social que recepcionam a Responsabilidade Social Corporativa no Direito Societário 

brasileiro. O tema da RSC é multidisciplinar e de crescente destaque no âmbito internacional.  

 Como ponto de partida, delineou-se de forma breve a evolução do conceito de RSC. 

Hoje, entende-se que a RSC não se limita ao exercício da função social da empresa, à filantropia 

ou ao marketing social.  A companhia deve integrar as preocupações sociais e ambientais ao 

próprio modelo de negócios.  

Pelo âmbito social, a RSC engloba questões relacionadas à comunidade, justiça social e 

problemas públicos. Pelo componente ambiental, deve atentar-se para o impacto de suas 

atividades econômicas, incluindo toda cadeia de produção, produtos e serviços, para o meio 

ambiente, biodiversidade e saúde. 

O crescimento da RSC se deve, em parte, pela conscientização da sociedade para a 

necessidade de mudança de postura individual e da coletividade. Além disso, o grande poder 

exercido pelas companhias nas sociedades, que dependem da manutenção de suas atividades, 

reforça a necessidade de condução dos negócios com responsabilidade. Ainda, a mudança da 

percepção empresarial com o desenvolvimento da Governança Corporativa ao longo das 

últimas décadas potencializa o debate sobre a RSC.  

Pela concepção das teorias institucionalistas, o conceito de interesse social não é 

equivalente ao interesse dos acionistas, mas sim inclui as demais partes interessadas. Trata-se 

de um interesse independente e superior da própria companhia. Mesmo pelo ponto de vista das 

teorias contratualistas, a RSC também contribui com a geração de valor para a própria 

companhia e é tida como um diferencial no momento de escolha dos clientes e/ou 

consumidores. 

À luz da LSA o interesse social e a função social da empresa contemplam os demais 

agentes internos e externos da companhia. Aos acionistas cumpre exercer o direito de voto no 

interesse da companhia. Os acionistas controladores devem agir no sentido de realizar o objeto 

social e cumprir com a função social, considerando sempre seus deveres e responsabilidades 

para com os demais acionistas, os empregados e a sociedade. Por sua vez, os administradores 
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devem satisfazer as exigências da função social da empresa. Deste modo, verifica-se um campo 

fértil para a condução de negócios socialmente responsáveis.  

A LSA carece de dispositivos legais estabelecendo mecanismos que permitam a 

cobrança dos acionistas controladores no que diz respeito à responsabilidade com os 

stakeholders e a sociedade por força do parágrafo único do artigo 116. Denuncia-se a 

necessidade de que os legisladores insiram formas de dar cumprimento às proteções conferidas 

pela LSA, que se alinham com a RSC. Este trabalho não busca esgotar as perspectivas para o 

desenvolvimento da RSC no Direito societário, mas pretende estimular o debate sobre o tema.  

Por fim, observa-se que as companhias, em especial no âmbito internacional, já estão se 

reposicionando de modo a adotar condutas internas e externas que promovem a RSC. O 

comprometimento de algumas companhias com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

é evidenciado por indicadores e certificações apontadas por organizações como o GIFE, o ISE 

B3 e o as Certified B Corporations.  

Diante do exposto, a RSC é compatível com o interesse social e potencializa a ação dos 

agentes privados em prol do desenvolvimento sustentável. A comunidade jurídica deve se 

comprometer com o fortalecimento da RSC por meio de debates e criação de mecanismos que 

garantam sua disseminação e efetividade.  
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