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ROL DE CATEGORIAS 

 

Associação: Associação pode ser conceituada como forma pela qual certo número 

de pessoas, ao se congregarem, colocam, em comum, serviços, atividades e 

conhecimentos em prol do mesmo ideal, objetivando a consecução de determinado 

fim sem intuito lucrativo. A finalidade será a) altruística (associação beneficente); b) 

egoística (associação literária, esportiva ou recreativa); e econômica não lucrativa 

(associação de socorro mútuo).1 

Associativismo: Uma associação consiste apenas na adesão pública que certo 

número de indivíduos dá a determinadas doutrinas e no compromisso que contraem 

de contribuir, de uma certa maneira, para fazê-las prevalecer. O direito de se associar 

quase se confunde, assim, com a liberdade de escrever; já a associação possui mais 

força do que a imprensa. Quando uma opinião é representada por uma associação, é 

obrigada a tomar uma forma mais nítida e mais precisa. Ela conta seus partidários e 

os compromete com sua causa. Esses aprendem a se conhecer uns aos outros, e seu 

ardor cresce com seu número. A associação reúne em feixe os esforços de espíritos 

divergentes e impele-os com vigor em direção a um só objetivo claramente indicado 

por ela. O segundo grau no exercício do direito de associação é poder se reunir. 

Quando se deixa uma associação política estabelecer focos de ação em certos pontos 

importantes do país, sua atividade se torna maior e sua influência mais extensa. Nela, 

os homens se encontram, os meios de execução se combinam, as opiniões se 

apresentam com aquela força e aquele calor que o pensamento escrito jamais pode 

alcançar. Enfim, há no exercício do direito de associação, em matéria política, um 

último grau: os partidários de uma mesma opinião podem se reunir em colégios 

eleitorais e nomear mandatários para representá-los numa assembleia central. É o 

sistema representativo propriamente dito aplicado a um partido.2 

                                            

1 GRAZIOLI, Airton, et al. Associações e Fundações: Constituição, funcionamento e remuneração de 
dirigentes. São Paulo: Educ., 2016.p. 35. 

2 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original De La Démocratie En Amérique. 220-221. 



Bem de Uso Comum: Bem de uso comum do povo, não é só dizer dos bens públicos, 

mas também os particulares que aos seus proprietários podem ser fixadas obrigações 

para que os mesmos possam assegurar a fruição por todos, dos aspectos ambientais 

de bens da sua propriedade, ou seja, não degradar as características ecológicas, que 

essas, sim, são de uso comum, como, por exemplo, a beleza cênica, a produção de 

oxigênio, o equilíbrio térmico, refúgio de animais. O Poder Público passa a figurar não 

como proprietário dos bens ambientais – águas, ar e solo, fauna e floresta, patrimônio 

histórico – mas como um gestor, que administra bens que não são dele.3  

Cooperativa: A cooperativa pode ser entendida como “uma empresa de serviço”, cujo 

fim imediato é o atendimento das necessidades econômicas de seus usuários, que 

criam com seu próprio esforço e risco. Distingue-se da “empresa capitalista”, porque 

nessa satisfação das necessidades dos usuários não representa seu fim imediato, 

mas sim a multiplicação ou rendimento do capital investido.4 

Cooperado: Por conseguinte, membro parte da cooperativa, é o trabalhador rural ou 

urbano, profissional de qualquer atividade socioeconômica, que se associa para 

ativamente participar de um dos segmentos cooperativos, assumindo 

responsabilidades, direitos e deveres.5 

Cooperar: Significa trabalhar, simultânea ou coletivamente, com outras pessoas na 

busca por um objetivo comum. A palavra “cooperar” deriva, etimologicamente, da 

palavra latina cooperari, formada por cum (com) e operari (trabalhar).6 

Cooperação: É entendido como o método de ação pelo qual indivíduos ou famílias 

com interesses comuns se propõem a constituir um empreendimento no qual os 

direitos de todos são iguais e as sobras alcançadas são repartidas somente entre os 

                                            

3 COLNAGO, Elizabeth de Mello Rezende. Sustentabilidade ambiental e suas dimensões social, 
econômica e jurídica. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 
Curitiba, v. 3, n. 28, p. 67-84, mar. 2014. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12178/94974. 
Acesso em 05 de jul. 2018. p. 70. 

4 PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária. São 
Paulo: Saraiva, 2004. p. 124. 

5 REISDORFER, Vitor Kochhann. Introdução ao cooperativismo. Santa Maria: Universidade Federal 
de Santa Maria, 2014. p. 16. 

6 REISDORFER, Vitor Kochhann. Introdução ao cooperativismo. Santa Maria: Universidade Federal 
de Santa Maria, 2014. p. 15. 
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associados, de acordo com a sua participação na atividade societária. É uma forma 

de trabalho que, de forma coletiva, planejam-se os serviços, produção, 

comercialização e outros necessários ao alcance dos objetivos do grupo. Isso significa 

unir e coordenar meios e esforços de cada um para a realização de uma atividade 

comum, visando alcançar um resultado procurado por todos.7 

Cooperativismo: É um sistema de ideias, valores, e forma de organização da 

produção de bens e serviços e do consumo que reconhece as cooperativas como 

forma ideal de organização das atividades socioeconômicas.  Seu objetivo não é o 

conjunto das pessoas, mas o indivíduo através do conjunto de pessoas.8  

Desenvolvimento: O desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e 

político abrangente, que visa ao constante melhoramento do bem-estar de toda a 

população e de cada indivíduo, na base de sua participação ativa, livre e significativa 

no desenvolvimento e na justa distribuição dos benefícios resultantes dele.9 

Desenvolvimento Sustentável: É um desenvolvimento que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas 

próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: o conceito de 

"necessidades", em particular as necessidades essenciais dos pobres do mundo, às 

quais deve ser dada prioridade absoluta; e a ideia de limitações impostas pelo estado 

da tecnologia e organização social sobre a capacidade do ambiente de atender às 

necessidades presentes e futuras.10  

Economia Verde: Uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da 

humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente 

riscos ambientais e escassez ecológica.11 

                                            

7 REISDORFER, Vitor Kochhann. Introdução ao cooperativismo. Santa Maria: Universidade Federal 
de Santa Maria, 2014. p. 15. 

8 PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária. São 
Paulo: Saraiva, 2004. p. 18.  

9 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. P. 47. 

10 UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. 

11 PNUMA, 2011. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e a Erradicação da Pobreza – 
Síntese para Tomadores de Decisão. Disponível em www.unep.org/greeneconomy. Acesso em 06 



Empresa Sustentável: Empresa sustentável é aquela que procura incorporar os 

conceitos e objetivos relacionados ao desenvolvimento sustentável em suas políticas 

e práticas de forma consistente. O objetivo da empresa com responsabilidade social 

é contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável. Para a empresa, a 

incorporação desses objetivos significa obter estratégias de negócios e atividades que 

consigam atender às necessidades das empresas atuais, sustentando e aumentando 

os recursos humanos e naturais que serão necessários no futuro.12 

Exclusão: Por exclusão, entende-se a escassez crônica de oportunidades e acesso 

a serviços, ao mercado trabalho, crédito, infraestrutura e justiça ou, também, entende-

se que a exclusão social se refere aos processos e às situações que impedem a 

satisfação das necessidades básicas pessoas (trabalho, moradia, educação, acesso 

à saúde) e sua participação na sociedade. Em suma, o excluído é aquele que é 

deixado de fora do progresso social sem possibilidades reais para se juntar a ele. Os 

excluídos são muitos, mas muitos mais são os indivíduos e grupos em risco de 

exclusão.13  

Fundação Privada: Instituição autônoma, criada por liberdade privada, ou pelo 

Estado, por meio de escritura pública ou testamento, com personalidade jurídica, 

patrimônio próprio especificado a fim altruístico, beneficente ou de necessidade, 

interesse pública ou social, administrada segundo as determinações de seus 

fundadores.14 

Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 

                                            

de jul. 2018. 

12 CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA. 2º Congresso de pesquisa científica: 
inovação, ética e sustentabilidade. Disponível em: 
http://www.univem.edu.br/anaiscpc2012/pdf/artigos%20-
%20sustentabilidade%20nas%20organizacoes.pdf. Acesso em: 06 jul. 2018. P. 127. 

13 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos 
juntos el futuro?. Novos estudos jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 
2013. Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 
jul. 2018. p. 322. 

14 NUNES, Pedro. Dicionário de tecnologia jurídica. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1982. P.  22. 



segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

ambientais.15 

Meio Ambiente: conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, 

química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas.16 

Negócio Sustentável e Responsável: É a atividade econômica orientada para a 

geração de valor econômico-financeiro, ético, social e ambiental, cujos resultados são 

compartilhados com os públicos afetados. Sua produção e sua comercialização são 

organizadas de modo a reduzir continuamente o consumo de bens naturais e de 

serviço ecossistêmicos, a conferir a continuidade à própria atividade e a promover e 

manter o desenvolvimento sustentável da sociedade.17 

Organizações Não Governamentais - As Organizações Não Governamentais 

(ONGs) são entidades que não têm fins lucrativos e realizam diversos tipos de ações 

solidárias para públicos específicos. Elas podem atuar nas áreas da saúde, de 

educação, de assistência social, econômica, ambiental, entre outras, em âmbito local, 

estadual, nacional e até internacional. A atuação da ONG é na esfera pública, embora 

não estatal, ou seja: apesar de não pertencer ao Estado, oferta serviços sociais, 

geralmente de caráter assistencial, que atendem a um conjunto da sociedade maior 

do que apenas os fundadores e/ou administradores da organização. De uma forma 

geral, ONGs são associações civis, sem fins lucrativos, de direito privado, de interesse 

público.18   

Organizações Sociais: Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

                                            

15 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resolução conama nº 306/2002. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=306>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

16 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resolução conama nº 306/2002. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=306>. Acesso em: 6 jul. 2018. 

17 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Sobre o instituto. 
Disponível em: https://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/#.w1fes9jkjcc.  Acesso em: 2 
ago. 2018. 

18 SEBRAE. O que é uma organização não governamental (ong)?. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/portalsebrae/artigos/o-que-e-uma-organizacao-nao-
governamental-ong,ba5f4e64c093d510vgnvcm1000004c00210arcrd>. Acesso em: 20 jul. 2018. 



atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.19 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: “São pessoas jurídicas de 

direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em 

funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos 

objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta 

Lei”.20 

Stakeholders: Qualquer pessoa que afete ou seja afetado pelas operações de uma 

empresa. A nova percepção-chave é que as empresas precisam expandir a faixa de 

interesses considerados em qualquer desenvolvimento, desde clientes, acionistas, 

administradores e funcionários até pessoas como fornecedores, comunidades locais 

e grupos de pressão.21 

Sustentabilidade: A sustentabilidade trata-se de princípio constitucional que 

determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da 

sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 

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

eficiente, para assegurar o bem-estar no presente e no futuro.22 

Sustentabilidade Ambiental: é aquela em que se observa a importância da proteção 

do meio ambiente e, consequentemente, do Direito Ambiental, tendo este, como 

finalidade precípua, garantir a sobrevivência do planeta mediante a preservação e a 

                                            

19 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.637, de 
15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação 
do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a 
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF,1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9637.htm. 
Acesso em: 27 maio. 2018. 

20 . Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e 
disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1999. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htmAcesso em: 27 mai. 2018. 

21 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
paulo. M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 127. 

22 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 40. 



melhora dos elementos físicos e químicos que a fazem possível, tudo em função de 

uma melhor qualidade de vida.23 

Sustentabilidade Corporativa: O conceito de sustentabilidade corporativa induz a 

um novo modelo de gestão de negócios que leva em conta, no processo de tomada 

de decisão, além da Dimensão social e econômico-financeira, a Dimensão ambiental. 

Sabe-se que as atividades produtivas geram externalidades sendo positiva ou 

negativa. Como externalidades positivas, o próprio desenvolvimento econômico-social 

de uma região, quando há uma instalação de uma indústria, consequentemente trará 

melhoria de emprego à região. Ao contrário, são exemplos de externalidades 

negativas, a poluição do ar, aumento de ruído, ou ainda, o crescimento desordenado 

de determinado local em função de uma interferência não planejada por parte de uma 

atividade produtiva.24 

Sustentabilidade Econômica: A sustentabilidade econômica consiste 

essencialmente em resolver o desafio de aumentar a geração de riqueza, de maneira 

ambientalmente sustentável, e de encontrar os mecanismos para uma distribuição 

mais justa e homogênea.25 

Sustentabilidade Social: A Dimensão social atua desde a proteção da diversidade 

cultural até a garantia real do exercício dos direitos humanos para eliminar qualquer 

tipo de discriminação ou o acesso à educação, todos recaindo sob essa rubrica. Na 

perspectiva social, busca-se conseguir uma sociedade mais homogênea e melhor 

governada, com acesso à saúde e à educação, combate à discriminação e à exclusão 

social. Os direitos humanos se apresentam como tentativa de concretizar essa 

                                            

23 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base 
na economia verde e a teoria do decrescimento. Veredas o Direito, Belo horizonte, v. 13, n. 15, p. 
133-153, jan./abr. 2016. Disponível em: 
http://domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/487. Acesso em: 04 jul. 2018. P. 138. 

24 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. Sustentabilidade corporativa: uma iniciativa de cunho 
social transformando o meio ambiente. Revista jurídica Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 45, p. 245-
262, jan./dez. 2016. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/revjur/issue/view/102.Acesso em: 06 jul. 2018. p. 257. 

25 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos 
juntos el futuro?. Novos estudos jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 
2013. Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 
jul. 2018. p. 321. 



Dimensão.26 

Sociedade Civil: entende-se a esfera das relações sociais não reguladas pelo 

Estado, entendido restritivamente e quase sempre também polemicamente como o 

conjunto dos aparatos que num sistema social organizado exercem o poder coativo.27 

Triple Bottom Line: Tripé da Sustentabilidade Corporativa onde pessoas, planeta e 

lucro devem estar em sintonia com as três dimensões da Sustentabilidade (Ambiental, 

Econômica e Social). Assim a empresas para ser sustentáveis devem ser 

ambientalmente responsáveis, economicamente viáveis e socialmente justas.28  

  

                                            

26 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. Sustentabilidade corporativa: uma iniciativa de cunho 
social transformando o meio ambiente. Revista jurídica Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 45, p. 245-
262, jan./dez. 2016. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/revjur/issue/view/102.Acesso em: 06 jul. 2018. p. 254. 

27 BOBBIO, Norberto. Estado governo sociedade: Para uma teoria geral da política. Tradução de 
Marco Aurélio Nogueria. 14 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. Título Original: Stato, governo, 
società. Per una teoria generale delia política. p. 33. 

28 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
paulo. M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 108. 



SUMÁRIO 
 
 
 

RESUMO................................................................................................................... 17 

ABSTRACT ............................................................................................................... 18 

RESUMEN ................................................................................................................ 19 
 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 20 
 
CAPÍTULO 1  ASSOCIATIVISMO: CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E LEGISLAÇÃO
 .................................................................................................................................. 25 

1.1 CONCEITO E HISTÓRICO DO ASSOCIATIVISMO ............................................ 25 

1.2 ASSOCIAÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ....................... 35 

1.3 FUNDAÇÕES PRIVADAS: HISTÓRICO, CONCEITO E LEGISLAÇÃO.............. 47 

1.4 COOPERATIVAS: HISTÓRICO, CONCEITO E LEGISLAÇÃO ........................... 59 
 
CAPÍTULO 2  SUSTENTABILIDADE E SUAS DIMENSÕES .................................. 74 

2.1 HISTÓRICO DA SUSTENTABILIDADE ............................................................... 74 

2.2 O CONCEITO DA SUSTENTABILIDADE ............................................................ 86 

2.3 AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE: AMBIENTAL, ECONÔMICA E 
SOCIAL....................................................................................................................107 

2.4 SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA ............................................................. 126 
 
CAPÍTULO 3 ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE: 
A APRESENTAÇÃO DE EXEMPLOS EXTRAÍDOS DA EXPERIÊNCIA DA ESPANHA
 ................................................................................................................................ 134 

3.1 O ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE ........ 134 

3.2 O ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL NA EXPERIÊNCIA DA ESPANHA ...................................................... 146 

3.3 O ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA NA EXPERIÊNCIA DA ESPANHA .................................................... 152 

3.4 O ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
NA EXPERIÊNCIA DA ESPANHA ........................................................................... 159 
 
CAPÍTULO 4  ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE 
NO BRASIL ............................................................................................................. 167 

4.1 COMO SE ORGAZANIZAM NO BRASIL AS ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E 
FUNDAÇÕES PRIVADAS ....................................................................................... 167 

4.2 AS ASSOCIAÇÕES COMO COMPONENTE DE 
SUSTENTABILIDADE NO BRASIL ......................................................................... 170 

4.3 AS FUNDAÇÕES PRIVADAS COMO COMPONENTE DE 
SUSTENTABILIDADE NO BRASIL ......................................................................... 185 

4.4 AS COOPERATIVAS COMO COMPONENTE DE 
SUSTENTABILIDADE NO BRASIL ......................................................................... 197 
 
CONCLUSÕES ....................................................................................................... 212 
 
REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS................................................................. 225 
 



 

 

RESUMO 

A presente Tese está inserida na linha de pesquisa Estado, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade da área de concentração Constitucionalidade, Transnacionalidade e 

Produção do Direito. O seu objetivo científico ou geral é Analisar a Contribuição do 

Associativismo à Sustentabilidade Ambiental, Econômica e Social: Análise da 

Experiência Brasileira e Espanhola. Explicitando, para maior clareza, o objetivo geral 

surgiu a partir da formulação da problemática traçada no Projeto de Tese: Qual a 

Contribuição do Associativismo para a Sustentabilidade Ambiental, Econômica e 

Social a partir de uma análise da experiência brasileira e da apresentação de 

exemplos extraídos de experiências espanholas? Para a resolução do problema, 

suscitaram-se as seguintes hipóteses: Os princípios inerentes ao Associativismo 

estão vinculados a questões de Sustentabilidade Ambiental, Econômica e Social? A 

apresentação de experiências brasileiras e dos casos da Espanha demonstram o 

Associativismo como componente de Sustentabilidade Ambiental, Econômica e 

Social? As experiências da Espanha apresentadas podem trazer contribuições para o 

Brasil no sentido de analisar o Associativismo como componente da Sustentabilidade? 

Para alcançar tal enfoque, o trabalho foi dividido em quatro capítulos, que tem como 

tema: Conceito de Associativismo; Sustentabilidade e suas dimensões; 

Associativismo como componente de Sustentabilidade: a apresentação de exemplos 

extraídos da experiência da Espanha; e Associativismo como componente de 

Sustentabilidade no Brasil. A Conclusão sintetiza as respostas das hipóteses desta 

Tese. O trabalho científico é resultado das pesquisas desenvolvidas no Curso de 

Doutorado em Ciência Jurídica, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. O 

Método utilizado, na fase de Investigação, foi o indutivo; na Fase de Tratamento dos 

Dados foi o analítico e histórico; e, na presente Tese, a Base Lógica utilizada foi a 

indutiva, as técnicas da pesquisa bibliográfica, da categoria e do conceito 

operacional, levando em consideração os parâmetros adotados pelo 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – 

PPCJ/UNIVALI. 

Palavras-chave: Associativismo; Associações; Cooperativas; Fundações Privadas; 

Sustentabilidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is part of the line of research State, transnationality and sustainability, of 

the area of concentration Constitutionality, transnationality and production of Law. Its 

main goal is to analyze the contribution of associativism to environmental, economic 

and social sustainability, through an analysis of Brazilian and Spanish experience. This 

goal emerged out of the formulation of issues outlined in the thesis project: what is the 

contribution of Associativism to environmental, economic and social sustainability, 

based on an analysis of Brazilian experience and presentation of examples drawn from 

Spanish experience. To answer this question, we addressed the following questions: 

are the principles inherent to associativism linked to issues of Environmental, 

economic and Social Sustainability? Do the Brazilian experience, and the cases in 

Spain, demonstrate that associativism is a component of environmental, economic and 

social sustainability? And can the experiences in Spain bring contributions to the 

analysis of associativism in Brazil, as a component of sustainability? Focusing on these 

questions, the research was divided into four chapters: the concept of associativism; 

sustainability and its dimensions; associativism as a component of sustainability: 

presentation of examples taken from the experience in Spain; and associativism as a 

component of sustainability in Brazil. In the conclusion, the responses to the research 

hypotheses are summarized. The scientific paper is the result of a research study 

developed for the Doctorate program in Legal Science of the University of Vale do 

Itajaí-UNIVALI. The inductive method was used in the research. The data treatment 

was analytical and historic; and the logical basis used was inductive. In terms of 

techniques, it uses bibliographic research, category, and operational concept, taking 

into account the parameters adopted by the Graduate program in Legal Science – 

PPCJ\/UNIVALI. 

Keywords: Associativism; Associations; Cooperatives; Foundations Private; 

Sustainability.



 

 

RESUMEN 

La presente Tesis se incluye en la línea de investigación Estado, 

Transnacionalidad y Sostenibilidad del área de concentración Constitucionalidad, 

Transnacionalidad y Producción del Derecho. La finalidad científica o general es 

Analizar la contribución del Asociativismo a la sostenibilidad ambiental, económica y 

social: Análisis de la experiencia brasileña y española. Explicitando, para mayor 

claridad, el objetivo general surgió de la formulación del problema en el proyecto de 

tesis: ¿Cuál es la contribución del asociativismo para la Sostenibilidad ambiental, 

económica y Social partiendo de un análisis de la experiencia brasileña y de la 

presentación de ejemplos de experiencias españolas? Para resolver el problema, se 

plantearon las siguientes hipótesis: ¿los principios inherentes al asociativismo están 

vinculados a cuestiones de sostenibilidad ambiental, económica y Social? ¿La 

presentación de experiencias brasileñas y de casos de España demuestra el 

asociativismo como componente de sostenibilidad ambiental, económica y Social? 

¿Las experiencias de España presentadas pueden traer contribuciones a Brasil para 

analizar el asociativismo como componente de Sostenibilidad? Para lograr tal objetivo, 

el trabajo fue dividido en cuatro capítulos: los cuales tienen como temática: concepto 

de asociaciativismo; Sostenibilidad y sus dimensiones; Asociativismo como 

componente de la sostenibilidad: Presentación de ejemplos extraídos de la 

Experiencia de España; y Asociativismo como componente de la sostenibilidad en 

Brasil. La conclusión sintetiza las respuestas de las hipótesis de esta tesis. El trabajo 

científico es resultado de las investigaciones desarrolladas en el carrera de Doctorado 

en Ciencias Jurídicas, de la Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. El método 

utilizado en la investigación fue el inductivo; en la etapa de tratamiento de datos, fue 

el analítico e histórico; y, en esta tesis, la base lógica utilizada fue la inductiva, las 

técnicas de investigación fueron la Bibliográfica, de Categoría y del concepto 

operacional, teniendo en cuenta los parámetros adoptados por el Programa de 

posgrado Stricto Sensu en ciencia jurídica – PPCJ\/UNIVALI.  

Palabras clave: Asociativismo; Asociaciones; Cooperativas; Fundaciones Privadas; 

Sostenibilidad. 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente Tese de Doutorado insere-se na área de concentração 

Constitucionalidade, Transnacionalidade e Produção do Direito do Curso, tendo por 

linha de pesquisa Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade.  

O objetivo institucional desta é o título de Doutor em Ciência Jurídica pelo 

Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Univali.  

O objetivo geral, baseado na questão norteadora da pesquisa, buscou 

analisar a contribuição do Associativismo para a Sustentabilidade Ambiental, 

Econômica e Social: análise da experiência brasileira e espanhola.  

Explicitando, para maior clareza, o objetivo geral surgiu a partir da 

formulação da problemática traçada no Projeto de Tese: Qual a Contribuição do 

Associativismo para a Sustentabilidade Ambiental, Econômica e Social a partir de uma 

análise da experiência brasileira e da apresentação de exemplos extraídos de 

experiências espanholas?  

Para a resolução do problema, suscitaram-se as seguintes hipóteses:  

• Os princípios inerentes ao Associativismo estão vinculados a 

questões de Sustentabilidade Ambiental, Econômica e Social;  

• A apresentação de experiências brasileiras e dos casos da Espanha 

demonstram o Associativismo como componente de 

Sustentabilidade Ambiental, Econômica e Social; 

• As experiências da Espanha apresentadas podem contribuir com o 

Brasil quanto ao aspecto de analisar o Associativismo como 

componente da Sustentabilidade. 

As hipóteses, acima descritas, impulsionaram o desenho dos seguintes 
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objetivos específicos, complementares da questão, desdobrando-se o tema desta 

maneira:  

a) contextualizar, a partir de uma perspectiva histórica, os conceitos de 

Associativismo e de Sustentabilidade;  

b) identificar a legislação que rege o Associativismo e a Sustentabilidade 

no contexto brasileiro; 

c) identificar de que forma o Associativismo no Brasil pode ser um 

componente para contribuir com a Sustentabilidade Ambiental, a Sustentabilidade 

Econômica e a Sustentabilidade Social;  

d) identificar como exemplos de experiências Associativas na Espanha 

podem ser elementos a contribuir com a Sustentabilidade Ambiental, a 

Sustentabilidade Econômica e a Sustentabilidade Social;  

e) demonstrar como os exemplos de experiências Associativas na Espanha 

podem contribuir para a experiência do Associativismo no Brasil.  

A delimitação do tema29 proposto alcançou-se por meio do Referente30
 da 

Pesquisa31, qual seja, a Sustentabilidade nas dimensões Ambiental, Econômica e 

                                            

29 DELIMITAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA: item do Projeto de Pesquisa Científica no qual é 
apresentado o Referente, tecendo-se objetivas considerações quanto às razões da escolha desse 
Referente, e especificando-se, em destaque, a delimitação temática e/ou marco teórico, 
apresentando as devidas justificativas, bem como fundamentando-se objetivamente a validade da 
pesquisa efetuada. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 
14.ed.rev.atual. e amp. Florianópolis: EMais, 2018. p. 209. 

30 REFERENTE: explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance 
temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 219. 

31 PESQUISA CIENTÍFICA: atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, 
buscando a obtenção da cultura geral ou específica de uma determinada área, e na qual são 
vivenciadas cinco fases: Decisão; Investigação; Tratamento dos Dados Colhidos; Relatório; e, 
Avaliação”.  PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 
14.ed.rev.atual. e amp. Florianópolis: EMais, 2018. p. 217. 
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Social. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Tese, de forma sintetizada, como segue. 

Principia–se, no Capítulo 1, com o desenvolvimento histórico do 

Associativismo dos primórdios até a atualidade, sendo estudado o Associativismo, 

especialmente, na Europa, América e no Brasil. As entidades que compõem o 

Associativismo são: Associações, Cooperativas e Fundações Privadas.  Foram 

expostos o conceito, o histórico e a legislação que tratam dos componentes do 

Associativismo estudados.   

No Capítulo 2, trata-se da Sustentabilidade e suas dimensões, iniciando 

pelo seu histórico na Europa medieval até a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) Rio + 20. Em seguida, conceitua-se a 

Sustentabilidade, diferenciando os conceitos de Crescimento e de Desenvolvimento 

Sustentável. Nesta Tese, a Sustentabilidade foi estudada pelas dimensões Ambiental, 

Econômica e Social. Por fim, apresenta-se uma breve incursão sobre a 

Sustentabilidade Corporativa.  

O Capítulo 3 dedica-se a descrever a modelo espanhol das Cooperativas 

em prol da Sustentabilidade através de casos concretos. Nesse norte, buscou-se 

demonstrar quais atitudes as Cooperativas e a Corporação de Mondragón tomam a 

fim de efetivar a Sustentabilidade em suas localidades nas dimensões estudadas.  

Por fim, no Capítulo 4, buscou-se, por meio de uma análise de artigos 

científicos e balanços sociais publicados, demonstrar se as entidades Associativas 

praticam a Sustentabilidade no Brasil.  

A presente Tese encerra-se com as Conclusões, nas quais são 

apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na investigação 

e/ou no relato, e das fundamentadas contribuições que trazem à comunidade científica 

e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação à continuidade dos estudos e das 

reflexões sobre a participação das Associações, Cooperativas e Fundações Privadas 
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como componente de Sustentabilidade.  

Destarte, nesta Tese, parágrafos cruciais serão reproduzidos, 

apresentando o mesmo teor com que foram abordados nos capítulos. Nesse 

momento, não se indicarão referências às fontes consultadas nas Conclusões, pois 

ao longo de todo o desenvolvimento do texto deste estudo houve extrema cautela em 

indicar, devidamente, em nota de rodapé, todas as fontes utilizadas. 

O Método32 utilizado na fase de Investigação33 foi o indutivo; na Fase de 

Tratamento dos Dados34, o analítico e histórico; e, na presente Tese, a Base Lógica 

utilizada foi a indutiva.  

Nas diversas fases da Pesquisa35, acionaram-se as Técnicas do 

Referente36, da Categoria37, do Conceito Operacional38 e da Pesquisa Bibliográfica.39 

Nesta Tese, as categorias principais estão grafadas com a letra inicial em maiúscula 

e os seus conceitos operacionais são apresentados em glossário inicial, no texto e em 

                                            

32  Sobre método, veja especificamente:  PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. 
Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. Florianópolis: EMais, 2018. p. 89-115. 

33 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 89-115. 

34 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 89-115. 

35  PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 89-93. 

36   “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 61-70. 

37 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.”  PASOLD, 
Cesar Luiz. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 
14.ed.rev.atual. e amp. Florianópolis: EMais, 2018. p. 31-42. 

38 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para 
os efeitos das ideias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia 
da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. Florianópolis: EMais, 2018. p. 43-
60. 

39 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 14.ed.rev.atual. e amp. 
Florianópolis: EMais, 2018. p. 31-70 
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rodapé, conforme sua importância e sua pertinência. 



 

 

CAPÍTULO 1  

ASSOCIATIVISMO: CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO 

 

Neste capítulo, tratar-se-á do conceito de Associativismo à luz de 

discussões teóricas que englobam a origem e a evolução de tal conceito, bem como 

a sua personificação a partir de três pessoas jurídicas de direito privado, a saber: 

Associação, Fundação Privada e Cooperativa. 

 

1.1 CONCEITO E HISTÓRICO DO ASSOCIATIVISMO 

 

A união de um grupo de pessoas para a consecução de uma finalidade 

comum existe desde o início da humanidade. Na Roma Antiga, assinala-se o primeiro 

momento em que esses grupos começam a se legalizar, sendo denominados como 

corporações. Essas associações de pessoas físicas voluntárias apresentavam 

determinada finalidade, podendo ser funerária, religiosa e comercial. Eram 

denominadas collegia e universitates.40 

Para Bobbio, as Associações devem obedecer às seguintes condições para 

sua formação: 

Liberdade de associação e liberdade de opinião deve ser considerada 
como condições preliminares para o bom funcionamento de um 
sistema democrático, pois colocam os atores deste sistema (fundado 
sobre a demanda vinda de baixo e sobre a livre escolha das decisões 
ou dos delegados que devem decidir) em condições de exprimir as 
próprias demandas e de tomar as decisões após criteriosa avaliação 

                                            

40 GARCIA, Gilberto. Novo direito associativo. São Paulo: Método, 2007.p. 27. 
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e na sequência de uma livre discussão.41 

No direito pós-clássico, a união de pessoa, sendo elas corporativas ou 

associativas, recebeu várias denominações pelos juristas romanos, sendo sodalitas, 

sodalicium, ordo, societas, corpus, universitas. Esses tipos de entidades precisavam 

cumprir alguns pré-requisitos para sua constituição, como, por exemplo: “o mínimo de 

três pessoas, um estatuto que regulamentasse sua organização e funcionamento e 

que sua finalidade fosse lícita”.42  Além dos requisitos citados, o Estado precisava 

participar da constituição dessas personalidades jurídicas. A função do Estado43 seria 

verificar se a finalidade era lícita, sendo essa autorização necessária à constituição 

dessas entidades.44 

Na Idade Média45, os indivíduos começaram a se dividir em classes, sendo 

esses hierarquizados. Essas classes começaram a se reunir e a criar entidades, 

                                            

41 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco 
Aurélio Nogueria. São Paulo: Paz e Terra, 1997. Título Original: Il futuro delia democrazia. Una difesa 
delle regole dei gioco. p. 71 

42 GARCIA, Gilberto. Novo direito associativo. São Paulo: Método, 2007.p.;27. 

43 O Estado Romano: apresenta diversas semelhanças com o Estado Helênico, mas “o sagaz espírito 
jurídico dos romanos”, para JELLINEK, reconheceu a dualidade da qualidade de cidadão: titular de 
exigências a prestações do Estado e de direitos de participação na vida do mesmo. CALMON, de 
sua parte, ressalva a posição do Estado (isto é, a Cidade) como uma super-ordem, na qual família 
e propriedade são elementos principais e sagrados, e a noção de que “o indivíduo é ser sujeito de 
direito, membro da corporação política, cidadão” 14; ENGELS, por sua vez, descreve em que ponto 
se encontrava esse Estado “ nos fins do século V” quando era “débil, exangue e impotente...” 
Prossegue, mais adiante: “O Estado romano se tinha tornado uma máquina imensa e complicada, 
destinada exclusivamente à exploração dos súditos; impostos, prestações pessoais ao Estado e 
gravames de todas as espécies mergulhavam a massa do povo numa pobreza cada vez mais aguda. 
As extorsões dos governadores, dos fiscais e dos soldados reforçavam a opressão, tornando-a 
insuportável.” PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev. amp. 
Itajaí/SC: Univali, 2013. ebook http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx . p. 13-14. 

44 GARCIA, Gilberto. Novo direito associativo. São Paulo: Método, 2007. p. 28. 

45 O Estado da Idade Média: a característica do Estado antigo, segundo a qual ele era unidade geral 
que não admite divisão interior, sofre, na evolução do Estado da Idade Média, uma reversão de 
expectativa. O exemplo que JELLINEK desenvolve é o dos Estados do mundo germânico, cujos 
inícios da vida política, tem “um caráter imperfeito”, ainda que neles se tenha formado, num processo 
pleno de dificuldades, um elemento estratégico ao “Estado perfeito”, eis que ao início, o Estado 
germânico foi uma “associação de povos”, na qual estava ausente a constante relação com um 
território fixo e, tal vínculo permanente do povo com um território foi construído lentamente em sua 
história. PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev. amp. 
Itajaí/SC: Univali, 2013. ebook http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx . p. 14. 
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descritas por Leonardo46: 

a) mosteiros e conventos: a expressão convento provém do latim 
conventos que, justamente, significa reunião ou assembleia. Para 
proteger das invasões bárbaras, os mosteiros representavam 
importantes refúgios às associações primitivas romanas (collegia) e 
germânicas (guildas). O associativismo religioso, por sua vez, 
organizava-se em supra associações de federações, congregações, 
etc. 

b) comunidades livres (libres commues): organizações comunitárias 
paralelas e, assim, independentes da organização feudal, amplamente 
desenvolvidas após o declínio das invasões bárbaras. O documento 
mais antigo dessas comunidades livres seria do ano de 967, 
conhecido como la charte de franchise de Morville-sur-Seille. 

c) corporações: associações profissionais criadas a partir do século XI, 
que reuniam mestres, aprendizes, profissionais os quais procuravam 
dominar o conhecimento e o desenvolvimento de determinadas 
atividades. 

d) organizações pararelas: constituídas, sobretudo a partir do século 
XIV, eram formadas por excluídos de confrarias e corporações. 

Esse rol supracitado é apenas exemplificativo. Também, vale destacar que 

existiram, nessa época, organizações militares, corporativas, honoríficas, etc. 

Ressalta-se que essas entidades não possuíam uma hierarquia rígida, sendo difícil 

identificar o princípio da liberdade.47  

O modelo de Associativismo que hoje vigora se deu com o Estado 

Moderno.48 Em seu primeiro título, a Constituição Francesa de 1791 garantiu a todos 

                                            

46 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 26-27. 

47 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 26-27. 

48 O Estado Moderno: teria nascido na condição de unidade de associação. Sua organização sustenta-
se numa Constituição, porque nele se caracteriza a dominação de um duplo dualismo composto 
pelo rei e pelo povo, Poder espiritual e temporal. PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado 
Contemporâneo. 4 ed. rev. amp. Itajaí/SC: Univali, 2013. ebook 
http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx . p. 15. 
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os cidadãos a liberdade de reunir-se em assembleia pacificamente. Esse modelo de 

Associativismo se repetiu em diversos países da Europa no século seguinte.49 

No livro “A democracia na América”, Toqueville50 afirma que “a América é o 

país do mundo em que se tirou maior partido da associação e em que se aplicou esse 

poderoso meio de ação a uma diversidade maior de objetos”.  

Ainda sobre esse tema, Toqueville51 disserta:  

O habitante dos Estados Unidos aprende desde o nascimento que 
deve contar consigo mesmo para lutar contra os males e os 
embaraços da vida; ele lança à autoridade social um olhar desconfiado 
e inquieto, e só apela para o seu poder quando não pode dispensá-lo. 
Isso começa a se perceber desde a escola, onde as crianças se 
submetem, até mesmo nos jogos, a regras que elas mesmas 
estabelecem e punem entre si os delitos que elas mesmas definem. O 
mesmo espírito se encontra em todos os atos da vida social. Um 
problema qualquer ocorre na via pública, a passagem é interrompida, 
o tráfego detido; os vizinhos logo se estabelecem em corpo 
deliberador; dessa assembleia improvisada sairá um poder executivo 
que remediará o mal, antes que a ideia de uma autoridade 
preexistente a dos interessados se apresente a imaginação de 
alguém. Se se trata de um prazer, logo se associarão para dar maior 
esplendor e regularidade à festa. Unem-se enfim para resistir a 
inimigos totalmente intelectuais: combatem em comum a 
intemperança. Nos Estados Unidos, as pessoas se associam com fins 
de segurança pública, comércio e indústria, moral e religião. Não há 
nada que a vontade humana desespere alcançar pela livre ação da 
força coletiva dos indivíduos. 

Assim, Tocqueville52 conceitua o associativismo: 

Uma associação consiste apenas na adesão pública que certo número 
de indivíduos dá a determinadas doutrinas e no compromisso que 

                                            

49 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 34. 

50 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original de La Démocratie En Amérique. p. 226. 

51 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original de La Démocratie En Amérique.p. 220. 

52 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original De La Démocratie En Amérique. 220-221. 
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contraem de contribuir de certa maneira para fazê-las prevalecer. O 
direito de se associar quase se confunde, assim, com a liberdade de 
escrever; já a associação possui mais força do que a imprensa. 
Quando uma opinião é representada por uma associação, é obrigada 
a tomar uma forma mais nítida e mais precisa. Ela conta seus 
partidários e os compromete com sua causa. Estes aprendem a se 
conhecer uns aos outros, e seu ardor cresce com seu número. A 
associação reúne em feixe os esforços de espíritos divergentes e 
impele-os com vigor em direção a um só objetivo claramente indicado 
por ela. O segundo grau no exercício do direito de associação é poder 
se reunir. Quando se deixa uma associação política estabelecer focos 
de ação em certos pontos importantes do país, sua atividade se torna 
maior e sua influência mais extensa. Nela os homens se encontram, 
os meios de execução se combinam, as opiniões se apresentam com 
aquela força e aquele calor que o pensamento escrito jamais pode 
alcançar. Enfim, há no exercício do direito de associação, em matéria 
política, um último grau: os partidários de uma mesma opinião podem 
se reunir em colégios eleitorais e nomear mandatários para ir 
representá-los numa assembleia central. É o sistema representativo 
propriamente dito aplicado a um partido. 

O autor afirma que a associação de pessoas com a finalidade de realizar 

uma atividade em comum faz com que o grupo tenha uma maior força de expressão, 

bem como auxilia aos seus associados a perseguirem seus anseios. Ainda, quem está 

associado a uma entidade tende a reunir-se com seus pares, para discutir a atividade 

fim, fazendo assim propagar os ideais propostos. O Autor, igualmente, afirma que a 

liberdade de associar na América é ilimitada. “O direito de associação é uma 

importação inglesa e existiu desde sempre na América. O uso desse direito integrou-

se hoje aos hábitos e costumes”.53 

Contudo, Toqueville assegura que o direito de se associar, na América, está 

ligado ao direito de escrever, pois a Associação tem mais força que a imprensa nesse 

país. A opinião apresentada por uma Associação precisa ser nítida, para que seus 

associados se comprometam com a causa e a ideia. Esse direito de associação está 

ligado ao exercício de poder se reunir. “Nela os homens se encontram, os meios de 

execução se combinam, as opiniões se apresentam com aquela força e calor que o 

                                            

53 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original de La Démocratie En Amérique. p. 223. 
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pensamento escrito jamais pode alcançar”.54 

Na América, o direito de associação do mesmo modo está ligado ao das 

minorias. No caso da política, enquanto um grupo está no poder, o outro encontra nas 

Associações o local para se manter unido e disseminar suas ideias, pois o campo que 

está no poder, ao menos a maioria, usa o Estado para disseminar suas ideias e se 

manter unido.55 Uma associação é um exército. Nela as pessoas disseminam suas 

ideias, animam-se para depois marchar contra o inimigo.56 Ainda sobre o tema, o Autor 

leciona: 

Na América, os cidadãos que constituem a minoria se associam 
primeiramente para constatar seu número e debilitar assim o império 
moral da maioria; segundo objetivo dos associados é reunir e, assim, 
descobrir os argumentos mais propícios a impressionar a maioria; pois 
eles sempre têm a esperança de atrair para si esta última e dispor em 
seguida, em nome dela, do poder.57 

A Associação é o meio que a democracia americana encontrou para evitar 

que o grupo que não está no poder se desmantele, deixando assim o caminho livre 

para a maioria.58 

O ideal de Associativismo da América, descrito por Toqueville, onde a 

liberdade predomina, é o que se disseminou pelas democracias do mundo.59 Após a 

Segunda Guerra Mundial, o Associativismo se tornou um ator importante para a 

liberdade das pessoas. Sendo que inúmeros tratados internacionais pós Segunda 

                                            

54 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original de La Démocratie En Amérique. p. 220. 

55 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original de La Démocratie En Amérique. p. 223. 

56 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original de La Démocratie En Amérique. p. 225. 

57 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original de La Démocratie En Amérique. p. 225. 

58 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. 4.ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. Título Original de La Démocratie En Amérique. p. 227. 

59 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. P. 46. 
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Guerra reconheceram a liberdade de associação, até então negada em vários países. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos assim trata as Associações:  

Art. 20 (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and 
association. (2) No one may be compelled to belong to an association. 

Art. 23 (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for 
the protection of his interests.60 

Esse documento importante para a paz mundial consagrou o direito de 

Associação, tendo em vista sua relevância para a liberdade das pessoas e para a 

garantia das liberdades individuais e coletivas. E a declaração, ainda, consagra o 

direito dos trabalhadores se associarem em Sindicatos a fim de discutir suas relações 

de trabalho, sendo que, no Brasil, os sindicatos têm a personalidade jurídica de 

Associações.  

A liberdade de Associação após a Declaração Universal de Direitos 

Humanos passou a ser não apenas um direito humano fundamental, mas algo 

essencial para o progresso social, sustento econômico e para o básico escoramento 

dentro das nações da democracia.61 

O crescimento das Associações no mundo foi muito rápido. Na França, nos 

anos 60, registravam-se 10 mil associações por ano, chegando a 300 mil associações 

na década de 70. Na Inglaterra, nos anos 80, registravam-se 4.000 associações por 

ano, chegando a 550 mil associações no fim da década de 80. Já na Itália, no início 

da década de 80, existiam 74 mil Associações nacionais, não incluindo nesse número 

partidos políticos e sindicatos.62 

                                            

60   Artigo 20 Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. Ninguém pode ser 

obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 23° Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras 
pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para defesa dos seus interesses. UN.  Universal 
Declaration of Human Rights. Disponível em: http://www.un.org/en/index.html. Acesso em 31 mai. 
2018. 

61 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 69. 

62 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos 



32 

 

Essas Associações criadas pós Declaração de Direitos Humanos possuem 

as mais variadas finalidades, mostrando, dessa forma, a necessidade de as pessoas 

se unirem em uma entidade que represente seus anseios. 

 No Brasil, as Associações começam a ser criadas apenas na segunda 

metade do século XIX. A primeira Constituição Brasileira de 1824 não faz qualquer 

menção ao direito de se associar. A primeira normatização relacionada a Associações 

se dá com o decreto 2.711 e com a lei 1.083, ambos de 1860. Através dessa 

legislação, toda vez que um grupo de pessoas desejasse fundar uma Associação seria 

obrigado a pedir autorização na delegacia a fim de realizar tal reunião. Após a primeira 

reunião, seria necessário enviar relatório à delegacia informando quantas reuniões 

seriam necessárias para elaborar seu estatuto. Após a elaboração, esse deveria ser 

enviado à Seção de Negócios do Império do Conselho de Estado com o intuito de 

deliberar sobre a possibilidade de sua fundação.63 

Conforme Jesus64, de 1860 a 1889, pediram-se registros dos seguintes 

tipos associativos: 

1. Sociedades Beneficentes; 

2. Irmandades; 

3. Sociedades Religiosas; 

4. Sociedades Literárias e de Instrução; 

5. Sociedades Científicas; 

6. Sociedades Dramática, Recreativas e Desportivas; 

7. Caixas Previdenciárias e Montepios; 

                                            

Tribunais, 2014. p. 70. 

63 JESUS, Ronaldo Pereira De. Associativismo no Brasil do século XIX: repertório crítico dos registros 
de sociedades no conselho de estado (1860-1889). Locus, Revista de História, Juiz de fora, v. 13, 
n. 144, p. 170, jan./dez. 2007. p. 145. 

64 JESUS, Ronaldo Pereira De. Associativismo no Brasil do século XIX: repertório crítico dos registros 
de sociedades no conselho de estado (1860-1889). Locus, Revista de História, Juiz de fora, v. 13, 
n. 144, p. 170, jan./dez. 2007. p. 146. 
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8. Seguradoras e Cooperativas. 

A primeira Constituição a reconhecer o direito de se associar foi a de 1891, 

que, em seu art. 72, § 8º, reconhecia: “A todos é lícito associarem-se e reunirem-se 

livremente e sem armas; não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem 

pública”.  Esse dispositivo está presente nas constituições de 1934 e na de 1946, 

sendo que, na Constituição de 1937 e nas cartas de 1967/1969, esse direito teve 

várias restrições.  

Conforme descrito, a associação de pessoas é uma forma da sociedade se 

organizar. Sobre a Sociedade Civil, Bobbio65 assim a conceitua: 

"sociedade civil" entende-se a esfera das relações sociais não 
reguladas pelo Estado, entendido restritivamente e quase sempre 
também polemicamente como o conjunto dos aparatos que num 
sistema social organizado exercem o poder coativo. 

Ainda sobre o tema, Bobbio66 assevera:  

a sociedade civil adquire uma conotação axiologicamente positiva e 
passa a indicar o lugar onde se manifestam todas as instâncias de 
modificação das relações de dominação, formam-se os grupos que 
lutam pela emancipação do poder político, adquirem força os assim 
chamados contra poderes. 

O Associativismo é a “tendência ou movimento dos trabalhadores de se 

congregarem em Associações representativas (órgãos de classe, sindicatos etc.), 

para a defesa de seus interesses”.67  

                                            

65 BOBBIO, Norberto. Estado governo sociedade: Para uma teoria geral da política. Tradução de 
Marco Aurélio Nogueria. 14 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. Título Original: Stato, governo, 
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Sobre o Associativismo no Brasil, Castro e Mezzaroba68 assim o 

descrevem: 

Na democracia liberal, a sociedade civil formada de indivíduos 
(individualismo como fundamento da sociedade, das partes para o 
todo) é que se organiza em associações civis (movimentos sociais, 
organizações não governamentais e, com papel destacado pelo seu 
caráter de universalização dos interesses particulares das diversas 
associações da sociedade civil, os partidos políticos), que realizam a 
mediação com o poder e com o aparelho de Estado. 

As entidades Associativas, além de fazer valer a vontade de seus 

associados, são um importante elemento representativo das pessoas perante o 

Estado. Nos conselhos criados pelo Estado, a representação da sociedade, 

geralmente, ocorre por assentos reservados às entidades Associativas, tendo direito 

à voz e ao voto.  

Ildete da Silva e Paulo Brandão afirmam, quanto à associação entre 

pessoas: “é nas associações entre pessoas e nas comunidades que se dá o 

reconhecimento de si e o sentimento de pertencimento”.69 

Ainda sobre o tema, encontra-se a seguinte ponderação: 

Vislumbra-se a atuação da família, religião, associações voluntárias, 
redes de assistência social, ONGs, como poderosos instrumentos de 
desenvolvimento de um modelo de cidadania social menos centrada 
no Estado, como afirma Alba Zaluar, não se busca uma filantropia 
humilhante, mas a solidariedade como princípio fundamental da 
sociedade, de forma que cada um seja responsável por todos.70 

                                            

68 CASTRO, Matheus Felipe de Castro; MEZZAROBA, Orides. História Ideológica e Econômica das 
Constituições Brasileiras. Belo Horizonte: Arraes, 2015, p. 65 
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Já Gilberto Garcia71, assim, descreve o Associativismo: 

As Organizações Associativas são um movimento social de 
sensibilização do espírito público no indivíduo. Elas promovem 
atividades comunitárias, por meio da prática da cooperação, do 
estímulo à solidariedade, do desenvolvimento da mutualidade, do 
aguçamento da responsabilidade pelos bens da coletividade e, por 
consequência, contribuem para a formação de uma maior consciência 
política no exercício pleno da cidadania na sociedade civil organizada. 
O fenômeno associativo é inerente ao desejo do ser humano de dar 
vazão ao sentido da realização por meio da coletividade 
especialmente nas chamadas atuações idealísticas, voltadas para o 
bem comum.  

Para efeito prático desses conceitos, o presente estudo delineará como 

entidades Associativas: as Associações, as Fundações Privadas e as Cooperativas. 

No Brasil, existem, hoje, 290.69272 Associações Privadas e Associações sem Fins 

Lucrativos e 7.062 Cooperativas.73 

 

1.2 ASSOCIAÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

As Associações compõem um tipo de pessoa jurídica de direito privado 

muito comum no Brasil. Apresentam-se como exemplos: as Associações de serviço 

(Rotary, Lions), as Associações de moradores, as Associações de funcionários de 

empresa (com destaque aos locais de diversão dos seus associados), as Associações 

de profissionais de determinada profissão e as Associações de pais e professores que 

ajudam a manter as escolas públicas.74 
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Na CRFB de 1988, o direito a associar-se livremente voltou a figurar, sendo 

replicado no Código Civil. O Art. 53 assim define as Associações: “Constituem-se as 

associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”.75 

Como princípio das Associações está a não lucratividade da atividade, ou seja, as 

pessoas organizar-se-ão para realizar atividades de cunho social, esportivo e de 

representação sindical, sendo todas não lucrativas.  

Serpa Lopes76 descreve que associações “têm por objetivo unicamente o 

desenvolvimento intelectual e propósitos de filantropia”. O mesmo autor, de igual 

forma, assevera que, para se caracterizar uma sociedade sem fins lucrativos: “o ponto 

de reconhecimento é o da não distribuição de lucros e dividendos”.   

A obra Organizações da Sociedade Civil77, assim, conceitua as 

Associações:  

Associação pode ser conceituada como forma pela qual certo número 
de pessoas, ao se congregarem, colocam, em comum, serviços, 
atividades e conhecimentos em prol do mesmo ideal, objetivando a 
consecução de determinado fim sem intuito lucrativo. A finalidade será 
a) altruística (associação beneficente); b) egoística (associação 
literária, esportiva ou recreativa); e econômica não lucrativa 
(associação de socorro mútuo). 

Já, Sabo Paes78 desta maneira as conceitua: 

É a forma pelo qual certo número de pessoas ao se congregarem, 
coloca, em comum, serviços, atividades e conhecimentos em prol de 
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um mesmo ideal, objetivando a consecução de determinado fim, com 
ou sem capital e sem intuitos lucrativos. 

A razão de existir de uma Associação é realizar a vontade de seus 

associados, sendo assim sua participação é essencial à manutenção dessa entidade. 

A união voluntária entre pessoas é um componente subjetivo indispensável às 

associações, sendo que nessas somente pessoas físicas podem se associar.79  

Logo, o exercício de criar uma Associação é uma liberdade individual, 

sendo exigível a uma manifestação livre e consciente de vontade de formação da 

Associação, devendo a mesma ser declarada expressamente. Essa vontade deve ser 

de mais de duas pessoas, buscando uma atividade comum.80 Para a criação de uma 

Associação, devem fazer-se presentes dois elementos: o de fato e o de direito. O 

elemento de fato é a união de duas ou mais pessoas, com o mesmo objetivo não 

econômico, e o de direito é a necessidade do desempenho de um papel como sujeito 

juridicamente apto de direitos e deveres.81 

As possibilidades de atividades em que se podem criar as Associações são 

inúmeras, sendo essas entidades presentes na maioria das cidades deste país. A 

licitude do objeto de uma Associação se dá através de sua finalidade. Essa finalidade, 

além de não poder ter fins econômicos, deve ser lícita conforme ordenamento 

jurídico.82    

Na CRFB83, no artigo 5, que trata dos direitos individuais e coletivos, 

reservaram-se, às Associações, cinco incisos. No inciso XVII, encontra-se indicado 

                                            

79 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 197. 

80 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 199. 

81 FRANÇA, R. Limongi. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 66-67. 

82 LEONARDO, Rodrigo Xavier.  Associações sem fins econômicos.   São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 215. 

83 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
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que “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar”. Segundo Sabo Paes84:  

O direito de associação é um direito público subjetivo a permitir a união 
voluntária de algumas ou várias pessoas, por tempo indeterminado, 
com o fim de alcançar objetivos lícitos e sociais. Assim, a liberdade de 
associação é um direito individual de índole coletiva, pois ao indivíduo 
é dada a liberdade de se associar, a ser concretizada por meio de 
exercício coletivo.   

A liberdade de associação prevista na CRFB decorre, diretamente, do 

fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, na qual se projeta a 

autonomia da autodeterminação, que a entende não como um sujeito solitário, mas 

sim como alguém que deve interagir em grupos sociais e se definir a partir desses que 

ao longo da vida ajuda a construir ou participa.85  

Assevera-se que a Associação deve ter objetivo lícito. Diferentemente das 

Fundações Privadas, não existe um rol de finalidades possíveis para as Associações, 

apenas proibindo o caráter paramilitar e as atividades ilícitas. 

Em conformidade com o Código Civil, a finalidade de uma Associação é a 

sua razão de existir e deve servir ao interesse geral de seus associados ou ao bem 

comum da sociedade. Quanto maior a exatidão da definição de sua finalidade, maior 

será a possibilidade de que haver uma atuação perfeita dessa entidade com o ideal 

de seus fundadores. Sua finalidade não é imutável, como nas Fundações Privadas, e 

pode ser alterada pela maioria de seus associados.86 As atividades das Associações 

são decorrentes de sua finalidade.  

Para a consecução de suas finalidades, a associação poderá 
desenvolver um imenso campo de atuação, como celebrar convênios, 

                                            

84 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social. 9. ed rev. atual. Rio de 
Janeiro: Forense: 2018. p. 10. 
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ajustes, contratos ou outros instrumentos jurídicos com pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado ou de direito público. Poderá criar, 
manter ou administrar unidades de apoio e produção de recurso 
técnico-científico-operacionais, que forem essenciais ao cumprimento 
de suas finalidades. Poderá, ainda, realizar programas educacionais e 
assistenciais comunitários ou conceder bolsas, prêmios ou ajudas de 
custo para estímulo e aperfeiçoamento de pessoas nos campos de 
saúde, educação, esporte, economia, artes, etc. Não há, enfim, 
nesses parâmetros, limites preestabelecidos para as atividades de 
uma associação.87  

Já o inciso XVIII do art., 5 da CRFB88, mostra que “a criação de associações 

e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento”. Vale lembrar que, no século XIX, as 

associações, para funcionarem, dependiam de autorização do Estado. Ainda sobre 

esse inciso, Sabo Paes89 assevera: 

O direito de autodeterminação das associações encontra limites 
precisamente no conteúdo da relação privada, determinado pelas 
regras estatutárias que a própria associação elabora, assim como as 
normas e princípios de ordem pública, sobretudo os direitos 
fundamentais assegurados constitucionalmente pelos sócios. 

Os limites de atuação de uma Associação apenas se darão pela vontade 

de seus Associados, bem como sua finalidade e sua forma de atuação, isto é, em 

nenhum momento precisa sujeitar-se à vontade do Estado.  

Ainda, no inciso XIX do art. 5 da CRFB90, “as associações só poderão ser 

compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, 

exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado”. Para que uma Associação tenha 

                                            

87 GRAZIOLI, Airton, et al. Associações e Fundações: Constituição, funcionamento e remuneração 
de dirigentes. São Paulo: Educ., 2016.p. 47. 
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40 

 

suas atividades interrompidas sempre será necessária a atuação do judiciário através 

de decisões proferidas. Nenhum outro órgão do Estado tem competência para intervir 

nas Associações. Já a dissolução de uma Associação somente se dará com trânsito 

e julgado do processo no qual se pediu sua dissolução. Para essa dissolução é 

necessária a comprovação da prática de atos ilícitos, imorais, contrários à segurança, 

à ordem pública ou social em conformidade com a Lei de Registro Públicos.91 Pode, 

do mesmo modo, ser requerida sua dissolução em virtude de: 

[...] que ela deixe de desempenhar efetivamente as atividades 
essenciais a que se destina, ou aplique as importâncias representadas 
pelos auxílios, subvenções ou contribuições populares em fins 
diversos dos previstos nos seus estatutos sociais, ou que fique sem 
efetiva administração, por abandono ou omissão dos seus órgãos 
diretores.92  

 Contudo, o inciso XX do art. 5 da CFRB93 assevera: “ninguém poderá ser 

compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Esse direito é denominado a 

liberdade negativa, sendo que essa transmite a ideia de que nenhum associado é 

obrigado a ingressar em nenhuma Associação ou outra entidade privada. Também, 

não é forçado a manter vínculo de permanência, pois a qualquer momento pode haver 

o rompimento dos laços da affectio societatis.94 

Outro direito que a CRFB consagrou às Associações foi o de representar 

seus associados perante os tribunais conforme previsto no Art. 5, XXI95: “as entidades 
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associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar 

seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. 

Tal postulado jurídico permite que as Associações representem os 

interesses de seus associados. Conforme jurisprudência do STF96, não existe mais a 

necessidade de se ter procuração individual de cada associado para essa 

representação, sendo que uma assembleia da associação suprime essas procurações 

individuais.97  

O exemplo mais comum dessa representação de Associações se dá em 

matéria de Direito de Consumidor e de Direito Ambiental. Ressalta-se que o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu art. 498, reconhece que, na sua Política Nacional 

de Relações de Consumo, tem como ação governamental a intenção de incentivar a 

criação e o desenvolvimento de associações representativas. 

 Sobre a representação processual em ações, o art. 5 da CRFB, LXX99 

permitiu que organizações sindicais, entidade de classe ou associação, legalmente 

constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses 

de seus membros ou associados, impetrem mandados de segurança coletivos. Ainda 

as Associações têm o direito de propor Ação Civil Pública em conformidade com o art. 

                                            

96 STF, RE nº 192.305, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 21.05.1999. 

97 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social. 9. ed rev.atual. Rio de 
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98 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
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sentido de proteger efetivamente o consumidor:   b) por incentivos à criação e desenvolvimento de 
associações representativas; BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF,1998. Disponível em: 
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5, V da Lei 7.347 de 1985.  

A sociedade civil organizada tem, nas organizações associativas, 

verdadeiros instrumentos de exercício de cidadania, conforme descrito acima, na 

CRFB e na Lei de Ação Civil Pública, fazendo com que esse tipo de entidade atue na 

defesa do bem comum e da coletividade.100  Diante desses direitos, as Associações 

vêm exercendo papel fundamental nas lides de direito difuso e coletivo, representando 

a população em ações coletivas.  

A atividade da Associação é regida pelo seu estatuto, o qual deve conter as 

regras, a sua atividade e a estrutura, bem como os direitos e deveres dos 

associados101, como previsto no CC no art. 54.102 

O estatuto tem a função de organizar as decisões associativas mais 

importantes e normatizar seu funcionamento, bem como descrever quais os órgãos 

que comporão essa entidade. A manutenção e a administração ocorrem por três 

órgãos em conformidade com a doutrina de Grazzioli.103 Assembleia Geral: órgão 

deliberativo responsável pelas deliberações mestras da entidade; a Diretoria 

Administrativa: responsável pela Administração executiva da entidade; e o Conselho 

Fiscal: responsável pelo controle das contas da entidade. Deve-se, ainda, conter o 

local no qual se estabelecerá a entidade, além dos critérios de inclusão e de exclusão 

de seus associados.  

                                            

100 GARCIA, Gilberto. Novo direito associativo. São Paulo: Método, 2007. P. 42 

101 GARCIA, Gilberto. Novo direito associativo. São Paulo: Método, 2007. p. 71. 

102 Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: I - a denominação, os fins e a 
sede da associação; II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; III - 
os direitos e deveres dos associados; IV - as fontes de recursos para sua manutenção; V – o modo 
de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; VI - as condições para a alteração das 
disposições estatutárias e para a dissolução. VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação 
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Os associados são a razão de existir de uma Associação. São eles que 

administrarão e é para eles que será realizada a atividade dessa entidade, sendo 

assim vital a sua participação.104  

O art. 54 do Código Civil, que disciplina o estatuto, em seus incisos II e III 

aborda que: “II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; 

III - os direitos e deveres dos associados;”. As relações da Associação são societas 

personarum, ou seja, se dão, essencialmente, entre pessoas. O direito de admitir os 

associados está relacionado ao fato de a Associação ter em seus quadros membros 

que comungam e acreditam nas finalidades e objetivos dessa entidade.  

Importa mencionar que uma Associação pode ter, em sua finalidade, a 

participação apenas de pessoas ligadas a uma profissão (conselhos federais e 

associações de classe) ou pessoas que tenham características comuns (aposentados, 

universitários, cozinheiros) e também pessoas ligadas por campo de interesse 

(consumidores, defensores do meio-ambiente, sem terra).105 Nesses casos, acima 

citados, não existe discriminação, pois nessas entidades só poderá haver pessoas 

com essas características como seus membros. Uma Associação não pode franquear 

o ingresso de pessoas, em seus quadros, em razão de sua origem sexo, cor, raça, e 

quaisquer outras formas de discriminação, pois a CRFB assim proíbe esse tipo de ato. 

Conforme descrito, uma Associação pode recusar o ingresso de pessoas 

como Associados em virtude de dois fundamentos:  

Primeiro, por tratar-se de um ente (associação) com autonomia e 
personalidades próprias, criado intuito personae para as finalidades 
estabelecidas em razão dos sonhos, necessidade e objetivos de seus 
fundadores sócio-associados. A segunda razão, pelo fato de a 
autonomia estatuaria refletir-se na vontade de admitir ou não 
proponente como associado, pois suas características, de associado 
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serão avaliados conforme os objetivos da entidade.106  

Cabe dizer que no estatuto pode haver cláusula prevendo que novo 

associado tenha que passar por escrutínio para ser admitido, sendo que a rejeição 

não precisa ser justificada. Cabe a cada entidade escolher a forma de admissão.   

Já sobre a exclusão dos associados, em conformidade com o art. 57 do 

CC, deve-se fazer através de procedimento que assegure direito de defesa e de 

recurso em conformidade com o estatuto da Associação. 

No tocante aos direitos e aos deveres do associado, a relação entre 

associado e associação é de pertinência. Devido à Associação ser de caráter privado, 

e o CC deixar as entidades com liberdade de descrever em seus estatutos esses 

direitos, existe um amplo espaço à modulação dos direitos e dos deveres de seus 

associados.  

Destaca-se que existe um grande número de Associações desenvolvendo 

atividades que seriam de obrigação do Estado. Como, por exemplo: creches, casas 

de repouso, casa de acolhimento de menores, casa de acolhimento de mulheres. Nas 

associações com essas finalidades, em virtude de estarem cumprindo função estatal, 

os Estados mantêm uma relação próxima com tais entidades através de apoio e 

incentivos financeiros, bem como uso de bens públicos.  

No Brasil, as organizações que trabalham em prol de atividades que 

deveriam ser executadas pelo estado são denominadas ONG – Organizações Não 

Governamentais.107   

                                            

106 GRAZIOLI, Airton, et al. Associações e Fundações: Constituição, funcionamento e remuneração 
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Diante dessa aproximação do Estado com as Associações, criou-se uma 

qualificação dessas entidades em: Organizações Sociais (OS) e Organização Social 

de Serviço Público (OSCIP).  

As OS são, em conformidade com a Lei 9.637/98108, “pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do 

meio ambiente, à cultura e à saúde”. Para ter o título de OS, as Associações devem 

preencher os requisitos previstos no art. 2109 e, assim, conseguir receber apoio estatal 

                                            

nacional e até internacional. A atuação da ONG é na esfera pública, embora não estatal, ou seja: 
apesar de não pertencer ao Estado, oferta serviços sociais, geralmente de caráter assistencial, que 
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privado, de interesse público. SEBRAE. O que é uma organização não governamental (ong)?. 
Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/portalsebrae/artigos/o-que-e-uma-organizacao-
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mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
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conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular de 
órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do 
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. BRASIL. Presidência da 
República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. 
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para realizarem suas atividades.   

Já as OSCIPS, em conformidade com a Lei 9.790/1999110, “são pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se 

encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os 

respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos 

por esta Lei”.111 A OSCIP pode celebrar com pessoas jurídicas de direito público 

contratos denominados termos de parceria. Esses contratos vinculam as partes a 

projetos e, assim, permitem que essas entidades de direito privado recebam recursos 

                                            

Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa 
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas 
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF,1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9637.htm. Acesso em: 27 maio. 
2018. 

110 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.790, de 
23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo 
de Parceria, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htmAcesso em: 27 mai. 2018. 

111 Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da 
universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será 
conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham 
pelo menos uma das seguintes finalidades: I - promoção da assistência social; II - promoção da 
cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; III - promoção gratuita da 
educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata 
esta Lei; IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação 
das organizações de que trata esta Lei; V - promoção da segurança alimentar e nutricional; VI - 
defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 
VII - promoção do voluntariado; VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate 
à pobreza; IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; X - promoção de direitos estabelecidos, 
construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; XI - promoção 
da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; 
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas 
neste artigo. XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte. 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se 
mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação 
de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de 
apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas 
afins. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 
9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina 
o Termo de Parceria, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1999. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htmAcesso em: 27 mai. 2018. 
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em sentido amplo para o desenvolvimento de suas atividades. Esses recursos advêm 

de projetos aprovados pelos órgãos que financiarão o mesmo. Todos os recursos 

recebidos do Estado devem passar por prestação de contas.112  

 

1.3   FUNDAÇÕES PRIVADAS: HISTÓRICO, CONCEITO E LEGISLAÇÃO 

 

As Fundações Privadas, entes que colocam seu patrimônio para o bem 

comum, existem desde a Grécia Antiga, onde os filósofos encontraram uma forma de 

perpetuar suas escolas, através de fideicomissos113 sucessivos, como fizeram Epicuro 

e Teofrasto.114 Assim, as ideias desses filósofos não se perderiam, bem como 

poderiam manter suas escolas ativas. 

Além da Grécia, na Roma Antiga, do mesmo modo, surgiram Fundações 

que tinham uma finalidade Humanitária. Essas objetivavam “o culto funerário, a 

distribuição de alimentos, a manutenção das crianças pobres e, excepcionalmente, o 

patrocínio de jogos”. E, para vincular o patrimônio à sua finalidade, os romanos assim 

faziam, segundo Diniz115:  

A solução utilizada consistia na transferência do patrimônio a uma 
cidade, com a imposição dos fins de utilidade pública, o que era feito 

                                            

112 LEONARDO, Rodrigo Xavier.  Associações sem fins econômicos.   São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 286. 

113 Fideicomisso, segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira, constitui a modalidade importante de 
substituição, que repercute com frequência nas sucessões testamentárias. Consiste na instituição 
de herdeiro ou legatário, com o encargo de transmitir os bens a uma ou outra pessoa a certo tempo, 
por morte, ou sob condição preestabelecida. O herdeiro ou legatário instituído denomina-se 
fiduciário ou gravado, e o substituído ou destinatário remoto dos bens chama-se fideicomissário. 
(art. 1.733 CC). PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social. 9. ed 
rev.atual. Rio de Janeiro: Forense: 2018.p. 202. 

114 HÜLSE, Levi. Origem e evolução das fundações privadas: uma perspectiva histórica e jurídica. 
Revista jurídica da Furb, Blumenau, v. 16, n. 32, p. 35-46, dez./jan. 2017. Disponível em: 
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/issue/view/262. Acesso em: 20 mai. 2018. p. 3. 

115 DINIZ, Gustavo Saad. Direito das fundações privadas. 3. ed. São Paulo: Lemos e Cruz, 2007. p. 
43. 
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mediante testamento ou por inter-vivos. Os particulares não podiam 
constituir esta entidade com os próprios bens, mas podiam doá-los ou 
legá-los à cidade, com a estipulação do modus. O patrimônio passava, 
então, à propriedade do donatário ou legatário, que se obrigava ao 
cumprimento dos encargos, com as rendas provenientes do objeto da 
doação ou legado, sob pena de multa ou de perda dos bens em favor 
de pessoa jurídica. Constituíram as chamadas fundações fiduciárias 
ou fundações impuras com vinculação de encargo. 

As Fundações Privadas voltam a ter grande importância a partir da 

Revolução Industrial. No referido período histórico, as pessoas físicas começam a 

deter fortunas e usam as Fundações Privadas com intuito de distribuir parte de suas 

riquezas e com isso se tornam benfeitoras. 

Já na América, o primeiro país a ter Fundações Privadas foram os Estados 

Unidos. Após a guerra civil americana, vários problemas sociais surgiram e, para 

resolvê-los, os cidadãos norte-americanos se uniram e criaram esses entes.116 Sobre 

esse fenômeno, Rafael assim disserta: 

Mas a proliferação das fundações americanas é decorrência direta do 
extraordinário progresso econômico da nação americana, e, mais que 
isso, do fenômeno da concentração de riquezas incalculáveis em 
mãos de particulares, que defrontaram com a responsabilidade de 
fazer a comunidade a que pertenciam participar dos frutos dessa 
riqueza, assim, uma extensa e valiosa rede de universidades, 
bibliotecas, museus, teatros, orquestras sinfônicas, hospitais, 
orfanatos e etc, expandiu-se por toda América do Norte e mesmo fora 
do país, paralelamente ao espírito público de alguns verdadeiros 
mecenas da época moderna, encontraram as grandes empresas 
industriais, na instituição fundacional, um meio de diminuição de lucros 
tributáveis, carreando com isso somas incalculáveis de dinheiro e 
bens, ao invés de serem pagos diretamente ao Estado sob forma de 
tributos, configuravam espécie de pagamento indireto, já que ocorria 
em favor da comunidade, no amparo da pesquisa e ao ensino, no 
financiamento das atividades culturais e manutenção dos 
necessitados, tudo isso incentivado por uma legislação inteligente e 

                                            

116 HÜLSE, Levi. Origem e evolução das fundações privadas: uma perspectiva histórica e jurídica. 
Revista jurídica da Furb, Blumenau, v. 16, n. 32, p. 35-46, dez./jan. 2017. Disponível em: 
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/issue/view/262. Acesso em: 20 mai. 2018. p. 5. 
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realmente voltada ao bem comum.117 

O crescimento das Fundações americanas se dá pela compaixão, culpa, 

religiosidade ou, até mesmo, arrependimento dos grandes magnatas americanos, 

fazendo assim a população desfrutar um pouco da sua riqueza, acumulada ao longo 

dos anos.118 

No Brasil, a primeira Fundação Privada tem registro datado de 1738, a 

Fundação Romão de Matos Duarte, quando um cidadão doou seu patrimônio para 

manter as crianças, que viviam em orfanatos e, ainda, para que a Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro os atendesse. Essa Fundação leva o nome de seu 

mecenas.119 Mesmo não havendo legislação concernente às Fundações Privadas no 

Brasil, a entidade criada por Romão de Matos Duarte tinha sua prestação de contas, 

sob guarda de terceiros e ainda chegou a ter um regulamento próprio.120 

As Fundações Privadas apenas são positivadas no Brasil em 1903, através 

da Lei nº 173, que conferiu personalidade jurídica a entidades com fins literários, 

científicos e religiosos. O Código Civil de 1916, lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1916, 

deu às Fundações Privadas a seção IV, do art. 24 a 30.121 

                                            

117 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito: 3. Setor. São Paulo: Melhoramentos, 1997.p. 67.   

118 HÜLSE, Levi. Origem e evolução das fundações privadas: uma perspectiva histórica e jurídica. 
Revista jurídica da Furb, Blumenau, v. 16, n. 32, p. 35-46, dez./jan. 2017. Disponível em: 
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/issue/view/262. Acesso em: 20 mai. 2018. p.. 6 

119 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito: 3. Setor. São Paulo: Melhoramentos, 1997.p. 70.   

120 HÜLSE, Levi. Os limites da intervenção do Ministério Público nas fundações privadas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 12. 

121 Art. 24. Para criar uma fundação, far-lhe-á o seu instituidor, por escritura pública ou testamento, 
dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a 
maneira de administrá-la. Art. 25. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens doados 
serão convertidos em títulos da dívida pública, se outra coisa não dispuser o instituidor, até que, 
aumentados com os rendimentos ou novas dotações, perfaçam capital bastante. Art. 26. Velará 
pelas fundações o Ministério Público do Estado, onde situadas. § 1o Se estenderem a atividade a 
mais de um Estado, caberá em cada um deles ao Ministério Público esse encargo. § 2o Aplica-se 
ao Distrito Federal e aos Territórios não constituídos em Estados o aqui disposto quanto a estes. 
Art. 27. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do 
encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases (art. 24), os estatutos da fundação 
projetada, submetendo-os, em seguida, à aprovação da autoridade competente. Parágrafo único. 
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O autor Clovis Beviláqua122, no anteprojeto do Código Civil de 1916, assim 

a conceituou: “fundação é uma universalidade de bens, personalizada, em atenção ao 

fim que lhe dá unidade, ou, como se lê na Theoria Geral, é um patrimônio transfigurado 

pela ideia, que põe ao fim determinada serviço”. 

Já o autor Pedro Nunes123, desta maneira, conceitua: 

Instituição autônoma, criada por liberdade privada, ou pelo estado, por 
meio de escritura pública ou testamento, com personalidade jurídica, 
patrimônio próprio especificado a fim altruístico, beneficente ou de 
necessidade, interesse pública ou social, administrada segundo as 
determinações de seus fundadores. 

José Celso de Mello Filho124 complementa tal conceito: 

“A fundação é um complexo de bens destinados a um determinado fim. 
É um conjunto personalizado de bens. Visa a atingir um objetivo fixado, 
animado pela ideia que o impele. Assim, são três elementos essenciais 
da fundação – complexo de bens, personalização e finalidade.” 

Serpa Lopes125 assevera:  

A fundação é uma organização dotada de personalidade jurídica, sem 

                                            

Se esta lhe denegar, supri-la-á o juiz competente no Estado, no Distrito Federal ou nos Territórios, 
com os recursos da lei. Art. 28. Para se poderem alterar os estatutos da fundação, é mister: I - que 
a reforma seja deliberada pela maioria absoluta dos competentes para gerir e representar a 
fundação; II - que não contrarie o fim desta; III - que seja aprovada pela autoridade competente. Art. 
29. A minoria vencida na modificação dos estatutos poderá, dentro de 1 (um) ano, promover-lhe a 
nulidade, recorrendo ao juiz competente, salvo o direito de terceiros. Art. 30. Verificado ser nociva, 
ou impossível, a mantença de uma fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o patrimônio, 
salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou nos estatutos, será incorporado em outras 
fundações, que se proponham a fins iguais ou semelhantes. Parágrafo único. Essa verificação 
poderá ser promovida judicialmente pela minoria de que trata o art. 29, ou pelo Ministério Público.  

122 BEVILÁQUA, Clóvis. Código dos Estados Unidos do Brasil. V. I. Edição Histórica. Rio de Janeiro: 
Rio, 1940. p. 240. 

123 NUNES, Pedro. Dicionário de tecnologia jurídica. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1982. P.  22. 

124 MELLO FILHO, José Celso de. Notas sobre as fundações. Revista do Tribunais, São Paulo, v. 537, 
jul. 1980. 

 

125 LOPES, Miguel Maria De Serpa. Curso de direito civil: Introdução, parte geral e teoria dos negócios 
jurídicos. 7 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989. p. 328. 
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consistir em uma reunião de pessoas, destinada a realizar 
determinados fins. Enquanto as sociedades e associações tem como 
substrato uma coletividade de pessoas, as fundações assentam numa 
finalidade a realizar. O seu sopro de vida parte da vontade do 
instituidor ou fundador.  

A legislação hoje vigente referente às Fundações Privadas está prevista no 

Código Civil de 2002. O art. 62126 do Código Civil disciplina a criação de uma 

Fundação Privada. A doação de um bem é o primeiro requisito para sua criação, sendo 

que esse deve vir a executar uma finalidade. Os bens doados a uma Fundação podem 

advir de uma pessoa ou de mais de uma pessoa, podendo ser essa jurídica ou física. 

Os bens podem ser doados tanto diretamente pela pessoa inter vivos, como poderá 

constar em seu testamento a doação. Grazzioli127 descreve o patrimônio como:  

[...] a universalidade de bens deixada pelo instituidor, por ato inter vivos 
ou causa mortis, passará a ser de domínio da fundação criada, quando 
da transferência de titularidade, mediante negócio jurídico perfeito. [...] 
este patrimônio é o elemento nuclear da Fundação tendo este a 
missão de sustentar as atividades sociais que serão desenvolvidas. 

Os bens doados a uma Fundação Privada são irreversíveis, ou seja, após 

a escrituração, esses nunca mais voltarão à propriedade do doador, pois o Código 

Civil, em seu art. 69128, postula que se uma Fundação deixar de existir esse bem irá 

para outra Fundação com finalidade parecida. 

                                            

126 Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação 
especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de 
administrá-la. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código Civil Brasileiro. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10406.htm. Acesso 
em: 20 mai. 2018. 

127 GRAZZIOLI, Airton. Fundações Privadas: Das relações do Poder à Responsabilidade dos 
Dirigentes. p. 43. 

128 Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o 
prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a 
extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no 
estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002. Novo Código Civil Brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2002. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10406.htm. Acesso em: 21 mai. 2017. 
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Os bens doados a uma Fundação Privada devem ser livres. Carvalho 

Santos129 descreve: “esses bens devem ser legalmente disponíveis por doação ou ato 

de última vontade”. Esses “bens livres que poderão ser doados por escritura pública 

ou por testamento. A não existência de bens impede que a Fundação venha a 

existir”.130 

Por essa razão, o doador deve tomar cuidado na hora de dispor seus bens 

para a criação de uma Fundação. Doar mais de 50% de seus bens pode ocasionar 

uma nulidade jurídica, assim descrita por Carvalho Santos:  

“...se os bens dotados prejudicam credores ou a legítima de herdeiros 
necessários, evidente é a nulidade da instituição. Os credores ou 
herdeiros necessários poderão pleitear a nulidade em tais casos, 
porque o que existe em realidade é uma liberalidade que lhes é lesiva 
dos direitos seus131”. 

Para existir uma Fundação Privada, o patrimônio é elemento essencial. 

Sabo Paes, assim, descreve:  

a) os bens das fundações são bens destinados a um fim certo e pré-
estabelecido por seus instituidores; 

b) nas fundações, é a vontade do instituidor que impera só e soberana, 
não a dos dirigentes nem a dos beneficiários. 

Outro princípio de uma Fundação é a sua finalidade, que está prevista no 

parágrafo único do art. 62 do Código Civil. Ainda, em conformidade com o CC art. 69, 

a finalidade deve ser lícita, possível, determinável e inalterável. O autor Rafael132 

conceitua que “a finalidade de toda Fundação deve ser sempre consubstanciada de 

                                            

129 SANTOS, J.M. de Carvalho, de. Código Civil Brasileiro Interpretado. 8 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas Bastos, 1958, v. 1. p. 405 

130 HÜLSE, Levi. Os limites da intervenção do Ministério Público nas fundações privadas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2015. p.20 

131 SANTOS, J.M. de Carvalho, de. Código Civil Brasileiro Interpretado. 8 ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas Bastos, 1958, v. 1. p. 405. 

132 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito: 3. Setor. São Paulo: Melhoramentos, 1997. p. 83. 
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forma direta, específica, sem generalidades, de modo a trabalhar em prol desta ou 

daquela comunidade”. A finalidade não pode ser genérica, nem pode haver várias 

finalidades numa mesma entidade. “Se o sonho do instituidor é resolver o problema 

do mundo, certamente não haverá patrimônio possível para dar conta da 

empreitada”.133 

Conforme DINIZ134, a finalidade é a alma de uma Fundação Privada, ou 

melhor, representa a concretização da vontade de quem a instituiu e assim definirá a 

linha de condução da entidade. Vale lembrar que o art. 69135 do CC determina o dever 

de a finalidade ser possível, lícita, determinável e inalterável.    

O art. 62 do Código Civil, em seu parágrafo único, disciplina quais as 

finalidades possíveis: 

I – assistência social; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 

II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

II – educação; 

IV – saúde;         

V – segurança alimentar e nutricional;  

VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimento sustentável;  

VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos;         

VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos 

                                            

133 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito: 3. Setor. São Paulo: Melhoramentos, 1997. p. 83. 

134 DINIZ, Gustavo Saad. Direito das fundações privadas. 3. ed. São Paulo: Lemos e Cruz, 2007. p.  
97 

135 Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o 
prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a 
extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no 
estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código Civil Brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10406.htm. Acesso em: 20 
mai. 2018. 
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humanos; 

IX – atividades religiosas. 

Até 2015, só existiam quatro tipos de finalidades possíveis. A partir da lei     

nº 13.151, do mesmo ano, incluíram-se as nove possibilidades de finalidades hoje 

possíveis. Essa nova redação, além de aumentar a quantidade de finalidades 

possíveis às Fundações Privadas, deixou mais cristalinas essas possibilidades, 

tirando a subjetividade que antes existia. Vale lembrar que, anteriormente, somente 

eram possíveis para fins: religiosos, morais, culturais ou de assistência.  

O autor Caetano136, dessa forma, descreve sobre a possibilidade de mais 

de uma finalidade na Fundação Privada: 

E poderá uma instituição que se proponha a vários fins? A resposta 
depende muito das circunstâncias, especialmente da grandeza e da 
composição do patrimônio afetado. Em todo caso, em princípio, 
parece que os fins devem ter entre si certa analogia ou conexão, 
serem congruentes, e conviria que o instituidor designasse qual deles 
considera principal ou, pelo menos, se exprimisse em termos de onde 
se pudesse deduzir sua intenção a tal respeito. Depois, há que ver se 
o patrimônio é suficiente para a realização dos fins visados. O 
reconhecimento só será feito se esta verificação conduzir a um 
resultado possível. 

A descrição da finalidade de uma Fundação Privada deve ser descrita nos 

seus pormenores e com o maior detalhamento possível. Uma Fundação criada com 

finalidade apenas de saúde, não especificando qual doença ou se a mesma será de 

pesquisa ou de atendimentos aos enfermos, deixará uma lacuna para que seus 

administradores decidam em qual área esse ente atuará. O detalhamento da 

finalidade tornará a mesma fiel à ideia de seu instituidor.137 A finalidade de uma 

Fundação Privada é imutável, em conformidade com o art. 67138 do CC, sendo que a 

                                            

136 CAETANO, Marcelo. Das Fundações. Lisboa. Ática, 1961 p. 56 

137 HÜLSE, Levi. Os limites da intervenção do Ministério Público nas fundações privadas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 26 

138 Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma: I - seja deliberada 
por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação; II - não contrarie ou desvirtue 
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vontade do instituidor deve ser mantida. A descrição pormenorizada da finalidade fará 

com que a vontade de seu instituidor seja cumprida e, assim, não deixará lacuna para 

que os administradores dessa atuem em outra área.  

Para a criação de uma Fundação, Clóvis Bevilaqua139 elencou alguns 

requisitos, sendo eles: 

a) Um patrimônio composto de bens livres no momento da 
constituição; 

b) O ato constitutivo, ou a dotação, que deverá constar de escritura 
pública ou testamento;  

c) Declaração, nesse ato, do fim especial a que se destina a fundação; 

d) Estatutos que atenderão às bases deixadas pelo instituidor; 

e) Uma administração. 

Atento a esses requisitos, o instituidor deverá, então, elaborar um estatuto, 

que será a alma dessa instituição, devendo seguir o CC no seu art. 65.140 A elaboração 

do estatuto deve estar em conformidade com a Lei de Registros Públicos (lei nº 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973), na qual, nos artigos 120 e 121141, constam as 

                                            

o fim desta; Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código Civil Brasileiro. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10406.htm. 
Acesso em: 31 jul. 2017. 

139 BEVILAQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil.2. ed. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1921. 

140 Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do 
encargo, formulará logo, de acordo com as suas bases (art. 62), o estatuto da fundação projetada, 
submetendo-o, em seguida, à aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz. BRASIL. 
Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Novo Código Civil Brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2002. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10406.htm. Acesso em: 20 mai. 2019. 

141 Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em 
livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, 
com as seguintes indicações: (Redação dada pela Lei nº 9.096, de 1995). I - a denominação, o fundo 
social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua 
duração; II - o modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial 
e extrajudicialmente; III - se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no tocante à 
administração, e de que modo; IV - se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas 
obrigações sociais; V - as condições de extinção da pessoa jurídica e nesse caso o destino do seu 
patrimônio; VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória ou 
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formalidades a serem atendidas. 

Sobre o Estatuto, Diniz assim disserta:  

O estatuto tem por escopo estabelecer as relações entre os órgãos da 
fundação, e as consequências para os beneficiários. Tem força de 
observância obrigatória, por ser a lex privata da Fundação, ou seja, 
traz cláusulas “normativas” que criam regras de obediência dentro da 
entidade, vincula a todos a quaisquer que sejam os fatos 
supervenientes ou circunstancias à sua execução.142 

O estatuto é a alma das Fundações, nele se encontra sua organização, sua 

finalidade, seu patrimônio e seu como se dará seu funcionamento. “A vontade dos 

seus instituidores deverá ser mantida por este estatuto, pois todos os atos da 

Fundação deverão estar previstos no estatuto.”143 Ressalta-se que o art. 67144 do CC 

não permite que a finalidade de uma Fundação venha a ser alterada, pois a vontade 

de seu instituidor deve ser soberana e imutável. 

                                            

definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome 
e residência do apresentante dos exemplares. Parágrafo único. Para o registro dos partidos 
políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. 
Art. 121. Para o registro serão apresentadas duas vias do estatuto, compromisso ou contrato, pelas 
quais far-se-á o registro mediante petição do representante legal da sociedade, lançando o oficial, 
nas duas vias, a competente certidão do registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha. 
Uma das vias será entregue ao representante e a outra arquivada em cartório, rubricando o oficial 
as folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto. BRASIL. Presidência da 
República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. 
Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1995. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/l9096.htm.BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1973. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015original.htm.  Acesso em: 02 out. 2017. 

142 DINIZ, Gustavo Saad. Direito das fundações privadas. 3. ed. São Paulo: Lemos e Cruz, 2007. p. 
388. 

143 HÜLSE, Levi. Os limites da intervenção do Ministério Público nas fundações privadas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 29. 

144 Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma: I - seja deliberada 
por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação; II - não contrarie ou desvirtue 
o fim desta; BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código Civil Brasileiro. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10406.htm. Acesso 
em: 20 mai. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.096-1995?OpenDocument
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Sobre a denominação das Fundações Privadas, essas devem ter como 

primeiro nome o termo Fundação para especificar o tipo de pessoa jurídica de direito 

privado de que se trata. 

Para o funcionamento de uma Fundação Privada, a mesma será 

administrada através dos seguintes órgãos: Diretoria Executiva, Conselho 

Deliberativo ou Curador e Conselho Fiscal. Poderão conter mais órgãos na 

administração de uma Fundação como, por exemplo: Conselho Administrativo, 

Conselho Administrativo da Atividade Econômica (para caso de existir atividade-meio 

de subsistência), Conselho Honorífico (para prestar homenagens a pessoas que 

prestaram relevantes serviços), Conselho Técnico ou Conselho de Participantes 

(pessoas que, sponte propria, fazem doações, atuam em regime de voluntariado e 

participam de forma benemerente a atividade fundacional), sendo esses órgãos 

facultativos.145  

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 150146, VI, 

garantiu imunidade tributária às Fundações Privadas. A imunidade é uma limitação do 

Estado de tributar alguns entes ou produtos, sendo que o texto da CRFB impede ou 

exonera a imposição tributária.147 

A imunidade é uma delimitação de competência tributária permanente e 

refere-se a impostos e a taxas que decorrem da CRFB, diferente de isenção, que é 

temporária e se confere através da lei com esse propósito.148  

                                            

145 HÜLSE, Levi. Os limites da intervenção do Ministério Público nas fundações privadas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 37. 

146 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou 
serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 
lei; BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

147 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social. 9. ed rev.atual. Rio de 
Janeiro: Forense: 2018. p. 762 

148 GRAZZIOLI, Airton. RAFAEL, Edson José. Fundações privadas: doutrina e prática. 2. ed. São Paulo: 
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Essa imunidade prevista às Fundações Privadas se dá em virtude do 

desempenho de atividades de assistência social, educacional e de seguridade 

social149, que seriam, supostamente, obrigações do Estado. Ainda, tal imunidade 

decorre de que seus bens e serviços são voltados ao custeio de suas atividades, 

essencialmente sociais e educacionais.150 

A imunidade tributária das Fundações Privadas atingem os seguintes 

impostos: Impostos Federais – Imposto de Renda; Imposto sobre Produtos 

Industrializados, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural; Imposto Sobre 

Operações de Crédito; Impostos Estaduais: Imposto de Transmissão Sobre Causa 

Mortis, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; Imposto Sobre a 

Propriedade de Veiculos Automotores; Impostos Municipais: Imposto de Transmissão 

de Inter Vivos, Imposto Sobre Serviços, Imposto Sobre Propriedade Territorial 

Urbana.151 

Para obter a imunidade, o Código Tributário Nacional descreve deveres às 

Fundações Privadas em seu art. 14152: 

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado 
à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas, a qualquer título;  

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 
dos seus objetivos institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 

                                            

Atlas, 2011, p. 187 

149 DINIZ, Gustavo Saad. Direito das fundações privadas. 3. ed. São Paulo: Lemos e Cruz, 2007, p. 
465. 

150 RAFAEL, Edson José. Fundações e direito: 3. Setor. São Paulo: Melhoramentos, 1997. p. 324. 

151 HÜLSE, Levi. Os limites da intervenção do Ministério Público nas fundações privadas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 47. 

152 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de 
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1966. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>.  Acesso em: 20 mai. 2018. 
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revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

Devido à imunidade tributária prevista na CFRB, o órgão fiscalizador do 

Estado é responsável por averiguar se as Fundações Privadas estão aplicando os 

recursos ora não devidos em impostos e taxas na sua atividade fim.   

 

1.4 COOPERATIVAS: HISTÓRICO, CONCEITO E LEGISLAÇÃO 

 

 O cooperativismo153 é um movimento que, hoje, existe em muitos países, 

surgido em Rochdale - Manchester, Inglaterra, no ano de 1844. Esse movimento 

derivou da união de 28 trabalhadores do ramo de tecelagem, que, após uma greve 

fracassada, criaram um local onde pudessem comprar seus alimentos com um preço 

melhor que o praticado nas empresas privadas, sendo assim uma cooperativa de 

consumo. Cada fundador contribuiu com uma libra.154   

Essa nova entidade deveria ter o homem como principal finalidade, ou seja, 

uma contraposição ao lucro como finalidade das empresas privadas. Os fundadores 

buscavam uma alternativa econômica para melhorar suas vidas, fazendo frente ao 

capitalismo, que, à época, explorava as pessoas com jornadas de trabalho de 16 horas 

e praticavam preços abusivos em todas as áreas da economia.155  

                                            

153 O cooperativismo é um sistema de ideias, valores, e forma de organização da produção de bens e 
serviços e do consumo que reconhece as cooperativas como forma ideal de organização das 
atividades socioeconômicas.  Seu objetivo não é o conjunto das pessoas, mas o indivíduo através 
do conjunto de pessoas. PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira 
à vertente solidária. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 18.  

154 THENÓRIO FILHO, Luiz Dias. Pelos caminhos do cooperativismo: com destino ao crédito 
mútuo.2. ed., ampl. São Paulo, SP: Central das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo, 
2002. P. 53 

155  PORTAL DO COOPERATIVISMO FINACEIRO. Título. Disponível em: 

<http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/>. Acesso em: 
31 mai. 2018. 
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Os Pioneiros de Rochdale são reconhecidos por criarem um novo tipo de 

entidade, pois se preocuparam em criar uma instituição organizada, com princípios e 

normas claras e bem definidas.156 O objetivo principal era distribuição de lucros entre 

os associados proporcional às compras feitas por cada um.157 Os princípios eram os 

seguintes: 

1 – adesão livre - portas abertas para admissão e demissão de 
associados 

2 – controle democrático - “um homem, um voto”; 

3 – devolução do excedente ou retorno proporcional às compras, se 
houver no exercício 

4 – juros limitados ao capital – por não se tratar de investimento, visto 
que os pobres devem poupar e os ricos investir. 

5 – neutralidade política, religiosa e racial – porque todos os sócios 
são rigorosamente iguais, independentemente de seu credo político, 
religioso, ou origem racial 

6 – vendas a dinheiro e à vista – para haver melhor circulação dos 
recursos aportados pelo associados. 

7 – fomento do ensino em todos os graus – seria impossível assimilar 
com absoluta convicção o Movimento sem a necessária educação 
cooperativista158. 

 

Em 1845, essa cooperativa já contava com 80 associados e capital de 180 

                                            

156 a) Formação de capital para emancipação dos trabalhadores, mediante economias realizadas com 
a compra em comum de gêneros alimentícios. b) Construção de casas para fornecer habitação a 
preço de custo. c) Criação de estabelecimentos industriais e agrícolas com duplo objetivo: produzir 
direta e economicamente tudo o que fosse indispensável às necessidades dos trabalhadores, e 
assegurar trabalho aos operários desempregados ou que percebiam baixos salários. d) Educação 
e luta contra o alcoolismo. REISDORFER, Vitor Kochhann. Introdução ao cooperativismo. Santa 
Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2014. p. 33. 

157 THENÓRIO FILHO, Luiz Dias. Pelos caminhos do cooperativismo: com destino ao crédito 
mútuo.2. ed., ampl. São Paulo, SP: Central das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo, 
2002. p. 57. 

158 THENÓRIO FILHO, Luiz Dias. Pelos caminhos do cooperativismo: com destino ao crédito 
mútuo.2. ed., ampl. São Paulo, SP: Central das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo, 
2002. p. 57. 
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libras esterlinas. Em 1851, passou a contar com 630 associados, sendo que, em 1857, 

chegou a 5.300 associados.159 

O objetivo dos tecelões de Rochdale era lutar pela sua sobrevivência e 

melhoraria do seu nível de vida, rompendo, dessa maneira, com o costume de efetuar 

compras individuais e isoladas. Assim, criaram uma sociedade que comprava os 

produtos em maior escala, proporcionando preços melhores a todos.   

Em 1895, criou-se, em Londres, a International Co-operative Alliance, 

entidade que define e defende os princípios cooperativistas e desenvolve o comércio 

internacional dessas organizações. Conforme consta em seu sítio, foi uma das únicas 

organizações a sobreviver às duas grandes guerras, pois estava comprometida com 

a paz e a democracia, além de permanecer politicamente neutra.160 “Co-operatives 

are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and 

solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical 

values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.”161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

No Brasil, as Cooperativas surgiram no fim da monarquia, visto que, em 

1889, fundou-se a primeira cooperativa em Minas Gerais, Cooperativa Econômica dos 

Funcionários Públicos de Ouro Preto, “cujo foco era o consumo de produtos 

agrícolas”.162 Sendo diversas cooperativas fundadas antes de haver qualquer 

legislação sobre esse tipo de sociedade. Em 1902, criou-se a Sidicredi Pioneira, a 

                                            

159 THENÓRIO FILHO, Luiz Dias. Pelos caminhos do cooperativismo: com destino ao crédito 
mútuo.2. ed., ampl. São Paulo, SP: Central das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo, 
2002. P. 56. 

160 INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE.  Disponível em: https://ica.coop/en. Acesso em: 01 
jun. 2018. 

161 As cooperativas baseiam-se nos valores da autoajuda, autorresponsabilidade, democracia, 
igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição de seus fundadores, os membros da cooperativa 
acreditam nos valores éticos da honestidade, abertura, responsabilidade social e cuidado com os 
outros. INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE. Tradução Livre. Disponível em: 
https://ica.coop/en. Acesso em: 01 jun. 2018. 

162 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 
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primeira cooperativa de crédito do Brasil e a mais antiga em funcionamento.163 

Apenas em 1907, através do decreto nº 1.637, o Brasil recebe a primeira 

lei sobre cooperativas, sendo essa também válida para os sindicatos profissionais. 

Importa mencionar que as Cooperativas deveriam ter personalidade jurídica de 

“anonymas, em nome collectivo ou em commandita", mas deveriam atender, além dos 

requisitos da sociedade escolhida, aos requisitos desse decreto para se tornarem 

cooperativas.  

O CC de 1916, em seu artigo 20, §1, assim tratou as Cooperativas: § 1º 

“Não se poderão constituir, sem prévia autorização, as sociedades, as agências ou os 

estabelecimentos de seguros, montepio e caixas econômicas, salvo as cooperativas 

e os sindicatos profissionais e agrícolas, legalmente organizados”. Todas as pessoas 

jurídicas de direito privado, em conformidade com esse código, precisavam de 

autorização estatal para seu funcionamento, salvo as cooperativas e algumas 

Associações. A legislação brasileira de 1916 deu um grande impulso às Cooperativas, 

deixando as pessoas livres para sua criação e com isso aumentou-se o número de 

cooperativas no Brasil. 

 Já em 1932, outro decreto sobre as cooperativas é criado e consolida as 

Cooperativas no Brasil. Esse decreto foi concebido através da doutrina “rochdaleano 

e garantiu às cooperativas, margem razoável de liberdade de constituição e de 

funcionamento”.164 Esse decreto vigorou até 1966, quando o Decreto-lei 59 entrou em 

vigor, impondo um controle estatal sobre as Cooperativas, fazendo que o movimento 

cooperativo atravessasse uma crise. Ressalta-se que, nessa época, vigora o governo 

militar no Brasil. Esse controle estatal fez com que as cooperativas se unissem, sendo 

que, em dois de dezembro, criou-se a OCB (Organização das Cooperativas 

Brasileiras), sendo essa a única representante e defensora do cooperativismo 

                                            

163 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

164 PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária. 
São Paulo: Saraiva, 2004. p. 19. 
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nacional. Tal organização teve participação na elaboração da Lei 5.7464/71165, que 

até hoje rege o funcionamento das Cooperativas.  

A CRFB de 1988 consagrou a liberdade das Cooperativas no art. 5 XVII, 

com a redação: “a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento”. Além da liberdade de criação e de funcionamento das Cooperativas, 

a CFRB garantiu tratamento tributário adequado166 a esse tipo de sociedade, incentivo 

ao cooperativismo167, dando prioridade na política agrícola168 e garantindo espaço às 

cooperativas de crédito.169 Em 2002, o Brasil sanciona um novo Código Civil, que 

dedica quatro artigos às Cooperativas, os quais apenas reproduzem o que já está 

previsto na legislação especial dessas. 

                                            

165 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5,764, de 
16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico 
das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1971. 
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm. Acesso em: 1 jun. 2018. 

166 Art. 146. Cabe à lei complementar: c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado 
pelas sociedades cooperativas. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

167 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado. § 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 
formas de associativismo. § 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 
cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos 
garimpeiros. § 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na 
autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, 
nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

168 Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva 
do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de 
comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: VI - o 
cooperativismo; BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

169 Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, 
inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988. 
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A Lei 5.764170, assim, conceitua as Cooperativas: “Art. 4º As cooperativas 

são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 

não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. A autora 

Diva Pinho171 tem o seguinte conceito: 

A cooperativa pode ser entendida como “uma empresa de serviço”, 
cujo fim imediato é o atendimento das necessidades econômicas de 
seus usuários, que criam com seu próprio esforço e risco. Distingue-
se da “empresa capitalista”, porque nesta satisfação das necessidades 
dos usuários não representa seu fim imediato, mas sim a multiplicação 
ou rendimento do capital investido. 

Já Telmo Ribeiro, desta forma, conceitua-as: 

As cooperativas são sociedades destinadas a proteger os interesses 
gerais, ameaçados ou perturbados por abuso de força ou de poderes 
econômicos. Portanto, a cooperativa é uma sociedade que visa, 
precipuamente, à defesa de interesses econômicos. (...) o 
cooperativismo é, sem sombra de dúvida, uma das armas mais 
eficazes com que o povo poderá defender-se da ganância dos seus 
exploradores. (...) unidos pelos mesmos interesses os sócios das 
cooperativas sentem a força da união e compreendem que, sem 
amparo recíproco, seriam presa fácil dos seus espoliadores.172 

Por fim, a International Co-operative Alliance, assim, conceitua-os: “A co-

operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their 

common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned 

and democratically-controlled enterprise”.173 

                                            

170 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5,764, de 
16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico 
das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1971. 
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm. Acesso em: 1 jun. 2018. 

171 PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária. 
São Paulo: Saraiva, 2004. p. 124. 

172 RIBEIRO, Telmo. Primeira Tese: Democracia, Solidariedade do Agrupamento Social. In: OLIVO, Luis 
Cancellier de; PASOLD, Cesar Luiz Pasold (orgs.). Duas Teses de Telmo Ribeiro. Joaçaba: Editora 
UNOESC, 2015, p. 57. 

173 Uma cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para atender às 
suas necessidades e às aspirações sociais e culturais através de uma empresa de propriedade 
conjunta e democraticamente controlada. Tradução Livre. INTERNATIONAL CO-OPERATIVE 
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As Cooperativas são constituídas para satisfazerem as necessidades de 

seus cooperados. Para se iniciar uma Cooperativa é necessário o mínimo de 20 

cooperados.174 Segundo Veiga e Fonseca175, as Cooperativas têm três características: 

gestão, propriedade e repartição das sobras Cooperativas. A autora, ainda, conceitua: 

Podemos definir uma cooperativa como sendo uma associação 
voluntária de no mínimo 20 pessoas, sem fins lucrativos, porém com 
fins econômicos, que exercem uma mesma atividade para realizar 
objetivos comuns, que para tanto contribuem equitativamente para a 
formação do capital necessário por meio da aquisição de quotas-
partes e aceitam assumir de forma igualitária os riscos e benefícios do 
empreendimento. É regido pelo princípio democrático de cada pessoa 
um voto. Os excedentes ou sobras são distribuídos na proporção do 
trabalho de cada cooperado. 

As Cooperativas têm a democracia como sua marca. Todos os cooperados 

têm o mesmo peso na votação, sendo assim, possuem iguais direitos e deveres. 

Ainda, tem como marca que suas decisões são compartilhadas e o trabalho se dá em 

cooperação.  

Os Valores Cooperativos são assim definidos pela International Co-

operative Alliance:  

Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, 
democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their 
founders, co-operative members believe in the ethical values of 
honesty, openness, social responsibility and caring for others.176 

                                            

ALLIANCE.  Disponível em: https://ica.coop/en. Acesso em: 01 jun. 2018. 

174  Art. 6º As sociedades cooperativas são consideradas: I - singulares, as constituídas pelo número 
mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas 
jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas 
físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. 
Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5,764, de 16 de dezembro de 1971. Define a Política 
Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1971. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm. Acesso em: 1 jun. 2018. 

175 VEIGA, Sandra Mayrink; FONSECA, Isaque. Cooperativismo: uma revolução pacífica em ação. Rio 
de Janeiro: FASE, 1999, p. 40. 

176 As cooperativas baseiam-se nos valores da autoajuda, autorresponsabilidade, democracia, 
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Os valores das Cooperativas fazem com que essas não busquem lucros, 

pois compartilham seus princípios, que vêm de acordos internacionais, e buscam agir 

em conjunto por um mundo melhor. “Putting fairness and equality at the heart of the 

enterprise, cooperatives around the world are allowing people to work together to 

create sustainable enterprises that generate long-term jobs and prosperity”.177  

O art. 3178 da Lei do cooperativismo mostra que “Celebram contrato de 

sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com 

bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, 

sem objetivo de lucro”. A Cooperativa não deve ser concebida para que ela tenha 

lucro, mas sim a fim de buscar a melhora da vida de seus cooperados. “Neste tipo de 

organização o cooperado é visto como dono e usuário e o retorno dos resultados é 

proporcional ao valor de suas operações com a cooperativa”.179 

O art. 4180 da referida lei, também, assegura que as Cooperativas são 

constituídas com intuito de prestar serviços a seus associados. Ainda é assegurado 

às Cooperativas optar por qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, mas 

deve adotar a expressão “cooperativa” em sua denominação para que assim seja 

                                            

igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição de seus fundadores, os membros da cooperativa 
acreditam nos valores éticos da honestidade, abertura, responsabilidade e cuidar dos outros. 
Tradução Livre. INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE.  Disponível em: 
https://ica.coop/en. Acesso em: 01 jun. 2018. 

177 Colocando justiça e igualdade no coração da empresa, cooperativas em todo o mundo estão 
permitindo que as pessoas trabalhem juntas para criar empresas sustentáveis que geram empregos 
a longo prazo e prosperidade. Tradução Livre. INTERNATIONAL CO-OPERATIVE 
ALLIANCE.  Disponível em: https://ica.coop/en. Acesso em: 01 jun. 2018. 

178 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5,764, de 
16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico 
das sociedades cooperativas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1971. 
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm. Acesso em: 1 jun. 2018. 

179 FONSECA, Luciano Pastório Da. Cooperativismo e sustentabilidade: um estudo sobre a produção 
científica na base web of science. Revista de gestão e organizações cooperativas - rgc, Santa 
Maria, v. 1, n. 12, p. 22, jan. / jun. 2014. p. 13. 

180 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5,764, de 
16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico 
das sociedades cooperativas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1971. 
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm. Acesso em: 1 jun. 2018. 
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identificada em conformidade com o art. 5.181  

As Cooperativas são divididas em182: singulares, centrais ou federação e 

confederações. As singulares são as que atendem diretamente aos associados e às 

demais são instâncias superiores. 

Essas entidades são regidas por um estatuto183, que é o seu conjunto de 

normas que regem suas funções, atos e objetivos. É elaborado pelos seus 

cooperados, buscando atender às suas necessidades e às da cooperativa.  

A administração das Cooperativas é regida pela Resolução 12, do 

                                            

181 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5,764, de 
16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico 
das sociedades cooperativas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1971. 
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm. Acesso em: 1 jun. 2018. 

182 Art. 6º As sociedades cooperativas são consideradas: I - singulares, as constituídas pelo número 
mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas 
jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas 
ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos; II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as 
constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados 
individuais; III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações 
de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades. BRASIL. 
Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5,764, de 16 de 
dezembro de 1971.  Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1971. 

183    Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar: I - a 
denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício 
social e da data do levantamento do balanço geral; II - os direitos e deveres dos associados, 
natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão 
e as normas para sua representação nas assembleias gerais; III - o capital mínimo, o valor da quota-
parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das 
quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de 
exclusão do associado; IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do 
rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da 
sociedade; V - o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com 
definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da 
sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos 
administradores e conselheiros fiscais; VI - as formalidades de convocação das assembleias gerais 
e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de 
voto aos que nelas tiverem interesse particular sem privá-los da participação nos debates; VII - os 
casos de dissolução voluntária da sociedade; VIII - o modo e o processo de alienação ou oneração 
de bens imóveis da sociedade; IX - o modo de reformar o estatuto; X - o número mínimo de 
associados. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
nº 5,764, de 16 de dezembro de 1971.  Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 
regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 1971. 
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Conselho Nacional do Cooperativismo, sendo composta por: Diretoria, Conselho de 

Administração, em que todos os componentes tenham funções de direção; Conselho 

de Administração constituído por uma Diretoria Executiva e por membros vogais. Cabe 

dizer que os cargos nesses órgãos são ocupados apenas por cooperados, “sendo 

assim uma forma de democratização das decisões em organizações econômicas 

simples ou complexas, característica que marca todas as Cooperativas, desde seus 

primórdios”.184 

O Cooperativismo é regido por sete princípios sendo eles: Adesão 

voluntária e livre; Gestão democrática e livre; Participação econômica dos 

cooperados; Autonomia e independência; Educação, formação e informação; 

Intercooperação e Interesse pela comunidade. 

1º Princípio - Adesão voluntária e livre-  As cooperativas são abertas 
para todas as pessoas que queiram participar, estejam alinhadas ao 
seu objetivo econômico, e dispostas a assumir suas responsabilidades 
como membro. Não existe qualquer discriminação por sexo, raça, 
classe, crença ou ideologia. 

2º Princípio - Gestão democrática e livre- As cooperativas são 
organizações democráticas controladas por todos os seus membros, 
que participam ativamente na formulação de suas políticas e na 
tomada de decisões. E os representantes oficiais são eleitos por todo 
o grupo. 

3º Princípio - Participação econômica dos cooperados- Em uma 
cooperativa, os membros contribuem equitativamente para o capital 
da organização. Parte do montante é, normalmente, propriedade 
comum da cooperativa e os membros recebem remuneração limitada 
ao capital integralizado, quando há. Os excedentes da cooperativa 
podem ser destinados às seguintes finalidades: benefícios aos 
membros apoiam a outras atividades aprovadas pelos cooperados ou 
para o desenvolvimento da própria cooperativa. Tudo sempre decidido 
democraticamente. 

4º Princípio - Autonomia e independência- As cooperativas são 
organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas por seus 
membros, e nada deve mudar isso. Se uma cooperativa firmar acordos 
com outras organizações, públicas ou privadas, deve fazer em 
condições de assegurar o controle democrático pelos membros e a 

                                            

184 PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária. 
São Paulo: Saraiva, 2004. p. 81. 
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sua autonomia. 

5º Princípio - Educação, formação e informação- Ser cooperativista é 
se comprometer com o futuro dos cooperados, do movimento e das 
comunidades. As cooperativas promovem a educação e a formação 
para que seus membros e trabalhadores possam contribuir para o 
desenvolvimento dos negócios e, consequentemente, dos lugares 
onde estão presentes. Além disso, oferece informações para o público 
em geral, especialmente jovens, sobre a natureza e vantagens do 
cooperativismo. 

6º Princípio - Intercooperação- Cooperativismo é trabalhar em 
conjunto. É assim, atuando juntas, que as cooperativas dão mais força 
ao movimento e servem de forma mais eficaz aos cooperados. Sejam 
unidas em estruturas locais, regionais, nacionais ou até mesmo 
internacionais, o objetivo é sempre se juntar em torno de um bem 
comum. 

7º Princípio - Interesse pela comunidade - Contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades é algo natural ao 
cooperativismo. As cooperativas fazem isso por meio de políticas 
aprovadas pelos membros.185 

Os princípios do Cooperativismo são uma evolução das discussões 

realizadas em 1844, em Rochdale. Ao longo desse período foram revistos três vezes: 

1937 em Paris, 1966 em Viena e 1995 em Manchester. Além desses princípios, em 

1986, no Congresso das Cooperativas de Consumo, identificaram-se 12 virtudes da 

cooperação186, que emanam práticas a ser seguidas por todos cooperativas.   

                                            

185 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

186 a) Viver melhor – através da solução cooperativa dos problemas comuns, a partir da necessidade 
do comum acordo e do desejo de satisfazer essa necessidade. b) Pagar a dinheiro – evitando o 
endividamento que gera a dependência. c) Poupar sem sofrimento – no cooperativismo todos são 
incentivados a poupar conforme as possibilidades de cada um. A aplicação e constituição dos fundos 
devem considerar prioritariamente a satisfação das necessidades dos associados. d) Suprimir os 
parasitas – afastando os atravessadores ou intermediários na compra e venda de produtos e 
serviços. e) Combater o alcoolismo – (os vícios de maneira geral) incentivando todos a viverem de 
maneira sadia, evitando os vícios e enfrentando a realidade com coragem. f) Integrar as mulheres 
nas questões sociais – ressaltando a importância da participação feminina. g) Educar 
economicamente o povo – de forma a gastar com responsabilidade considerando as condições de 
pagamento dos compromissos assumidos. A educação é uma ferramenta para o desenvolvimento 
do homem. h) Facilitar a todos o acesso à propriedade – é essencial unir esforços para conquistar 
os meios de produção (capital). i) Reconstituir uma propriedade coletiva – para ter acesso a 
propriedade, o passo inicial é investir em um patrimônio coletivo. j) Eliminar o lucro capitalista – o 
objetivo da produção é a satisfação das necessidades humanas. k) Abolir os conflitos – trabalhar 
com o diálogo e tomar decisões com base na opinião da maioria (um sócio, um voto). As disputas 
diminuem pelo fato de que o associado é dono e usuário da cooperativa. REISDORFER, Vitor 
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As cooperativas têm 13 ramos de atuação. Um deles é o Agropecuário que 

reúne cooperativas de produtores rurais, agropastoris e de pesca. O papel da 

cooperativa é receber, comercializar, armazenar e industrializar a produção dos 

cooperados. Além de oferecer assistência técnica, educacional e social.187 

Outro é o de Consumo no qual são focadas as compras em comum de 

artigos de consumo para seus cooperados.188  

Já no ramo de Crédito, o objetivo é promover a poupança e oferecer 

soluções financeiras adequadas às necessidades de cada cooperado sempre a preço 

justo e em condições vantajosas para os associados.189 

O ramo Educacional, por sua vez, tem como objetivo prover educação de 

qualidade para a formação de cidadãos mais éticos e cooperativos e garantir um 

modelo de trabalho empreendedor a professores.190 

Ainda as Cooperativas podem guiar-se pelo ramo denominado Especial no 

qual predomina a igualdade e a não discriminação. O público alvo desse seguimento 

são as pessoas com necessidades especiais ou aquelas tuteladas que buscam por 

uma oportunidade de trabalho e renda.191 

Já na área Habitacional, as Cooperativas objetivam construir e administrar 

conjuntos habitacionais aos cooperados. Em um país onde a carência por moradia é 

grande, poder contar com grupos de pessoas que se reúnem para esse fim é ter um 

grande aliado no desenvolvimento social e econômico dos cooperados e das 

                                            

Kochhann. Introdução ao cooperativismo. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2014. 
p. 40-41.  

187 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

188 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

189 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

190 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

191 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 
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comunidades.192 

As Cooperativas, igualmente, podem atuar no ramo de Infraestrutura ao 

fornecer serviços essenciais para seus associados, como energia e telefonia. Seja 

repassando a energia de concessionárias ou gerando a sua própria, esses 

empreendimentos garantem o acesso dos cooperados a condições fundamentais para 

seu desenvolvimento.193 

Também, podem atuar na área Mineral, que tem por escopo Pesquisar, 

extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. As 

cooperativas desse ramo são responsáveis por todos os processos da atividade 

mineradora, além de se comprometerem a cuidar da saúde e da educação de seus 

associados.194 

Há, ainda, o ramo de Produção, no qual as Cooperativas dedicam-se à 

produção de um ou mais tipos de bens e produtos. As cooperativas detêm os meios 

de produção e os cooperados contribuem com trabalho conjunto. O ramo congrega 

desde cooperativas de artesãos, até cooperativas metalúrgicas.195 

Já o ramo da Saúde reúne cooperativas que podem ser formadas por 

médicos, dentistas, outros profissionais da saúde e até pelos próprios usuários.196 

Com relação ao ramo de Trabalho, esse tipo reúne profissionais de uma 

mesma categoria em torno de uma cooperativa para melhorar a remuneração e as 

condições de trabalho do grupo de associados, ampliando sua força no mercado. É 

um ramo bastante abrangente já que as cooperativas podem atuar em todos os 

                                            

192 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

193 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

194 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

195 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

196 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 
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segmentos de atividades econômicas.197 

No ramo do Transporte, as Cooperativas atuam na prestação de serviços 

de transporte de cargas e de passageiros. Essas cooperativas têm gestões 

específicas para cada uma de suas modalidades: transporte individual (táxi e moto 

táxi), transporte coletivo (vans, micro-ônibus e ônibus), transporte de cargas ou moto 

frete e transporte escolar.198 

Por fim, o ramo de Turismo e de Lazer reúne as cooperativas que prestam 

serviços de entretenimento a seus associados. De viagens a eventos artísticos e 

esportivos, esses empreendimentos oferecem opções mais baratas e educativas, 

além de contribuírem para que as comunidades explorem todo o seu potencial 

turístico.199  

As cooperativas têm um grande impacto na economia nacional. Eros Grau 

disserta sobre as Cooperativas na ordem econômica: 

Insisto em que a liberdade de iniciativa econômica não se identifica 
apenas com a liberdade de empresa. Pois é certo que ela abrange 
todas as formas de produção, individuais ou coletivas, e - como averba 
Antônio Sousa Franco (ob. cit., p. 228) - "as empresas são apenas as 
formas de organização com característica substancial e formal 
(jurídica) de índole capitalista". Assim, entre as formas de iniciativa 
econômica encontramos, além da iniciativa privada, a iniciativa 

cooperativa (art. 5º, XVIII e também art. 174, §§ 3).200  

Denota-se que as Cooperativas do Brasil estão concentradas na Região 

Sul e Sudeste do Brasil, totalizando 7.062 Cooperativas. Sendo que no Rio Grande 

do Sul encontram-se 1.026 cooperativas.201 

                                            

197 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

198 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

199 SISTEMA OCB. Disponível em: http://www.ocb.org.br Acesso em: 01 jun. 2018. 

200 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17.ed.rev.atual. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 204 

201 REISDORFER, Vitor Kochhann. Introdução ao cooperativismo. Santa Maria: Universidade 
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No mundo, hoje, existem mais de 3 milhões de cooperativas, sendo que 

mais de 1,2 bilhões de pessoas são cooperadas. As Cooperativas ainda geram 280 

milhões de empregos no mundo.202 

 

                                            

Federal de Santa Maria, 2014. p. 76. 

202 INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE.  Disponível em: https://ica.coop/en. Acesso em: 01 
jun. 2018. 



 

 

CAPÍTULO 2  

SUSTENTABILIDADE E SUAS DIMENSÕES 

 

Este capítulo versa sobre a construção do conceito de Sustentabilidade a 

partir do disposto nos relatórios das Conferências Mundiais sobre Meio Ambiente.203 

Apresentam-se, ainda, as dimensões da Sustentabilidade a partir do tripé Ambiental, 

Econômica e Social. Tal embasamento auxiliará na fundamentação à discussão sobre 

a Sustentabilidade Corporativa, apresentada como uma alternativa ao papel social e 

ambiental das organizações para além do seu papel econômico.       

 

2.1 HISTÓRICO DA SUSTENTABILIDADE 

 

O termo Sustentabilidade não é uma invenção do século passado, sendo, 

pois, uma construção de séculos. Entre 1300 e 1350, o desenvolvimento agrícola bem 

como a utilização da madeira na Europa levou ao quase extermínio das árvores. Além 

de haver uma perda de capacidade ecológica na região, a falta de madeira ainda 

prejudicou o aquecimento nas casas, a cozinha e a fabricação de novas casas. Os 

animais ficaram sem alimentos, pois não havia mais ecossistema e as pessoas 

começaram a passar fome.  Entre 1309 a 1321, a população da Europa lutou contra 

a fome e de 1348 a 1351 ocorreu o surto da peste negra, que quase dizimou o 

continente.204  

                                            

203 MEIO AMBIENTE: conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, 
biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resolução conama nº 306/2002. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=306>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

204 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
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Para enfrentar essa crise, os principados e as cidades iniciaram um 

processo de reflorestamento em larga escala e promulgaram leis fundadas em 

princípios da Sustentabilidade. O objetivo era que a população não desmatasse mais 

madeira do que poderia se plantar para que as gerações futuras fossem beneficiadas. 

No final do século XIV, as leis da Europa Central começaram a ser guiadas por 

questões de Sustentabilidade.205 

Na Europa, as leis de Sustentabilidade giravam em torno de um sistema de 

uso da terra conhecido como “Allmende”, em alemão, e “commons”, em inglês. Esse 

sistema definiu o público e o privado: “o funcionamento e a integridade dos 

ecossistemas eram de interesse público, o uso dos recursos poderia ser privado”.206 

Sob esse sistema, o uso da terra era restringia-se de três maneiras: 

Em primeiro lugar, uma relevante limitação ecológica representou o 
contexto relacionado aos direitos de uso da terra. Eles eram 
considerados a herança do passado e a obrigação do futuro. Noções 
de patrimônio dos antepassados por um lado, e herdeiros e 
descendentes por outro, comumente definiam a extensão dos direitos 
de uso individual da terra.  

Em segundo lugar, florestas, pastos e terras aráveis eram organizados 
como Allmenden em sentido estrito, isto é, como área comum 
indivisível pertencente a comunidade local. Campos de cultivo eram 
destinados a família individuais em termos de colheita e posse, no 
entanto a decisão sobre o tipo de uso permanecia na comunidade 
local. Para este fim, as lavouras eram consideradas parte da 
Allmaden.  

A terceira restrição dos direitos de uso da terra advém do fato de que 
esta não podia ser vendida ou repassada sem autorização do senhorio 
principal ou local (representando o coletivo). Havia também a 

                                            

of sustainability: transformind law and governasse. p. 31. 

205 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 31. 

206 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 31. 
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possibilidade de proibição de alteração e de uso excessivo da terra.207 

Com o sistema Allmende, a terra passou a ser respeitada como um 

ingrediente da vida, passando os seres humanos a se portar como meros usuários. 

Os humanos passaram a apenas poder ter propriedades nos limites da 

Sustentabilidade ecológica, ou melhor, apenas ter o tanto de terra que fosse 

necessário para seu consumo.208 

A província da Saxônia, em 1560, foi um dos primeiros lugares a se 

preocupar com o uso racional das florestas, com o lugar onde as mesmas pudessem 

se regenerar. A partir desse cuidado, apareceu, pela primeira vez, a palavra 

Sustentabilidade, que na língua alemã é Nachhaltigkeit.209 

A palavra Sustentabilidade se tornou um conceito em 1713 no livro 

Sylvicultura Oeconomica oder Naturmässige Anweisung zur Wilden Baum-Zuch210 de 

Hans Carl von Carlowitz, que durante 40 anos foi responsável pela administração da 

mineração de prata na Saxônia.  

Em sua obra, Carlowitz211 descreve que havia muitos fornos de mineração, 

os quais usavam muito carvão vegetal, que eram extraídos da madeira, sendo assim 

necessário usar toda madeira, que havia na região, para manter esses fornos. O autor 

se preocupava com esse uso excessivo da madeira. Ele entendia que o uso 

abundante poderia acabar com a mesma e com a indústria, pois a ignorância e a 

                                            

207 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 32. 

208 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 32. 

209 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 33.  

210 Economia Florestal ou Guia de Cultivo da Árvore em conformidade com a natureza. CARLOWITZ, 
Hans Carl Von. Sylvicultura oeconomica. Charleston: Andesite Press, 2017. 

211 Economia Florestal ou Guia de Cultivo da Árvore em conformidade com a natureza. CARLOWITZ, 
Hans Carl Von. Sylvicultura oeconomica. Charleston: Andesite Press, 2017. 
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ganância do homem acabariam com a natureza e levariam o mundo ao colapso. 

 Assim, Hans Carl propôs que a saída para humanidade seria a 

Nachhaltigkeit212, como algo indispensável, para se manter a vida. Ele recomendou 

que a madeira deveria ser preservada através de replantio de árvores selvagens e 

que deveria ser encontrado um substituto para o carvão vegetal. 

Sobre a economia, Carlowitz entende que o homem deve trabalhar junto à 

natureza, não apenas retirando tudo o que ela oferece. O autor acredita que se deve 

cuidar para não haver o desperdício, ou seja, usar apenas o necessário. A natureza 

deve ser um aliado da humanidade e as condições ecológicas são determinantes para 

a vida na terra. Assevera que a sustentabilidade é algo para longo prazo, pois 

preservar o estoque fará com que o homem possa viver no futuro.213 

 No século XIX, a madeira começou a ser substituída pelo carvão mineral. 

“Ironicamente, a industrialização baseada em combustíveis fosseis acabou por 

resgatar as florestas, e assim retardar o colapso.”214 

A História Moderna do conceito de Sustentabilidade inicia-se em 1966 com 

a criação do Clube de Roma fundado por Aurelio Peccei e Alexander King. Sendo um 

grupo de pessoas que se reuniram para debater assuntos relacionados à política, à 

economia internacional, ao meio ambiente e ao desenvolvimento Sustentável. Esse 

Clube entendeu que o crescimento econômico entrava em rota de conflito com 

Sustentabilidade do planeta. A forma para que o crescimento econômico e a 

Sustentabilidade entrassem numa consonância somente seria possível através de 

uma cooperação internacional com a ajuda do Estado, das empresas e da Sociedade 

                                            

212 Sustentabilidade. Tradução Livre. 

213 Economia Florestal ou Guia de Cultivo da Árvore em conformidade com a natureza. CARLOWITZ, 
Hans Carl Von. Sylvicultura oeconomica. Charleston: Andesite Press, 2017. 

214 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 41.                                
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Civil.215  

 Cruz e Glasenapp216, desta maneira, descrevem o momento que vivia o 

mundo na segunda metade do século XX: 

A apropriação e a transformação da natureza “como coisificação do 
mundo” conduziram a humanidade para a problemática ambiental, 
emerge como “crise de civilização”, sobretudo, da (i) racionalidade 
científica moderna (ocidental), que se transformou na capacidade 
destrutiva da humanidade, e que a partir da segunda metade do século 
XX tornou-se não só profunda como também irreversível, impossível 
de retornar e de responder aos desafios da civilização técnica 
dependente dos recursos minerais e energéticos, provocando assim a 
própria crise da modernidade e dos seus paradigmas. 

A Suécia e os países nórdicos sofriam com chuvas ácidas constantes em 

1968. Por esse motivo, propôs ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

(Ecosoc) uma conferência mundial, que possibilitasse um acordo internacional, a fim 

de reduzir a emissão de gases responsáveis pelas chuvas ácidas.217 

O resultado do pedido da Suécia foi, em 1972, a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, conhecida como a Conferência de 

Estocolmo. Essa foi a primeira reunião de chefes de estado organizada pela ONU, 

para tratar de questões de degradação do Meio Ambiente. Participaram da 

conferência 113 países e 400 instituições governamentais e não governamentais.    

Ressalta-se que participaram dessa conferência diversos países europeus 

e Estados Unidos da América que eram considerados desenvolvidos, mas 

apresentavam diversos problemas ambientais por adotarem um modelo econômico 

                                            

215 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 45. 

216 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Governança e sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. Revista Direitos Culturais, Santo angelo, v. 8, n. 17, p. 
191-208, jan./abr. 2014. p. 193. 

217 NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social 
ao econômico. Estudos Avançados, São Paulo, v. 26, n. 74, p. 51-64, jan. 2012. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10624>. Acesso em: 03 jul. 2018. p. 53. 
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causador de muita poluição e de degradação dos recursos naturais. E, também, por 

utilizarem os recursos naturais em demasia e sem qualquer preocupação com o Meio 

Ambiente. Já os países pobres participaram por conviverem com problemas 

relacionados à fome e à pobreza.218   

Nessa reunião, produziu-se a Declaração de Estocolmo219 com 26 

princípios a serem seguidos pelos seus signatários. Sendo, aqui, destacados três 

princípios: 

Principle 3 - The capacity of the earth to produce vital renewable 
resources must be maintained and, wherever practicable, restored or 
improved220. 

Principle 5 - The non-renewable resources of the earth must be 
employed in such a way as to guard against the danger of their future 
exhaustion and to ensure that benefits from such employment are 
shared by all mankind221.  

Principle 13 - In order to achieve a more rational management of 
resources and thus to improve the environment, States should adopt 
an integrated and coordinated approach to their development planning 
so as to ensure that development is compatible with the need to protect 
and improve environment for the benefit of their population.222 

                                            

218 SERRÃO, Monica; ALMEIDA, Aline; CARESTIATO, Andréa. Sustentabilidade: Uma questão de 
todos nós. Rio de Janeiro: Senac, 2012. p. 12.  

219 UN. Declaration of the united nations conference on the human environment. Disponível em: 
<http://www.un-documents.net/unchedec.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

220 Princípio 3-Deve-se manter, e sempre que possível, restaurar ou melhorar a capacidade da terra em 
produzir recursos vitais renováveis. Tradução Livre. UN. Declaration of the united nations 
conference on the human environment. Disponível em: <http://www.un-
documents.net/unchedec.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

221 Princípio 5 - Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que se evite o perigo 
de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe dos benefícios de 
sua utilização. UN. Declaration of the united nations conference on the human environment. 
Disponível em: <http://www.un-documents.net/unchedec.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

222 Princípio 13 -Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos e melhorar 
assim as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e coordenado 
de planejamento de seu desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a compatibilidade entre 
o desenvolvimento e a necessidade de proteger e de melhorar o meio ambiente humano em 
benefício de sua população. UN. Declaration of the united nations conference on the human 
environment. Disponível em: <http://www.un-documents.net/unchedec.htm>. Acesso em: 29 jun. 
2018. 
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Os princípios acima descritos estão todos relacionados ao uso comum da 

terra. Outra questão importante ressaltada nesses princípios é o da finitude dos 

recursos e do uso racional dos recursos da terra. Preocupação essa já demonstrada 

desde o século XVIII, por Hans Carl Von Carlowitz. 

A Declaração de Estocolmo produziu o primeiro documento, que reconhece 

para os seres humanos um Meio Ambiente de qualidade, deixando, assim, o mundo 

um local melhor para a humanidade. Essa declaração ainda teve o papel de ser o 

primeiro momento no qual se tentou conscientizar a população dos problemas 

relacionados ao crescimento desordenado, da poluição e da exploração excessiva dos 

recursos naturais. 

Em 1972, o Clube de Roma publicou a obra The limits to growth: A report 

for the club of rome´s project the predicament of mankind.223 A obra inicia-se 

comentando que o crescimento da população mundial aliado à industrialização e à 

produção de alimentos em massa aumentará a poluição, havendo, com isso, o 

esgotamento das reservas naturais nos cem anos após a publicação do mesmo. O 

resultado seria um colapso, tendo em vista que as pessoas ficariam sem alimentos e 

viveriam num ambiente altamente poluído. 

Para alterar essa previsão, a obra sugere que se deve estabelecer uma 

condição de estabilidade ecológica e econômica através da Sustentabilidade. A 

possível forma de haver essa estabilização seria através do controle do crescimento 

populacional e do controle do capital, utilizando apenas os necessários dos recursos 

naturais à sobrevivência na Terra. 

Na década de 70, ainda houve duas convenções sobre o Meio Ambiente: a 

de Paris, que tratou de uma política de planejamento integrada e compatível com a 

proteção do Meio Ambiente, e a de Convenção do Kuwait de 1978, que pediu uma 

gestão integrada para atingir as metas ambientais e de desenvolvimento de forma 

                                            

223 MEADOWS, Denis L., et al. The limits to growth: A report for the club of rome´s project the 
predicament of mankind. 5 ed. New York: Universe Books, 1972.  
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harmoniosa.224 

Em dezembro de 1983, a Assembleia Geral da ONU através da resolução 

38/161 criou uma comissão especial para elaborar um relatório sobre o Meio Ambiente 

e a problemática global até o ano 2000. Deveria, ainda, conter, nesse relatório, 

estratégias e propostas ao desenvolvimento sustentável. Essa comissão adotou o 

nome de World Commission on Environment and Development225 (WCED).226 

Participaram dessa comissão membros de 21 nações com várias do Sul, 

tendo como principais preocupações a degradação ambiental e as discrepâncias do 

desenvolvimento econômico e social entre “Norte e Sul”.227 A área mais problemática 

do documento seria conciliar o desenvolvimento dos mais ricos (Norte) com os dos 

países pobres (Sul). 

No ano de 1987, essa comissão publicou o Relatório Brundtland através de 

um documento intitulado Our Common Future228, que apontou a incompatibilidade 

entre os padrões de produção e consumo vigente, com os padrões de um 

desenvolvimento Sustentável.  

O relatório criticou o ritmo acelerado da expansão e da escala de impactos 

                                            

224 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 48.                                

225 Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

226 UN. Sustainable development knowledge platform. Disponível em: 
<https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced>. Acesso em: 01 jul. 2018. 

227 No período pós-Segunda Guerra Mundial, a dinâmica da cooperação Norte-Sul seria balizada pelo 
discurso de posse do presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman. De caráter profundamente 
dualista, o referido discurso dividiria o mundo entre, de um lado, os países autoclassificados de 
“desenvolvidos” e, de outro, os por ele classificados de “subdesenvolvidos”, cabendo aos países do 
“Norte”, ricos e “desenvolvidos”, levar aos países do “Sul”, pobres e subdesenvolvidos, as 
maravilhas do avanço científico e do progresso técnico e industrial, por eles conquistados. 
ULLRICH, Danielle Regina. A construção de saberes no campo da cooperação internacional 
sul-sul à luz dos postulados e princípios da gestão social. Tese (Doutorado em Administração) 
– Universidade Federal do Rio Grande do SUL. Porto Alegre, 2014. p. 23.  

228 UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. 
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sobre o Meio Ambiente do modelo de desenvolvimento vigente. O documento traz uma 

série de medidas, que os países deveriam tomar com o intuito de promover o 

desenvolvimento Sustentável como:  

limitar o crescimento da população; 

atender às necessidades básicas da população (moradia, saúde, 
escola); 

controlar o crescimento desordenado das cidades; 

garantir às pessoas os recursos básicos (água, energia, alimentos); 

preservar os ecossistemas e a biodiversidade; 

aumentar a industrialização nos países subdesenvolvidos, diminuir o 
consumo de energia não renovável.229  

Ainda consta, no relatório, que os países deveriam implantar programas 

para o desenvolvimento Sustentável com as seguintes medidas: 

utilizar na construção novos tipos de matérias menos poluentes e com 
menor desperdício; 

reduzir o consumo de produtos químicos na produção de alimentos; 

racionalizar o consumo de água e de alimentos; 

reciclar a maior quantidade de material possível; 

buscar novas fontes de energia, principalmente as renováveis 

distribuir as zonas residências e a zonas industriais.230     

Sobre esse documento, Cruz assevera que “fica clara uma maior 

preocupação com os limites dos bens naturais e com a necessidade de assegurar 

condições adequadas de vida digna também para as futuras gerações”.231 

                                            

229 UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. 

230 UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. 

231 CRUZ, Paulo Marcio. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade [recurso eletrônico] 
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É o Relatório de Brundtland que se consagra às discussões sobre a 

diferença entre Crescimento e Desenvolvimento e, ainda, busca aliar os conceitos de 

Desenvolvimento e de Sustentabilidade. O documento menciona que o 

desenvolvimento é a necessidade da população e a Sustentabilidade é a capacidade 

de o Meio Ambiente absorver essa necessidade.232  

Já, em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro-Brasil a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO 

92, Conferência do Rio de Janeiro e Rio 92. Participaram do encontro 160 Estados, 

além de diversas entidades da sociedade civil organizada. Nesse evento, buscou-se 

“conciliar o desenvolvimento econômico com a prestação e a conservação do Meio 

Ambiente”.233 

Durante essa conferência, produziram-se dois documentos: Declaração do 

Rio e a Agenda 21. “A declaração do Rio, que estabelece acordos internacionais para 

proteger e respeitar a integridade da ecologia e do desenvolvimento global, 

começando pela gestão ambiental e do Desenvolvimento Sustentável.”234 Já a agenda 

“21 se centra na implantação de programas e políticas ambientais”.235 

A agenda 21 constituiu-se em um documento que trouxe a reflexão de cada 

país, ou melhor, cada nação poderia agir nas soluções dos problemas 

socioambientais. Deveriam participar dessa solução os governos, as empresas e as 

                                            

participação especial Gabriel Real Ferrer; org. e rev. Lucas de Melo Prado. - Dados eletrônicos. - 
Itajaí: UNIVALI, 2012, Modo de acesso: http://www.univali.br/ppcj/ebook.Zenildo. p. 110. 

232 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 52. 

233 FEIL, Alexandre André; SCHREIBER, Dusan. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: 
desvendando as sobreposições e alcances de seus significados. Cadernos ebape.br, Rio de 
janeiro, v. 15, n. 3, p. 667-681, jul./set. 2017, p. 670. 

234 FEIL, Alexandre André; SCHREIBER, Dusan. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: 
desvendando as sobreposições e alcances de seus significados. Cadernos ebape.br, Rio de 
janeiro, v. 15, n. 3, p. 667-681, jul./set. 2017, p. 670. 

235 FEIL, Alexandre André; SCHREIBER, Dusan. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: 
desvendando as sobreposições e alcances de seus significados. Cadernos ebape.br, Rio de 
janeiro, v. 15, n. 3, p. 667-681, jul./set. 2017, p. 670. 
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organizações não governamentais (Sociedade Civil Organizada). A ideia da Agenda 

21 foi fazer com que todos países elaborassem um planejamento para o 

Desenvolvimento Sustentável, devendo-se pensar na inclusão social, na 

Sustentabilidade urbana e rural, na preservação dos recursos naturais e na ética 

política. 

Já a Sociedade Civil organizada buscou viabilizar a Carta da Terra durante 

o evento no Rio de Janeiro como uma alternativa à Declaração, que estava sendo 

produzida. Tinha a ecologia como centro e buscava: erradicação da pobreza, 

desenvolvimento socioeconômico, direito humanos e paz.  

Entre 1995 e 2000, 46 países e mais de 100.000 pessoas participaram de 

um amplo debate a fim viabilizar a Carta da Terra, que foi ratificada em 14 de março 

de 2000. Esse documento traz como princípios: Respeitar e cuidar da comunidade de 

vida, Integridade ecológica Justiça social e econômica Democracia, não-violência e 

paz.236  

Leonardo Boff237 assim a descreve:  

A Carta da Terra parte de uma visão integradora e holística. Considera 
a pobreza, a degradação ambiental, a injustiça social, os conflitos 
étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual como 
problemas interdependentes que demandam soluções includentes. 
Ela representa um grito de urgência face às ameaças que pesam, 
sobre a biosfera e o projeto planetário humano. Significa também um 
libelo em favor da esperança de um futuro comum da Terra e 
Humanidade. 

A declaração da Carta da Terra foi assinada por mais de mil organizações 

não governamentais, que enviaram à ONU um pedido para que tal documento fosse 

                                            

236 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE-BRASIL. Carta da Terra. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cartadaterrahistoria2105.pdf. Acesso em: 
01 jul. 2018. 

237 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE-BRASIL. Carta da Terra. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cartadaterrahistoria2105.pdf. Acesso em: 
01 jul. 2018. 
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recomendado e aprovado pela organização.238 

  Em setembro de 2000, a ONU publicou a Declaração do Milênio com os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que veio ao encontro da Carta de Terra. 

Essa declaração tem como objetivos:  

erradicar a pobreza extrema e a fome;  

atingir o ensino básico universal;  

promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 

reduzir a mortalidade infantil, Melhorar a saúde materna; 

 combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

 garantir a sustentabilidade ambiental; 

 estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.239 

 A declaração do Milênio se baseou no princípio de respeito à natureza. 

Ainda teve como base a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerância e a 

responsabilidade compartilhada, como valores fundamentais e buscou uma nova 

ética.240  

Na cidade de Johanesburgo, em 2002, ocorreu a Rio+10 ou Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável, um fórum organizado pela ONU, que teve com 

principal objetivo verificar o andamento da Agenda 21, nos países.  

A conferência, ainda, “centrou-se na aniquilação da pobreza e definiu 2002 

que o Desenvolvimento Sustentável possui uma base de formação de três pilares 

                                            

238 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 59. 

239 UN. Millenium declaration. Disponível em: 
http://www.un.org/en/development/devagenda/millennium.shtml. Acesso em: 01 jul. 2018. 

240 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: Transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 60. 
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essenciais Triple Bottom Line: Ambiental, social e econômico”.241  

Por fim, no ano de 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) Rio + 20 “teve como foco a renovação do 

compromisso sobre o Desenvolvimento Sustentável formalizado em diversos países 

em conferências anteriores. Dessa conferência surgiu o documento intitulado The 

Future We Want, com foco principalmente nas questões da utilização de recursos 

naturais, e em questões sociais como a falta de moradia”.242 

 

2.2 O CONCEITO DA SUSTENTABILIDADE   

 

Conforme já descrito nesta Tese, o termo Sustentabilidade vem a ser um 

contraponto ao conceito de crescimento, pois neste tudo era possível fazer para 

manter a economia dos países e aumentar o capital das pessoas. Conforme Beck243, 

a produção das riquezas vem acompanhada de riscos, que a sociedade pode vir a 

sofrer. Da revolução industrial até a década de 70, os meios de produção evoluíram 

muito e não houve qualquer preocupação com o Meio Ambiente, apenas se extraíam 

as riquezas da natureza. 

Até o início da década de 70, pouco se falava ou se estudava sobre o tema 

da Sustentabilidade. A sociedade não tinha qualquer preocupação com as riquezas 

naturais, tão pouco imaginava que um dia pudesse haver um colapso no Meio 

                                            

241 FEIL, Alexandre André; SCHREIBER, Dusan. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: 
desvendando as sobreposições e alcances de seus significados. Cadernos ebape.br, Rio de 
janeiro, v. 15, n. 3, p. 667-681, jul./ set. 2017. p. 670. 

242 FEIL, Alexandre André; SCHREIBER, Dusan. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: 
desvendando as sobreposições e alcances de seus significados. Cadernos ebape.br, Rio de 
janeiro, v. 15, n. 3, p. 667-681, jul./ set. 2017. p. 670he1 

243 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Tradução de Sebastião Nascimento.  São Parlo: 34, 2011. Título 
original: Risikogesellschaft.p. 23. 
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Ambiente244.  

Milton Friedman, vencedor do prêmio Nobel de Economia, de 1976, 

considerava ser imoral qualquer iniciativa de um dirigente de uma empresa, que 

diminuísse seus lucros, em virtude de atenuar os impactos ambientais245, causados 

pelas mesmas.246  

O crescimento pode ser entendido como um empreendimento, que visa a 

transformar em mercadoria as relações entre homem e natureza, ou melhor, trata-se 

de explorar e obter lucros dos recursos naturais e humanos.247 

Ainda sobre crescimento, Latouche248, assim, o descreve: 

a sociedade de crescimento não é desejável por pelo menos três 
motivos: ela produz um aumento das desigualdades e injustiças ela 
cria um bem-estar amplamente ilusório; ela não suscita, mesmo para 
os que mais se beneficiam, uma sociedade amigável e sim uma 
antissociedade que padece de riqueza. 

Garrett Hardin, em contraponto ao Crescimento, publica, em 1968, o artigo 

The tragedy of the commons.249 Nesse artigo, o autor aponta que o crescimento da 

população e o uso dos recursos naturais não são os únicos problemas da Terra. Ele 

                                            

244 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Tradução de Sebastião Nascimento.  São Parlo: 34, 2011. Título 

original: Risikogesellschaft.. P. 39 

245 Impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 
que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as 
atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 
qualidade dos recursos ambientais. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resolução conama nº 
306/2002 . Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=306>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

246 MARQUES, Luiz. O capitalismo e o colapso ambiental. Campinas: Unicamp. 2015. P. 479. 

247 VEIGA, José Eli da. Para entender o desenvolvimento sustentável. São Paulo: 34. 2015.p. 50. 

248 LATOUCHE, Serge. O decrescimento. por que e como? LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Ellimar 
Pinheiro do(orgs). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, descrescimento e 
prosperidade. Rio de Janeiro, Garamond: 2012. p. 47.  

249 HARDIN, Garret. The tragedy of the commons. Science, Washington, v. 162, n. 3859, p. 1243-
1248, dez. 1968 
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descreve que para haver uma qualidade de vida, a população precisa mudar seu estilo 

de vida diminuindo o uso de energia e, ainda, deve-se entender que se vive num local 

com finitude de recursos.  

Assevera-se que, para a vida na Terra manter-se, é necessário haver o 

gerenciamento de recursos. Na Terra, existem bens que são comuns a todos e esses 

devem ser usados com cuidado. É interessante notar que por bem o autor entende 

atmosfera, oceanos, rios, populações de peixes, parques nacionais, etc.250 

Enfatiza-se, nesse artigo, que as soluções para se resolverem os 

problemas dos bens comuns da Terra podem dar-se pela privatização, pela 

regulamentação ou criando-se a figura do poluidor-pagador. 

Hardin asseverá em seu artigo: 

The most important aspect of necessity that we must now recognize, 
is the necessity of abandoning the commons in breeding. No technical 
solution can rescue us from the misery of overpopulation. Freedom to 
breed will bring ruin to all. At the moment, to avoid hard decisions many 
of us are tempted to propagandize for conscience and responsible 
parenthood. The temptation must be resisted, because an appeal to 
independently acting consciences selects for the disappearance of all 
conscience in the long run, and an increase in anxiety in the short.251 

Ainda, contrapondo a visão de crescimento, em 1987, o Relatório de 

Bundtland inicia a discussão sobre o termo Desenvolvimento Sustentável. Conforme 

Veiga, o crescimento está ligado à mudança quantitativa da economia, já o 

                                            

250 HARDIN, Garret. The tragedy of the commons. Science, Washington, v. 162, n. 3859, p. 1243-
1248, dez. 1968. 

251 O aspecto mais importante da necessidade que devemos reconhecer agora é a necessidade de 
abandonando os comuns na criação. Nenhuma solução técnica pode nos salvar da miséria de 
superpopulação. Liberdade para criar trará ruína para todos. No momento, para evitar decisões 
difíceis muitos de nós somos tentados a nos propagar pela consciência e pela paternidade 
responsável. A tentação deve ser resistida, porque um apelo a consciências de agir 
independentemente seleciona o desaparecimento de toda consciência a longo prazo e um aumento 
da ansiedade no curto prazo. HARDIN, Garret. The tragedy of the 
commons. Science, Washington, v. 162, n. 3859, p. 1243-1248, dez. 1968. p. 1248. 
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Desenvolvimento está ligado às mudanças qualitativas da vida das pessoas.252  

O Desenvolvimento segundo Boff253 tem o seguinte conceito: 

O desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e 
político abrangente, que visa ao constante melhoramento do bem-
estar de toda a população e de cada indivíduo, na base de sua 
participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na justa 
distribuição dos benefícios resultantes dele. 

Assim, é conceituado o Desenvolvimento Sustentável pelo Relatório de 

Bundtland: 

Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs. It contains within it two key concepts: the concept of 
'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which 
overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed 
by the state of technology and social organization on the environment's 
ability to meet present and future needs.254  

O Relatório de Brundtland elenca três pilares do Desenvolvimento 

Sustentável: o Crescimento Econômico, a Proteção Ambiental e a Igualdade Social. 

O crescimento econômico proposto somente seria possível se aliado a não prejudicar 

o Meio Ambiente, apenas extrair suas utilidades e preservando-o.255  

Segundo pilar do Relatório, é a proteção ambiental onde os países 

deveriam buscar novas alternativas energéticas (energia limpas) e também a 

                                            

252 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005. p. 56. 

253 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 47. 

254 O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que atende às necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades ". Ele 
contém dois conceitos-chave: o conceito de "necessidades", em particular as necessidades 
essenciais dos pobres do mundo, às quais deve ser dada prioridade absoluta; e a ideia de limitações 
impostas pelo estado da tecnologia e organização social sobre a capacidade do ambiente de 
atender às necessidades presentes e futuras. Tradução Livre. UN. Our common future. Disponível 
em: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. 

255 UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. 



90 

 

preservação da água no mundo.256 

Por fim, o terceiro pilar é a igualdade social, que deveria buscar o bem-

estar das pessoas. Diminuir as desigualdades era o maior problema a ser enfrentado 

pelos países. O crescente fosso entre as rendas de ricos e de pobres é evidente em 

todo o mundo, com os rendimentos das famílias mais ricas aumentando em relação 

aos rendimentos das famílias de classe média ou baixa.257 

Por fim, assim deve ser entendido o desenvolvimento Sustentável: 

The satisfaction of human needs and aspirations in the major objective 
of development. The essential needs of vast numbers of people in 
developing countries for food, clothing, shelter, jobs - are not being met, 
and beyond their basic needs these people have legitimate aspirations 
for an improved quality of life. A world in which poverty and inequity are 
endemic will always be prone to ecological and other crises. 
Sustainable development requires meeting the basic needs of all and 
extending to all the opportunity to satisfy their aspirations for a better 
life.258  

 Ainda segundo o Our common future “Poverty is a major cause and effect 

of global environmental problems. It is therefore futile to attempt to deal with 

environmental problems without a broader perspective that encompasses the factors 

underlying world poverty and international inequality”.259 

                                            

256 UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. 

257 UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. 

258 A satisfação das necessidades e das aspirações humanas no objetivo principal do desenvolvimento. 
As necessidades essenciais de um grande número de pessoas nos países em desenvolvimento 
para alimentos, vestuário, abrigo, empregos - não estão sendo atendidas, e além de suas 
necessidades básicas, essas pessoas têm aspirações legítimas para uma melhor qualidade de vida. 
Um mundo em que a pobreza e a desigualdade são endêmicas sempre estará propenso a crises 
ecológicas e outras. O desenvolvimento sustentável requer o atendimento das necessidades de 
todos e estendendo-se a todas as oportunidades para satisfazer suas aspirações por uma vida 
melhor. Tradução Livre. UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-
common-future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. p. 41-42. 

259 A pobreza é uma das principais causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais do 
mundo. Portanto, é inútil tentar abordar esses problemas sem uma perspectiva mais ampla, que 
englobe os fatores subjacentes à pobreza mundial e à desigualdade internacional. Tradução Livre. 
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O Desenvolvimento Sustentável é um contraponto ao modelo econômico 

vigente, por isso, é um conceito que tem encontrado dificuldade em se expandir. Para 

que as proposições que abarcam tais discussões sejam exitosas seria necessário   

implementar um modelo econômico no qual muitas pessoas venham a pagar a conta 

e poucas pessoas venham a lucrar.260 

Diante desse conceito de Desenvolvimento Sustentável adotado pós o 

Relatório de Brundtland, um novo conceito de Sustentabilidade tomou forma. Segundo 

Souza261, a Sustentabilidade está na “ideia de um modelo de desenvolvimento 

escolhido e reforçado para o mundo, o qual objetiva compatibilizar a proteção do 

ambiente com o desenvolvimento econômico e social”. 

Assim o Desenvolvimento Sustentável tem como seu principal objetivo a 

definição de um modelo econômico, que venha a ser capaz de gerar riquezas e bem-

estar e, ao mesmo tempo, que fomente a coesão social e impeça A degradação do 

Meio Ambiente.262 

Souza263, desta forma, diferencia a Sustentabilidade do Desenvolvimento 

Sustentável: 

                                            

UN. Our common future. Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-
future.pdf. Acesso em: 01 jul. 2018. p. 7. 

260 SERRÃO, Monica; ALMEIDA, Aline; CARESTIATO, Andréa. Sustentabilidade: Uma questão de 
todos nós. Rio de Janeiro: Senac, 2012. p. 17. 

261 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. 20 anos de sustentabilidade: reflexões sobre avanços 
e desafios. Revista da Unifebe, Brusque, v. 11, n. 1, p. 239-252, jul./ dez. 2011. p. 242. 

262 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; MAFRA, Juliete Ruana. A sustentabilidade e seus 
reflexos dimensionais na Avaliação Ambiental Estratégica: o ciclo do equilíbrio do bem-estar. In: Livia 
Gaigher Bosio Campello; Norma Suelli Padilha, Paulo de Bessa Antunes. (Org.). DIREITO 
AMBIENTAL I: XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI. 1ed.Florianópolis: CONPEDI, 2014, 
v. 1, p. 190-218. Pszzz’’’. 192. 

263  SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; MAFRA, Juliete Ruana. A sustentabilidade e seus 
reflexos dimensionais na Avaliação Ambiental Estratégica: o ciclo do equilíbrio do bem-estar. In: Livia 
Gaigher Bosio Campello; Norma Suelli Padilha, Paulo de Bessa Antunes. (Org.). DIREITO 
AMBIENTAL I: XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI. 1ed.Florianópolis: CONPEDI, 2014, 
v. 1, p. 190-218 
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As diferenças entre Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 
afloram com um processo em que a primeira se relaciona com o fim, 
enquanto o segundo com o meio. O Desenvolvimento Sustentável 
como meio para que seja possível obter equilíbrio entre o progresso, 
a industrialização, o consumo e a estabilidade ambiental, como 
objetivo a Sustentabilidade e o bem-estar da sociedade 

Destaca-se que a Sustentabilidade faz parte dos objetivos do milênio264, 

sendo que Ferrer assim o descreve: 

La sostenibilidad se encuentra más bien relacionada con los Objetivos 
del Milenio, que son la guía de acción de la humanidad. El objetivo de 
lo ambiental es asegurar las condiciones que hacen posible la vida 
humana en el planeta. En cambio, los otros dos aspectos de la 
sostenibilidad, los sociales que tienen que ver con la inclusión, con 
evitar la marginalidad, con incorporar nuevos modelos del gobernanza, 
etcétera, y los aspectos económicos, que tienen que ver con el 
crecimiento y la distribución de la riqueza. Tienen que ver con dignificar 
la vida. La sostenibilidad nos dice que no basta con asegurar la 
subsistencia, sino que la condición humana exige asegurar unas las 
condiciones dignas de vida.265 

 A palavra Sustentabilidade, segundo Cruz e Glasenapp266, significa o que 

pode sustentar, vindo do latim sustentare, que significa segurar por baixo, suster, 

conservar, guardar, manter com firmeza, criar e permitir o crescimento.  

Para Elimar Nascimento267, a Sustentabilidade tem duas origens: 

                                            

264 UN. Millenium declaration. Disponível em: 
http://www.un.org/en/development/devagenda/millennium.shtml. Acesso em: 01 jul. 2018. 

265 A sustentabilidade está relacionada aos Objetivos do Milênio, que são o guia de ação da 
humanidade. O objetivo do ambiental é assegurar as condições que possibilitam a vida humana no 
planeta. Por outro lado, os outros dois aspectos da sustentabilidade, os sociais que têm a ver com 
a inclusão, com evitar a marginalidade, com a incorporar novos modelos de governança, etcétera, 
e os aspectos econômicos, que têm a ver com o crescimento e a distribuição de riqueza. Têm a ver 
com dignificar a vida. Sustentabilidade nos diz que não basta garantir a subsistência, mas que a 
condição humana exige assegurar umas das condições dignas de vida. Tradução Livre. FERRER, 
Gabriel Real. El derecho ambiental y el derecho de la sostenibilidad. In: PNUMA. Programa regional de 
capacitacion en derecho y políticas ambientales. [S.l.], [2008]. Disponível em: 
<http://www.pnuma.org/deramb/documentos>. Acesso em: 02 jul. 2018. 

266 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Governança e sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. Revista Direitos Culturais, Santo angelo, v. 8, n. 17, p. 
191-208, jan./abr. 2014. p. 198. 

267 NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social 
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Biológica e Econômica. A primeira se refere à capacidade de recuperação e 

reprodução dos ecossistemas (resiliência) em face de agressões antrópicas (uso 

abusivo dos recursos naturais, desflorestamento, fogo etc.) ou naturais (terremoto, 

tsunami, fogo etc.). Já a segunda advém da forma de consumo e da produção que se 

expandiram no final do século XX. Diante desse fato, ergue-se, assim, a noção de 

Sustentabilidade sobre a percepção da finitude dos recursos naturais e sua gradativa 

e perigosa depleção. 

Na Biologia, a Sustentabilidade é usada para medir o quanto o ambiente 

ou ecossistema suporta as mudanças sem ser totalmente destruído. A Biologia criou 

esse termo para poder estudar a natureza e os processos naturais e aplicar esses 

conhecimentos na conservação e na preservação desses ambientes naturais.268  

O conceito de Sustentabilidade de Boff269, cujo pensamento é mais voltado 

a um sentido ecológico, expõe que: 

Sustentabilidade representa procedimentos que tomamos para 
permitir que a Terra e seus biomas se mantenhas vivos, protegidos, 
alimentados de nutrientes de estarem sempre bem e conservados e à 
altura dos riscos que possam advir.  

Tonera Junior270, assim, descreve que a Sustentabilidade pode ter 

conotação ecológica ou política:  

Por ser uma expressão polissêmica a sustentabilidade pode ser 
compreendida por meio de um conceito ecológico, bem como por um 
conceito político no qual a sociedade estabelece formas de organizar-
se delimitando seu crescimento, tendo em vista a observância das 
condições dos recursos naturais, dos meios tecnológicos e do nível 

                                            

ao econômico. Estudos Avançados, São Paulo, v. 26, n. 74, p. 51-64, jan. 2012. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10624. Acesso em: 1 jul. 2018. 

268 SERRÃO, Monica; ALMEIDA, Aline; CARESTIATO, Andréa. Sustentabilidade: Uma questão de 
todos nós. Rio de Janeiro: Senac, 2012. p. 19. 

269 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 

270 TONNERA JUNIOR, João. Sustentabilidade (s) e os direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumem 
Juris, 2016. p. 11.  
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efetivo do bem-estar social. 

O conceito de Sustentabilidade política segundo Juarez Freitas271 é:  

A sustentabilidade trata-se de princípio constitucional que determina, 
com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da 
sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e 
imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente 
limpo, inovador, ético e eficiente, para assegurar o bem-estar no 
presente e no futuro. 

Ainda sobre o tema, Ferrer272 lembra que a “sustentabilidade tornou-se uma 

noção positiva e altamente prospectiva, que supõe a introdução de mudanças 

necessárias para que a sociedade planetária seja capaz de perpetuar-se 

indefinidamente no tempo e no espaço”. O autor, do mesmo modo, arremata: 

Com isso, para o campo jurídico, a sustentabilidade impõe não apenas 
a revisão de seus esquemas conceituais e estruturais, como também 
apresenta um novo ator ao direito (desconhecido até então), as 
gerações futuras, ou seja, o dilema da sustentabilidade ultrapassa em 
muito a lógica estruturante do Estado Constitucional Moderno e do 
Direito nacional, submetidos aos estritos limites de territorialidade de 
suas fórmulas sancionatórias.273  

Contudo, a Sustentabilidade “importa em transformação social, sendo 

conceito integrador e unificante. Propõe a celebração da unidade homem/natureza, 

na origem e no destino comum e significa um novo paradigma”.274 

Na obra de John Elkington275, a Sustentabilidade é o “princípio que 

                                            

271 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 40. 

272 FERRER, Gabriel Real. GLASENAPP, Maikon Cristiano. CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: 
um novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos (Online), v. 19, p. 1433, 2014. p. 1457. 

273 FERRER, Gabriel Real. GLASENAPP, Maikon Cristiano. CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: 
um novo paradigma para o direito. Novos Estudos Jurídicos (Online), v. 19, p. 1433, 2014. p. 1461. 
Disponível em https://siaiap32.univali.br//seer/index.php/nej. Acesso em 20 jul. 2018. 

274 NALIINI, José Renato. Ética ambiental. Campinas: Millennium, 2001. p. 138. 

275 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo. M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business. p. 52.  
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assegura que nossas ações de hoje não limitarão a gama de oportunidades 

econômicas, sociais e ambientais disponíveis para as gerações futuras”.  

Assim, a Sustentabilidade deve ser um sistema político econômico, que 

deve aliar a liberdade à igualdade onde o “valor da liberdade dos cidadãos, é 

garantida, igualitariamente, a sobrevivência digna, observados critérios ambientais 

ecologicamente equilibrados”.276 

A Sustentabilidade é um processo de busca e aprendizagem baseado na 

durabilidade, na integração e na subsidiariedade utilizando-se de elementos como 

informação, transparência, instrução, participação, planejamento, monitoração e 

avaliação. Através desses elementos, pode-se fazer uma análise adequada dos 

problemas e assim buscar soluções, através da mudança de pensamento e do 

reajuste do modelo político de Desenvolvimento vigente.277 

O conceito de Sustentabilidade ainda deve ser de que as sociedades 

devem produzir suas necessidades, sem ultrapassar a capacidade do ambiente de 

sustentá-las. “A sustentabilidade passou a ser um componente essencial de um 

desenvolvimento que se preocupa com a qualidade do ambiente e com a qualidade 

de vida das pessoas.”278  

Uma sociedade que se preocupa com a Sustentabilidade deve atender às 

necessidades humanas, sem comprometer os ciclos naturais. Deve, apenas, retirar 

os recursos necessários da natureza para que esta possa se recuperar. Quando não 

for possível a recuperação da natureza, a sociedade deve pensar em alternativas, que 

                                            

276 MACHADO, Sulamita Crespo Carrilho. Considerações sobre sustentabilidade como princípio 
fundamental da agenda do futuro. Persona revista electrónica de derechos existenciales, v. 
90, n. 1, p. 8-15, jan. 2013. Disponível em: http://www.revistapersona.com.ar/.Acesso em: 03 jul. 
2018. P.5. 

277 TONNERA JUNIOR, João. Sustentabilidade (s) e os direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumem 
Juris, 2016. p. 10. 

278 SERRÃO, Monica; ALMEIDA, Aline; CARESTIATO, Andréa. Sustentabilidade: Uma questão de 
todos nós. Rio de Janeiro: Senac, 2012. P. 19. 
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evitem o uso deste recurso.279  

Diante disso, deve haver planejamento para que se garanta a manutenção 

dos recursos ao longo do tempo, e assim as futuras gerações possam viver neste 

mundo e utilizar os recursos naturais para sua manutenção. A natureza tem uma 

dinâmica que precisa ser respeitada e ela tem limites, não podendo ser utilizada como 

se fosse infinita. Pensando assim, a sociedade começa a perceber que tem 

responsabilidade em relação às gerações futuras e percebe que, se não souber usar 

os recursos agora, a vida de seus filhos, netos e bisnetos não poderá ser neste 

planeta.280 

Para Souza e Armada281, a Sustentabilidade representa uma mudança de 

paradigma282 que:  

repensando os valores humanos, as visões políticas e as ‘regras do 
jogo’ sociais por meio da: eficiência econômica voltada à igualdade 
social, dos direitos individuais para obrigações coletivas, do 
individualismo para comunidade, da quantidade para a qualidade, da 
separação para a interdependência, da exclusão para a igualdade de 
oportunidade, do homem para a mulher, do luxo para a necessidade, 
da repressão para a liberdade, do hoje para o amanhã e do 
crescimento que beneficia poucos para um desenvolvimento humano 
que beneficie a todos 

                                            

279 SERRÃO, Monica; ALMEIDA, Aline; CARESTIATO, Andréa. Sustentabilidade: Uma questão de 
todos nós. Rio de Janeiro: Senac, 2012. P. 19. 

280 SERRÃO, Monica; ALMEIDA, Aline; CARESTIATO, Andréa. Sustentabilidade: Uma questão de 
todos nós. Rio de Janeiro: Senac, 2012. P. 20. 

281 SOUZA, Maria Cláudia Da Silva Antunes De; ARMADA, Charles Alexandre Souza. Desenvolvimento 
sustentável e sustentabilidade: evolução epistemológica na necessária diferenciação entre os 
conceitos. Revista de direito e sustentabilidade, São Luis, v. 3, n. 2, p. 17-35, jul./dez. 
2017. Disponível em: http://www.indexlaw.org/index.php/revistards/article/view/2437/pdf.Acesso 
em: 03 jul. 2018. p. 27. 

282 O uso da expressão “paradigma” surge em substituição ao termo “verdade”, tendo em vista a grande 
dificuldade em definir o que pode ser considerado cientificamente como verdadeiro. CRUZ, Paulo 
Márcio; BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do direito na pós-modernidade. Revista de estudos 
constitucionais, hermenêutica e teoria do direito (RECHTD), São Leopoldo, v. 3, n. 1, p. 75-
83, jan./jun. 2011. Disponível em: http://www.revistas.unisinos.br/index.php/rechtd.Acesso em: 04 
jul. 2018. 
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A Sustentabilidade ainda deve estar aliada à ética e a dignidade da pessoa 

humana. Sobre esse tema, Tonera Junior283 descreve: 

A Notável interligação entre a ética que subjaz à ideia da 
sustentabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana, pois 
quando se afirma que os seres humanos constituem o centro e a razão 
de ser o processo de desenvolvimento da sociedade, significa advogar 
um novo estilo de desenvolvimento que seja ambientalmente 
sustentável no acesso e no uso de recursos naturais, socialmente 
sustentável na redução da pobreza e das desigualdades sociais, 
promotor da justiça e da equidade e politicamente sustentável ao 
aprofundar a democracia garantindo o acesso e a participação de 
todos nas decisões de ordem pública.   

Para haver uma efetividade na Sustentabilidade deve haver uma 

cooperação entre os Estados, entre a Sociedade Civil Organizada com o Estado, para 

promoção de políticas públicas, como também deve haver adoção de 

comportamentos públicos e privados de modo a dar expressão concreta à assunção 

de condutas comprometidas com o bem-estar das gerações futuras.284 

Assim se efetivará a Sustentabilidade, a criação de novas instituições e 

procedimentos de regulação, sendo que as ONGs, Sociedade Civil Organizada serão 

os atores para efetivação. Esses atores deverão atacar a degradação ambiental e o 

aumento do crescimento populacional, que são causas da pobreza e do 

subdesenvolvimento.285  

Deve entender a Sustentabilidade como um “marco civilizatório para o 

desenvolvimento, produto da razoabilidade do consenso em prol da garantia da 

sobrevivência humana, devendo assim ser analisada e considerada para efeito de 

                                            

283 TONNERA JUNIOR, João. Sustentabilidade (s) e os direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumem 
Juris, 2016. p. 13. 

284 TONNERA JUNIOR, João. Sustentabilidade (s) e os direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumem 
Juris, 2016. p. 12. 

285 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Governança e sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. Revista Direitos Culturais, Santo Ângelo, v. 8, n. 17, p. 
191-208, jan./abr. 2014. p. 202. 
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quaisquer iniciativas públicas e privadas”.286 

A regulação será através de um estudo jurídico da Sustentabilidade, que 

deve levar em consideração os seguintes institutos jurídicos segundo Machado287: a 

relação entre justiça social, eficiência econômica e prudência ecológica; normas 

jurídicas internacionais, regulamentação jurídica interna e diplomacia econômica para 

a sustentabilidade; agências reguladoras da sustentabilidade; parâmetros jurídicos, 

governança pública e resultados sustentáveis; legislação, escolhas públicas e 

condições sustentáveis; regulação de ativos ambientais; regulação e mercados 

sustentáveis; constituição sustentável; direitos fundamentais na perspectiva da 

sustentabilidade; convergência entre Direito Econômico e Direito Ambiental; Direito 

Tributário, finanças públicas e Desenvolvimento Sustentável; Direito da Energia e 

condições para a sustentabilidade; marco regulatório da tecnologia para a 

sustentabilidade; eficácia do princípio do Desenvolvimento Sustentável; Tribunal 

Internacional do Meio Ambiente; sentenças justas como sustentáveis; Justiça como 

sustentabilidade; Direito e natureza e o Direito como ciência natural. 

Para a Sustentabilidade lograr êxito, deve-se pensar num Direito e Estado 

                                            

286 MACHADO, Sulamita Crespo Carrilho. Considerações sobre sustentabilidade como princípio 
fundamental da agenda do futuro. Persona revista electrónica de derechos existenciales, v. 
90, n. 1, p. 8-15, jan. 2013. Disponível em: http://www.revistapersona.com.ar/.Acesso em: 03 jul. 
2018. P. 12. 

287 MACHADO, Sulamita Crespo Carrilho. Considerações sobre sustentabilidade como princípio 
fundamental da agenda do futuro. Persona revista electrónica de derechos existenciales, v. 
90, n. 1, p. 8-15, jan. 2013. Disponível em: http://www.revistapersona.com.ar/.Acesso em: 03 jul. 
2018. P. 7. 
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Transnacional.288 O Estado Transnacional seria, segundo Cruz e Bodnar289: 

a emergência de novos espaços públicos solidários e 
cooperativamente democráticos e livres das amarras ideológicas da 
modernidade, decorrentes da intensificação da complexidade das 
relações globais, dotados de capacidade jurídica de governança, 
regulação, intervenção – e coerção - e com o objetivo de projetar a 
construção de um novo pacto de civilização.  

Através do Estado Transnacional, a Sustentabilidade deverá ser pensada 

como algo além dos limites dos países, visto que atos ocorridos em um país podem 

vir a prejudicar outros Estados.  Assim, a Sustentabilidade deve ser pensada 

globalmente e não apenas localmente. 

Pensar a Sustentabilidade aliada à Transnacionalidade faz com que as 

ações não venham a ser locais ou regionais isoladas, mas ações de Estado no plano 

mundial. Assim, os governos deveriam, através de estratégias governamentais, 

implementar a Sustentabilidade e com isso construir um compromisso global em prol 

do Meio Ambiente a fim de assegurar as relações do ser humano com a natureza.290 

                                            

288 O Estado e o Direito Transnacional poderiam ser propostos a partir de um ou mais espaços públicos 
transnacionais, ou seja, a criação de espaços públicos que possam perpassar estados nacionais. 
Logo, o Estado e o Direito Transnacional poderiam ter, enquanto proposta para a discussão, as 
seguintes características: a) Constituição a partir de estados em processos de abdicação intensa 
das competências soberanas; b) Formação por instituições com órgãos e organismos de 
governança, regulação, intervenção e aplicação das normas transnacionais; c) Capacidade fiscal 
em diversos âmbitos transnacionais, como em questões vitais ambientais , financeiras, circulação 
de bens e serviços, dentre outros não menos importantes; d) Atuação em âmbitos difusos 
transnacionais: questão vital ambiental, manutenção da paz, direitos humanos, dentre outros; e) 
Pluralismo de concepção, para incluir nações que não estão organizadas politicamente a partir da 
lógica judaico-cristã ocidental; f) Implantação gradativa de instrumentos de democracia 
transnacional deliberativa e solidária; g) Constituição dos espaços públicos transnacionais 
especialmente com base na cooperação, solidariedade e no consenso; h) Capacidade de coerção, 
como característica fundamental destinada a garantir a imposição dos direitos e deveres 
estabelecidos democraticamente a partir do consenso, superando assim uma das principais 
dificuldades de atuação dos estados no plano externo. CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A 
transnacionalidade e a emergência do estado e do direito transnacionais. Revista eletrônica do 
CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, p. 1-24, jan./dez. 2009. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/cejur/issue/archive>. Acesso em: 04 jul. 2018. p. 5. 

289 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do estado e do direito 
transnacionais. Revista eletrônica do CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, p. 1-24, jan./dez. 
2009. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cejur/issue/archive>. Acesso em: 04 jul. 2018. p. 6. 

290 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do direito na pós-modernidade. Revista 
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Denota-se que as crises ambientais advêm da falta de planejamento e de 

políticas públicas a longo prazo dos governos. Geralmente, as preocupações dos 

governantes são restritas a problemas visíveis relacionados a fatos concretos. “Falta 

uma sensibilização adequada das pessoas para a real dimensão da crise ecológica e 

da sua real ameaça à garantia da vida no planeta.”291 

Os desafios da Sustentabilidade para resolver os problemas ecológicos 

perpassam por projetos globais e duradouros, como os problemas da camada de 

ozônio e do aquecimento global.292 Para resolver esses problemas, são necessárias 

as forças de todos os Estados, isto é, não basta apenas uma localidade fazer sua 

parte, pois o problema é global. 

Uma das soluções, segundo Cruz e Glasneapp293, seria a construção de 

espaços públicos transnacionais de governança para Sustentabilidade. Seriam 

espaços públicos plurais, solidários e cooperativamente democráticos. Esses espaços 

públicos transnacionais devem estar livres de amarras ideológicas da modernidade. 

Com isso o tratamento das crises poderia ocorrer através de um novo pacto 

civilizatório, um novo contrato comprometido com a preservação da vida, em todas as 

formas, um documento que buscaria a qualidade de vida, que somente será possível 

através de novos mecanismos que assegurem a materialização da solidariedade 

transnacional.  

                                            

de estudos constitucionais, hermenêutica e teoria do direito (RECHTD), São Leopoldo, v. 3, n. 
1, p. 75-83, jan./jun. 2011. Disponível em: http://www.revistas.unisinos.br/index.php/rechtd.Acesso 
em: 04 jul. 2018. p. 80. 

291 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do direito na pós-modernidade. Revista 
de estudos constitucionais, hermenêutica e teoria do direito (RECHTD), São Leopoldo, v. 3, n. 
1, p. 75-83, jan./jun. 2011. Disponível em: http://www.revistas.unisinos.br/index.php/rechtd.Acesso 
em: 04 jul. 2018. p. 80. 

292 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do direito na pós-modernidade. Revista 
de estudos constitucionais, hermenêutica e teoria do direito (RECHTD), São Leopoldo, v. 3, n. 
1, p. 75-83, jan./jun. 2011. Disponível em: http://www.revistas.unisinos.br/index.php/rechtd.Acesso 
em: 04 jul. 2018. p. 80. 

293 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Governança e sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. Revista Direitos Culturais, Santo Ângelo, v. 8, n. 17, p. 
191-208, jan./abr. 2014. p. 202. 
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Essa demanda transnacional propiciará o surgimento de novos cenários e 

de novas instituições políticas e jurídicas que venham a possibilitar a politização de 

discussões e, assim, criar direitos transnacionais que deverão regular e limitar os 

poderes decorrentes da globalização. Também, criará uma nova regulação jurídica, 

permeando para a política, economia e ecologia, permitindo a participação de todos 

democraticamente.294 

Sobre esse tema, Ferrer acredita que a solução se dará através de: 

establecer instituciones para avanzar en el nuevoparadigma de 
sostenibilidad a través de formas de asociación entre diferentes partes 
intervinientes y sistemas a nivel local, nacional y global. Si bien las 
estructuras específi cas serán cosa de adaptación y debate, cabe 
esperar la proliferación de nuevas formas de participación que 
complementen y desafíen el sistema tradicional gubernamental. En el 
nuevo paradigma, el Estado se encuentra inmerso en la sociedad civil 
y la nación inserta en la sociedad planetaria. El mercado es una 
institución social a ser controlada por la sociedad en aras de la 
ecología y de la equidad, y no sólo de la generación de riqueza.295 

 Ferrer, de igual forma, prevê uma solução jurídica para a 

Sustentabilidade:  

En términos jurídicos, el derecho de la sostenibilidad es un derecho 
pensado en términos de especie y en términos de resolver problemas 
globales. Trae parte de la estructura clásica de los órdenes jurídico, 
social, económico y ambiental, que son propios de los Estados 
soberanos, pero desborda claramente ese ámbito. Su vocación es 
aportar soluciones que sirvan a todos, sin importar dónde se 

                                            

294 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Governança e sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. Revista Direitos Culturais, Santo Ângelo, v. 8, n. 17, p. 
191-208, jan./abr. 2014. p. 202. 

295 (...) estabelecer instituições para avançar no novo paradigma da sustentabilidade através de formas 
de associação entre diferentes partes intervenientes e sistemas em nível local, nacional e global. 
Se as estruturas específicas serão uma questão de adaptação e de debate, cabe esperar a 
proliferação de novas formas de participação que complementem e desafiem o sistema tradicional 
de governo. No novo paradigma, o Estado se encontra imerso na sociedade civil e a nação inserida 
na sociedade planetária. O mercado é uma instituição social a ser controlada pela sociedade em 
prol da ecologia e da equidade, e não apenas da geração de riqueza. Tradução Livre. FERRER, 
Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el 
futuro?. Novos estudos jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 2013. Disponível 
em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018. p. 323.  
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encuentren o dónde nacieron. Pretende aportar la esperanza de una 
sociedad futura global y mejor.296 

Diante do exposto, assevera-se a possibilidade de construir-se uma política 

ambiental transnacional, adequada às novas necessidades e voltada à manutenção e 

à conservação dos recursos naturais. Ressalta-se que a poluição e os danos 

ambientais não conhecem as fronteiras. Somente se podem prevenir esses danos 

através de atos de âmbito global e por meio de um sistema internacional de 

cooperação entre os Estados e de uma legislação e políticas públicas, comuns a todos 

os países.297   

Para a efetivação da Sustentabilidade, deve-se, igualmente, pensar na 

educação das pessoas, e que, através dessa, seja possível buscar a efetividade da 

Sustentabilidade assim descrita por Souza e Pasold298. A CRFB em seu art. 225299 

disciplina que é dever do estado promover a educação ambiental em todos níveis de 

ensino. Ainda sobre o tema, Boff300 posiciona-se:  

A sustentabilidade não acontece mecanicamente. Ela é fruto de um 
processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de 

                                            

296 Em termos legais, o direito à sustentabilidade é um direito pensado em termos de espécies e em 
termos de resolver problemas globais. Traz parte da estrutura clássica dos ordenamentos jurídico, 
social, econômico e ambiental, específicos dos Estados soberanos, mas claramente vão além desse 
âmbito. Sua vocação é fornecer soluções que sirvam a todos, sem importar onde estejam ou onde 
nasceram. Pretender fornecer a esperança para uma sociedade futura global e melhor. Tradução 
Livre. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía 
¿construimos juntos el futuro?. Novos estudos jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-
326, set./dez. 2013. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018. p. 320. 

297 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. 20 ANOS DE SUSTENTABILIDADE: reflexões sobre 
avanços e desafios. Revista da Unifebe (Online) 11 (dez), 2012. Disponivel em 
http://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe. Acesso em 20 de jul. 2018.p. 
246. 

298 SOUZA,Maria Cláudia da Silva Antunes de. PASOLD, Cesar Luiz. Reflexões sobre os modelos 
tradicionais e o reflexivo de educação: contribuições para a efetividade da sustentabilidade. In. 
GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; DANTAS, Marcelo Buzaglo; GIMENEZ, Andrés Molina. Coleção 
estado, transnacionalidade e sustentabilidade: tomo 03 sociedade, governança e meio 
ambiente. Itajai: Univali, 2017. p. 140. 

299 Art. 225 - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente.  

300 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 149. 
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relações que entretém com o universo, com a Terra, com a natureza, 
com a sociedade e consigo mesmo dentro dos critérios assinalados de 
equilíbrio ecológico, de respeito e amor à Terra e à comunidade de 
vida, de solidariedade para com as gerações futuras e da construção 
de uma democracia socioecológica.    

Para facilitar a compreensão da Sustentabilidade, os estudos sobre o tema 

não devem apenas ser bibliográficos. Os alunos devem ser levados a experimentar a 

natureza, conhecer a biodiversidade, saber a história da sua paisagem, além de 

conhecimentos sobre geografia local.301   

Assim, é necessária uma abordagem que possibilite às futuras gerações 

que mergulhar na natureza com o intuito de observar atentamente, “criando um 

espaço para a alegria e admiração que o mundo natural pode evocar. Um contraponto 

ao atual modelo de educação ambiental que foca nos problemas e crises do Meio 

Ambiente”.302 

Somente haverá a efetivação da Sustentabilidade se ocorrer a participação 

da Sociedade. Essa se deriva da natureza humana, pois o ser humano é um ser social. 

A partir do momento em que as pessoas decidiram viver em sociedade, estabeleceram 

um contrato social entre elas, que define objetivos comuns, os quais são valores 

compartilhados e comportamentos, podendo ou não ser aceitos.303 

Segundo Boff, toda sociedade gira em torno de três eixos entrelaçados: 

econômico, político e ético. O eixo econômico “garante a infraestrutura material para 

a vida”; o político define o “tipo de organização que os cidadãos desejam e as formas 

de exercício de distribuição de poder”; e o ético “são os valores e princípios que 

informam as práticas e dão sentindo coletivo à vida social dentro de uma aura 

                                            

301 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 153. 

302 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. PASOLD, Cesar Luiz. Reflexões sobre os modelos 
tradicionais e o reflexivo de educação: contribuições para a efetividade da sustentabilidade. In. 
GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; DANTAS, Marcelo Buzaglo; GIMENEZ, Andrés Molina. Coleção 
estado, transnacionalidade e sustentabilidade: tomo 03 sociedade, governança e meio 
ambiente. Itajai: Univali, 2017. P. 149 

303 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 125. 
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espiritual da vida”. Somente diante de uma sociedade coesa e sadia, encontrar-se-á 

o contraponto entre esses três eixos e assim se pensará em uma sociedade 

Sustentável. 

Através da democracia, poder-se-á alcançar uma sociedade Sustentável, 

pois a mesma se baseia na cooperação, na solidariedade e na inclusão de todos. É 

interessante lembrar que a democracia parte do princípio de que todos são iguais e 

que, nas coisas de interesse da coletividade, todos têm direito de participar das 

decisões.304 

 Assim, a sociedade é Sustentável quando se organiza e se comporta de 

tal forma, ou melhor, através das gerações consegue garantir a vida dos cidadãos e 

dos ecossistemas no quais está inserida.305  

Contudo, somente será uma sociedade Sustentável se ela mesma, por seu 

trabalho e produção, tornar-se autônoma, havendo, também, superação dos níveis 

agudos da pobreza ou diminuição dessa. Os cidadãos devem ocupar-se com 

trabalhos significativos, a seguridade social deve ser garantida aos jovens, idosos ou 

doentes que não podem ingressar no mercado de trabalho. A sociedade deve buscar 

uma igualdade social, política e deve reduzir a desigualdade econômica a níveis 

aceitáveis. Por fim, uma sociedade será Sustentável se os seus cidadãos forem 

socialmente participativos, se cultivarem um cuidado consciente para conservação e 

regeneração da natureza, tornando-se assim uma comunidade democraticamente 

ecológica. 

“A Sustentabilidade é um projeto a ser alcançado pelo planeta e o 

Desenvolvimento Sustentável pode vir a ser o melhor caminho para tornar este projeto 

possível.”306 

                                            

304 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 125. 

305 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 128. 

306 SOUZA, Maria Cláudia Da Silva Antunes De; ARMADA, Charles Alexandre Souza. Desenvolvimento 
sustentável e sustentabilidade: evolução epistemológica na necessária diferenciação entre os 
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Assim, a proteção e a defesa devem-se visualizar na perspectiva da 

Sustentabilidade. Segundo Souza, deve-se buscar um Meio Ambiente sustentado, 

sendo objetivo da sociedade a proteção ambiental ao lado da justiça social e do 

desenvolvimento econômico. Dessa forma, o Desenvolvimento Sustentável viabilizará 

o controle do uso inconsequente dos recursos naturais não renováveis, fazendo uso 

do avanço científico e tecnológico para substituir o uso dos recursos não renováveis, 

criando novas formas de geração de energia e minimizando a contaminação do Meio 

Ambiente.307 Não é possível um Desenvolvimento Sustentável sem comprometimento 

com o entorno ambiental. 

Ferrer descreve que a Sustentabilidade é a saída para nossa sociedade, 

com o seguinte conceito: 

 A mi juicio, el triángulo que defi nirá nuestro futuro es el formado por 
el medio ambiente, la sociedad y la técnica. De hecho, la técnica de la 
que dispongamos es la que marcará las acciones que podamos poner 
en marcha para corregir, si es que llegamos a tiempo, el rumbo actual 
decididamente abocado a la catástrofe. Y la técnica, también, defi ne 
y ha defi nido nuestros modelos sociales. La rueda, las técnicas de 
navegación, el acero, la máquina de vapor, la electricidad, el automóvil 
o la televisión han defi nido y conformado nuestras estructuras 
sociales. Internet, las nanotecnologías y lo que está por llegar, también 
lo harán. La sociedad del futuro será lo que a través de la ingeniería 
social seamos capaces de construir institucionalmente y lo que la 
ciencia y la técnica permitan o impongan. En todo caso, lo que también 
es evidente es que precisamos urgentemente de un rearme ético 
capaz de orientar estos procesos hacia un auténtico progreso 
civilizatorio basado en valores positivos. La ciencia, sumada al 
egoísmo a ultranza, lo que genera es barbárie.308 

                                            

conceitos. Revista de direito e sustentabilidade, São Luis, v. 3, n. 2, p. 17-35, jul./dez. 
2017. Disponível em: http://www.indexlaw.org/index.php/revistards/article/view/2437/pdf.Acesso 
em: 03 jul. 2018. p. 31.  

307 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. 20 ANOS DE SUSTENTABILIDADE: reflexões sobre 
avanços e desafios. Revista da Unifebe (Online) 11 (dez), 2012. Disponível em 
http://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe. Acesso em 20 de jul. 2018. p. 
246. 

308 Em minha opinião, o triângulo que definirá nosso futuro é o formado pelo meio ambiente, a sociedade 
e a técnica. Na verdade, a técnica de que dispomos é a que marcará as ações que possamos colocar 
em movimento para corrigir, se é que cheguemos a tempo, o curso atual, decididamente, condenado 
à catástrofe. E a técnica, também, define e definiu nossos modelos sociais. A roda, as técnicas de 
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Conforme Cruz e Grasenapp309, para alcançar uma sociedade Sustentável, 

será necessário:  

a) a sociedade que consideramos seja planetária, nosso destino é 
comum e não cabe a sustentabilidade parcial de uma comunidade 
nacional ou regional à margem do que pode ocorrer no resto do 
planeta. Construir uma comunidade global de cidadãos ativos é 
indispensável para o progresso da sustentabilidade. Esta exigência 
requer, entre outras coisas, superar a visão “ocidental” – e anglo-
saxônica que temos o mundo; 

b) alcançarmos um pacto com a Terra, de modo que nos 
comprometemos com a possibilidade de manter os ecossistemas 
essenciais, que fazem possíveis a nossa subsistência como espécie 
em uma condição ambiental aceitável. É imprescindível reduzir 
drasticamente nossas demandas de consumo de capital natural para 
alcançar níveis razoáveis de reposição; 

c) sejamos capazes de alimentar e, mais ainda, oferecer uma vida 
digna ao conjunto de habitantes do planeta, acabando com 
injustificáveis desigualdades. Para isso será preciso reconsiderar e 
reformular os modos de produção e distribuição de riquezas. A fome e 
a pobreza não são sustentáveis; 

d) recompormos a arquitetura social de modo que acabemos com o 
modelo opressor que está baseando o conforto e o progresso de 
apenas algumas “castas” (classes) sociais em exclusão sistemática de 
legiões de indivíduos desfavorecidos, órfãos de qualquer 
oportunidade. Alcançar um mínimo limiar de justiça social é uma 
condição inevitável para caminhar para a sustentabilidade; 

e) construirmos novos modelos de governança (objeto de estudo no 
próximo item) que assegurem a prevalência dos interesses gerais 
sobre os individuais, sejam esses de indivíduos, corporações ou 
Estado. Trata-se de politizar a globalização, pondo-a a serviço das 

                                            

navegação, o aço, a máquina a vapor, a eletricidade, o automóvel ou a televisão definiram e 
moldaram nossas estruturas sociais. Internet, as nanotecnologias e o que está por vir, também o 
farão. A sociedade do futuro será o que através da engenharia social sejamos capazes de construir 
institucionalmente e o que a ciência e a tecnologia permitam ou imponham. Em todo caso, o que 
também é evidente é que precisamos urgentemente de um rearmamento ético capaz de orientar 
estes processos em direção a um autêntico progresso civilizatório baseado em valores positivos. A 
ciência, somada ao egoísmo radical, o que gera é barbárie. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, 
medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro?. Novos estudos 
jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 2013. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018. p. 323. 

309 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Governança e sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. Revista Direitos Culturais, Santo Ângelo, v. 8, n. 17, p. 
191-208, jan./abr. 2014. p. 198-199. 
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pessoas e estendendo mecanismo de governo baseados em novas 
formas de democracia com arquitetura assimétrica e baseada na 
responsabilidade dos cidadãos; 

f) será preciso colocar a ciência e a técnica a serviço de objetivos 
comuns. Não só os novos conhecimentos devem ajudar a corrigir erros 
passados, ou apontar soluções eficazes aos problemas que surgem 
em uma civilização energético-dependente, mas a tecnologia deverá 
inevitavelmente determinar quais serão os modelos sociais que iremos 
desenvolver. 

A Sustentabilidade, para se efetivar, passou a ser estudada através de 

dimensões. Nesta Tese, estudar-se-ão três dimensões: a Ambiental, a Social e a 

Econômica. Essas serão conceituadas no subcapítulo a seguir.   

 

2.3 AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE: AMBIENTAL, ECONÔMICA E 

SOCIAL 

 

A Sustentabilidade, para se consolidar, precisa ser construída a partir de 

múltiplas dimensões, nas quais devem-se incluir variáveis ecológicas, sociais, 

econômicas e tecnológicas, sem esquecer, é claro, da jurídica, pois esta dará a 

segurança às demais.310 Segundo Cruz e Glasenapp311, o conceito tridimensional da 

Sustentabilidade: 

O Conceito tridimensional da sustentabilidade vem se consolidando 
desde a publicação dos Objetivos do Milênio e da Conferência de 
Johanesburgo. Os primeiros são decorrentes da celebração da 
Conferência do Milênio, que se realizou em 08 de setembro de 2000, 
na sede da ONU (Organização das Nações Unidas, em Nova York, 
com a presença de 189 chefes de Estado e de Governo, que 
declararam os seguintes objetivos para o milênio: 1. ACABAR COM A 

                                            

310 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Governança e sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. Revista Direitos Culturais, Santo angelo, v. 8, n. 17, p. 
191-208, jan./abr. 2014. p. 199. 

311 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Governança e sustentabilidade: constituindo 
novos paradigmas na pós-modernidade. Revista Direitos Culturais, Santo angelo, v. 8, n. 17, p. 
191-208, jan./abr. 2014. p. 198. 
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FOME E A MISÉRIA; 2. EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE PARA 
TODOS; 3. IGUALDADE ENTRE SEXOS E VALORIZAÇÃO DA 
MULHER; 4. REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL; 5. MELHORAR 
A SAÚDE DAS GESTANTES; 6. COMBATER A AIDS, A MALÁRIA E 
OUTRAS DOENÇAS; 7. QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO 
MEIO AMBIENTE (Garantir a sustentabilidade do meio ambiente); e 8. 
TODO MUNDO TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO 
(Fomentar uma associação mundial para o desenvolvimento, 
aumentando a cooperação internacional. A segunda, por sua vez, 
produziu um conjunto de documentos, outrossim, a atualização da 
Agenda XXI e adoção de Plano de aplicação das Decisões da 
Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, constitui 
em um conjunto de medidas concretas. 

Esta Tese será embasada por três dimensões: Sustentabilidade 

Ambiental, Econômica e Social. J.J. Canotilho312, assim, descreve a Sustentabilidade 

em sentido amplo: 

A sustentabilidade em sentido amplo procura captar aquilo que a 
doutrina actual designa por “três pilares da sustentabilidade”: (i) pilar I 
– a sustentabilidade ecológica; (ii) pilar II – a sustentabilidade 
económica; (iii) pilar III – a sustentabilidade social[3]. Neste sentido, a 
sustentabilidade perfila-se como um “conceito federador” que, 
progressivamente, vem definindo as condições e pressupostos 
jurídicos do contexto da evolução sustentável. No direito internacional, 
a sustentabilidade é institucionalizada como um quadro de direcção 
política nas relações entre os Estados (exs.: Convenção sobre as 
mudanças climáticas, Convenção sobre a biodiversidade, Convenção 
sobre o património cultural). 

O conceito tridimensional da Sustentabilidade, igualmente, é defendido por 

Ferrer313, o qual assevera que “a partir de los Objetivos del Milenio y de la Conferencia 

de Johannesburgo se ha ido consolidando el concepto de sostenibilidad y la triple 

                                            

312 CANOTILHO, José João Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante do 
Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos Polytechnical Studies Review, v. VIII, n. 
13, 2010, p. 007-018. Disponível: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. Acesso 
em: 20 ago. 2017.p. 5. 

313 A partir dos Objetivos do Milênio e da Conferência de Joanesburgo, foi-se consolidando o conceito 
de sustentabilidade e a tripla dimensão em que se projeta, a ambiental, a social e a econômica. 
Tradução Livre. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y 
ciudadanía ¿construimos juntos el futuro?. Novos estudos jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 
310-326, set./dez. 2013. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018 
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dimensión en la que se proyecta, la ambiental, la social y la económica” 

Nota-se, a partir disso, que o conceito de Sustentabilidade está diretamente 

relacionado aos objetivos de desenvolvimento do Milênio. E a própria humanidade 

conduzirá esse processo, no qual, para que se assegure um ambiente ecologicamente 

saudável, tornando a vida humana possível na Terra, faz-se necessário incluir, 

também, os aspectos social e econômico. O social está relacionado à inclusão dos 

excluídos, evitando assim a marginalização. O econômico se relaciona ao crescimento 

populacional e à distribuição da riqueza.314 

Contudo, as Dimensões da Sustentabilidade são como sinalizadores para 

a sociedade, pois cada Dimensão ou princípio refere-se ao direito da qualidade de 

vida. As dimensões se pormenorizam como elementos que compõem a análise sobre 

o conceito da Sustentabilidade, que se apresenta nos aspectos ambiental, econômico 

e social.315 

Necessário se faz estudar a Sustentabilidade no sentido material e imaterial 

segundo Freitas.316 Se encarada somente como material, desemboca naquele trágico 

crescimento orientado pelo paradigma da insaciabilidade patrimonialista e 

plutocrático. Em contrapartida, se não for também material, perde-se nas nuvens. 

Logo, deve-se ser material e imaterial, ao mesmo tempo, acima dos erros do 

materialismo estrito e à altura das respostas sistêmicas concretas. 

A Dimensão Ambiental da Sustentabilidade prevê que todos têm direito a 

um Meio Ambiente ecologicamente equilibrado. Dessa forma, protegida tanto a atual 

                                            

314 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. 20 anos de sustentabilidade: reflexões sobre avanços 
e desafios. Revista da Unifebe, Brusque, v. 11, n. 1, p. 239-252, jul./dez. 2011. Disponível em 
http://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe. Acesso em 20 de jul. 2018. p. 
242. 

315 SILVA, Antonio Sergio; SOUZA, José Gilberto De; LEAL, Antonio Cezar. A sustentabilidade e suas 
dimensões como fundamento da qualidade de vida. Revista geografia em atos 
GEOATOS, Presidente prudente, v. 1, n. 12, p. 22-42, jan./dez. 2012. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1724.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 
31.  

316 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. P. 54. 
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geração quanto as futuras317 conforme está previsto no artigo 225318 da CRFB.319 

Num sentido mais restrito, Juarez Freitas320 afirma que essa Dimensão 

prevê a dignidade do ambiente, pois a degradação ambiental pode inviabilizar a vida 

humana na Terra, devendo, portanto, ser incentivadas, pelo poder público, as 

construções sustentáveis como forma de amenizar o impacto ambiental. A degradação 

ambiental advém de condições sanitárias insuficientes, da poluição, das ocupações 

em áreas de risco.321  

Segundo Garcia322, a Dimensão Ambiental da Sustentabilidade:  

é aquela em que se observa a importância da proteção do meio 
ambiente e, consequentemente do Direito Ambiental, tendo este, como 
finalidade precípua, garantir a sobrevivência do planeta mediante a 
preservação e a melhora dos elementos físicos e químicos que a 
fazem possível, tudo em função de uma melhor qualidade de vida. 

Em sua obra “Ideias Sustentáveis”, Sachs323 descreve que, para alcançar 

a Sustentabilidade ambiental, deve-se: “respeitar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais, limitar o uso de recursos não renováveis e fazer a preservação 

                                            

317 TONNERA JUNIOR, João. Sustentabilidade(s) e os direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 
2016. p. 15. 

318 Art. 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 preserva-lo para as presentes e futuras gerações. 

319 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

320 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 61. 

321 SILVA, Antonio Sergio; SOUZA, José Gilberto De; LEAL, Antonio Cezar. A sustentabilidade e suas 
dimensões como fundamento da qualidade de vida. Revista geografia em atos 
GEOATOS, Presidente prudente, v. 1, n. 12, p. 22-42, jan./dez. 2012. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1724.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 
31. 

322 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base 
na economia verde e a teoria do decrescimento. Veredas o Direito, Belo horizonte, v. 13, n. 15, p. 
133-153, jan./abr. 2016. Disponível em: 
http://domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/487. Acesso em: 04 jul. 2018. p. 138. 

323 STROH, Paula Yone (org.). Iganacy Sachs: caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de 
Janeiro: Garamound, 2009. p. 86. 
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do potencial da natureza na sua produção de recursos renováveis”. 

Nessa Dimensão, busca-se o uso racional dos recursos naturais, o 

consumo de combustíveis fósseis, de recursos renováveis e não renováveis em geral; 

reduzir o volume de resíduos e de poluição através da política 3R (reduzir, reutilizar, 

reciclar); intensificar a pesquisa para a obtenção de tecnologias de baixo teor de 

resíduos e eficientes no uso de recursos para o desenvolvimento urbano, rural e 

industrial; definir normas para uma adequada proteção ambiental. Deve-se pensar em 

utilizar menores quantidades de recursos naturais nos processos produtivos, assim 

atendendo à demanda da população mundial sem uma grande degradação do Meio 

Ambiente.324 

A intervenção da Sustentabilidade Ambiental se dará através da prudência 

do uso dos recursos naturais (solo, água), sinalizando a importância de precaver as 

formas de ocupação de áreas de risco e as modificações do homem na natureza que 

provocam riscos ao Meio Ambiente e à vida em sentido amplo.325  

Deve-se, do mesmo modo, compreender a Dimensão Ambiental, a garantia 

do sistema planetário com a finalidade de manter as condições da vida na Terra. Para 

essa efetivação, será necessário desenvolver normas globais, de caráter 

imperativo.326 

Para que essa Dimensão venha a ser implementada, torna-se necessária 

                                            

324 FROEHLICH, Cristiane. Sustentabilidade: dimensões e métodos de mensuração de 
resultados. Revista de gestão do Unilasalle, Canoas, v. 3, n. 3, p. 151-168, set. 2014. Disponível 
em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/desenvolve/article/view/1316.Acesso em: 05 jul. 
2018. p. 157. 

325 SILVA, Antonio Sergio; SOUZA, José Gilberto De; LEAL, Antonio Cezar. A sustentabilidade e suas 
dimensões como fundamento da qualidade de vida. Revista geografia em atos 
GEOATOS, Presidente prudente, v. 1, n. 12, p. 22-42, jan./dez. 2012. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1724.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 
31. 

326  SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de.; MAFRA, Juliete Ruana . A sustentabilidade e seus 
reflexos dimensionais na Avaliação Ambiental Estratégica: o ciclo do equilíbrio do bem-estar. In: Livia 
Gaigher Bosio Campello; Norma Suelli Padilha, Paulo de Bessa Antunes. (Org.). DIREITO 
AMBIENTAL I: XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI. 1ed.Florianópolis: CONPEDI, 2014, 
v. 1, p. 190-218. p. 202. 

http://lattes.cnpq.br/2095171218854616
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uma legislação mais rígida e coercitiva para que os danos causados ao Meio Ambiente 

venham a ser reduzidos ou até mesmo inibidos. Hoje, cabe a cada Estado legislar 

sobre a matéria ambiental, pois não existem medidas jurídicas internacionais ou 

transnacionais, que venham a obrigar os Estados a legislarem sobre esse tema. Fica, 

assim, impossível a possibilidade de homogeneizar um tratado ou norma ambiental, 

que possa garantir a prevenção de danos e a preservação do Meio Ambiente.327  

Sobre o esse tema, Ferrer328 descreve que, para a efetivação da 

Sustentabilidade, será necessária a implementação de “una autoridad ambiental de 

alcance mundial que sea capaz de imponer reglas de conducta a todos los sujetos, 

sean ciudadanos, corporaciones o gobiernos, contando con mecanismos coactivos 

para imponer su autoridad.” 

Segundo Bobbio, o direito ao Meio Ambiente é considerado um direito de 

terceira geração, sendo reivindicado pelos movimentos ecológicos o direito de viver 

num Meio Ambiente sem poluição e num ecossistema equilibrado.329 

No Brasil, o legislador constituinte concebeu o Meio Ambiente como bem 

de uso comum330 do povo e delimitou a responsabilidade pela manutenção desse bem 

                                            

327 ASSI, Morgana; CAMPOS, Eduardo Erivelton. As dimensões da sustentabilidade em face ao 
princípio da dignidade da pessoa humana como direito fundamental. Revista Justiça do 
Direito, Passo fundo, v. 27, n. 1, p. 34-52, jan./jun. 2013. Disponível em: 
http://seer.upf.br/index.php/rjd/article/view/4555.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 42. 

328 uma autoridade ambiental de alcance mundial que seja capaz de impor regras de conduta a todos 
os sujeitos, sejam cidadãos, corporações ou governos, contando com mecanismos coativos para 
impor sua autoridade. Tradução Livre. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, 
sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro?. Novos estudos jurídicos - 
NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 2013. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018 

329 BOBBIO, Norberto A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7 ed. São 
Paulo: Elsivier, 2004. Título Original: L'età dei Diritti. p. 9.  

330 Bem de uso comum do povo, não é só dizer dos bens públicos, mas como também os particulares 
que aos seus proprietários podem ser fixadas obrigações para que os mesmos possam assegurar 
a fruição por todos, dos aspectos ambientais de bens da sua propriedade, ou seja, não degradar as 
características ecológicas, que, essas, sim, são de uso comum, como, por exemplo, a beleza cênica, 
a produção de oxigênio, o equilíbrio térmico, refúgio de animais. O Poder Público passa a figurar 
não como proprietário dos bens ambientais – águas, ar e solo, fauna e floresta, patrimônio histórico 
– mas como um gestor, que administra bens que não são dele. COLNAGO, Elizabeth de Mello 
Rezende. Sustentabilidade ambiental e suas dimensões social, econômica e jurídica. Revista 
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ao poder público e ao povo que dele tem direito.331 A CRFB consagrou, como 

obrigação do poder público, a defesa, a preservação e a garantia ao Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida. Assim, o Estado tem a “tarefa de planificar, administrar e controlar 

a utilização dos recursos naturais e seus estoques, explicando convincentemente sua 

gestão, a cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico, numa 

dimensão tempo/espaço”.332  

Ao tratar da Sustentabilidade Ambiental, deve-se considerar que a maioria 

da população vive, hoje, em ambiente urbano e torna-se necessário estudar os 

impactos que o Meio Ambiente urbano vem sofrendo, com vistas a melhorá-lo, bem 

como buscar a qualidade de vida dos seres humanos.333 

O que se apregoa através dessa Dimensão é que não existe qualidade e 

longevidade da vida em um Meio Ambiente degradado. Sem a observância da 

Sustentabilidade Ambiental, a vida humana ficará inviabilizada ou com um maior 

custo, tanto no presente, quanto no futuro.334 

Cabe dizer que a saúde do ser humano está ligada a tal Dimensão, pois o 

estado da natureza (água, solo, ar e flora) mantém um equilíbrio, que ao sair de sua 

normalidade pode advertir as pessoas de doenças ou epidemias que venham a atacar 

                                            

eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 3, n. 28, p. 67-84, mar. 
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331 COLNAGO, Elizabeth de Mello Rezende. Sustentabilidade ambiental e suas dimensões social, 
econômica e jurídica. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 
Curitiba, v. 3, n. 28, p. 67-84, mar. 2014. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12178/94974. 
Acesso em 05 de jul. 2018. p. 70. 

332 COLNAGO, Elizabeth de Mello Rezende. Sustentabilidade ambiental e suas dimensões social, 
econômica e jurídica. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 
Curitiba, v. 3, n. 28, p. 67-84, mar. 2014. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12178/94974. 
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333 MANTOVANELI JÚNIOR, Oklinger. Gestão sustentável (habitus e ação): princípios esquecidos 
pela agenda do desenvolvimento. Blumenau (SC): Edifurb, 2013. p. 88. 

334 TONNERA JUNIOR, João. Sustentabilidade(s) e os direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 
2016. p. 15. 
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o ser humano.335  

Vale enfatiza que não se deve entender a natureza como um santuário 

intocável, pois a mesma pode gerar riquezas para enfrentar os desafios da mudança 

social. O que se deve enfrentar é o crescimento a qualquer preço, ou melhor, deve-se 

utilizar a natureza de forma planejada e Sustentável, assim assegurando a 

compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção da qualidade 

ambiental.336  

A Segunda Dimensão a ser estudada é a econômica, na qual o consumo e 

a produção precisam ser reestruturados, a natureza não pode ser vista como um 

capital inesgotável, sendo sua utilização regulada pelo mercado, sem qualquer 

supervisão do estado.337 

Essa Dimensão, segundo Ferrer, tem como conceito “La sostenibilidad 

económica consiste esencialmente en resolver el reto de aumentar la generación de 

riqueza, de un modo ambientalmente sostenible, y de encontrar los mecanismos para 

una más justa y homogénea distribución”.338 

Para Souza339, a Dimensão Econômica se encontra pela “conscientização 

                                            

335 COLNAGO, Elizabeth de Mello Rezende. Sustentabilidade ambiental e suas dimensões social, 
econômica e jurídica. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 
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337 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 62. 

338 A sustentabilidade econômica consiste essencialmente em resolver o desafio de aumentar a geração 
de riqueza, de maneira ambientalmente sustentável, e de encontrar os mecanismos para uma 
distribuição mais justa e homogênea. Tradução Livre. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, 
medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro?. Novos estudos 
jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 2013. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018. p. 321.  

339 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. 20 anos de sustentabilidade: reflexões sobre avanços 
e desafios. Revista da Unifebe, Brusque, v. 11, n. 1, p. 239-252, jul./dez. 2011. Disponível em 
http://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe. Acesso em 20 de jul. 2018. p. 
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da importância da Sustentabilidade, pois a base da produção depende, 

necessariamente, do sistema natural, ou seja, do que é gerado pela natureza e, em 

especial, a energia”. 

Dentro da Sustentabilidade Econômica, deve-se repensar o sentido da 

macroeconomia, tornando-se possível, através da alocação e do gerenciamento 

eficientes dos recursos e de um fluxo contínuo de investimentos públicos e privados, 

uma nova forma de crescer. Ainda, considera-se a queda das barreiras protecionistas 

que existem entre os países, o acesso a novas tecnologias, a quitação das dívidas 

externas e internas, além do fim das desigualdades de renda dos países em 

desenvolvimento.340  

Faz-se, igualmente, indispensável uma reformulação do comportamento na 

Sustentabilidade Econômica, pois todos os bens imprescindíveis para a satisfação das 

necessidades dos seres vivos são produzidos tendo como base recursos naturais 

escassos ou tendentes à escassez. Existe uma necessidade urgente de mudança na 

forma de consumo da população.341 

Juarez Freitas342 explicita, assim, o consumo na Sustentabilidade 

Econômica: 

Por todos os ângulos, a sustentabilidade gera uma nova economia, 
com a reformulação de categorias e comportamentos, o surgimento de 
excepcionais oportunidades, a ultrapassagem do culto excessivo dos 
bens posicionais, o planejamento de longo prazo, o sistema 
competente de incentivos, a eficiência norteada pela eficácia. 
Portanto, ignorar a relação umbilical entre a economia e 

                                            

242. 

340 FROEHLICH, Cristiane. Sustentabilidade: dimensões e métodos de mensuração de 
resultados. Revista de gestão do Unilasalle, Canoas, v. 3, n. 3, p. 151-168, set. 2014. Disponível 
em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/desenvolve/article/view/1316.Acesso em: 05 jul. 
2018. p. 157.  

341 ASSI, Morgana; CAMPOS, Eduardo Erivelton. As dimensões da sustentabilidade em face ao 
princípio da dignidade da pessoa humana como direito fundamental. Revista Justiça do 
Direito, Passo fundo, v. 27, n. 1, p. 34-52, jan./jun. 2013. Disponível em: 
http://seer.upf.br/index.php/rjd/article/view/4555.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 45. 

342 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 67. 
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sustentabilidade significa deixar de ver o princípio numa de suas 
dimensões vitais. 

Nessa Dimensão, a atuação do Estado é fundamental, pois esse deve usar 

a tributação como meio de barrar o enriquecimento de poucos e usar os tributos para 

financiar a distribuição de renda para a sociedade e para desenvolver o país às futuras 

gerações. Essa Dimensão exige que o Estado venha a ser funcional, ou que o Estado 

venha a buscar eficiência na distribuição das riquezas.343 

Sobre a Sustentabilidade Econômica, Sachs344 diz que se deve: “ter um 

desenvolvimento intersetorial equilibrado, segurança alimentar, capacidade de 

modernização contínua dos instrumentos de produção, inserção soberana na 

economia internacional”. 

Essa Dimensão não pode ser pensada a curto prazo, pois suas 

consequências dependem de uma mensuração a longo prazo e seus resultados serão 

apresentados num acentuado decurso de tempo.345 

Busca-se, na Dimensão Econômica, uma ponderação entre eficiência e 

equidade, sopesando os benefícios com os custos diretos na aplicação dos recursos 

financeiros disponíveis. Implica-se dizer que a Sustentabilidade Econômica depende 

da eficiência e da eficácia fiscal e do refinanciamento dos bens sociais pela revisão 

de sua essencialidade.346 

Tal Dimensão prevê uma racionalização das prestações sociais do Estado, 

                                            

343 TONNERA JUNIOR, João. Sustentabilidade(s) e os direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 
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eliminando gradualmente as prestações que não tem razão de subsistir quando existir 

uma escassez dos recursos financeiros, adequando as prestações à capacidade 

financeira do estado.347  

Essa dimensão exige a manutenção funcional do Estado social 

dependendo da observância do estado da economia, sendo que tal dimensão 

permitirá fazer uma releitura da “reserva do possível” permitindo a concretização 

sustentável dos direitos sociais.348  

Ainda, a Sustentabilidade Econômica deve preconizar as políticas de 

estímulo ao emprego com garantias de renda suficientes para um orçamento mínimo 

familiar. Deve-se estimular a diminuição das desigualdades de renda e padrões de 

consumo, favorecendo uma distribuição equânime dos benefícios gerados pela 

economia, contribuindo, assim, para a diminuição da pobreza.349 

Portanto, a Dimensão Econômica busca uma suficiência do orçamento 

familiar, condições de trabalho, direito trabalhista e previdência social, qualificação 

profissional, pois apenas usar a renda familiar como parâmetro dessa dimensão não 

será eficaz, isto é, deve-se fazer uma leitura da realidade econômica através da 

qualidade de vida das pessoas. 

A Sustentabilidade Econômica “requerirá de instrumentos globales de 

redistribución de la riqueza, del mismo modo que operan en el interior de los Estados 

con fuerte contenido social. La miseria y la pobreza extrema, recordemos, no son 
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sostenibles”.350 

Ferrer leciona que a economia verde resolverá o desafio da 

Sustentabilidade Econômica. Para haver essa econômica verde, deve-se:  

1 Privilegiar a los sectores más “verdes” mediante subvenciones o 
incentivos fi scales, de modo que las inversiones privadas sean 
dirigidas a estos; 

2 Establecer normas que prohiban el ejercicio de determinadas 
prácticas o actividades dañinas con el medio ambiente; 

3. Aprobar un marco regulador para determinados instrumentos de 
mercado que ayuden a la conservación del medio natural, entre los 
que destacan los impuestos y los derechos de emisión.351   

Segundo o PNUMA352, a econômica verde resulta em melhoria do bem-

estar da humanidade e igualdade social ao mesmo tempo em que reduz 

significativamente riscos ambientais e escassez ecológica.353 

Essa forma de economia tem como base investimento em tecnologias 

avançadas e com menor poluição para a produção de produtos. Também, conscientiza 

as empresas no tocante à exploração da natureza, causando, assim, danos mínimos 

                                            

350 ...exigirá instrumentos globais de redistribuição de riqueza, da mesma forma que operam no interior 
dos Estados com forte conteúdo social. A miséria e a extrema pobreza, lembremo-nos, não são 
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ao Meio Ambiente.354  

O surgimento de uma economia verde será imprescindível, pois a 

responsabilidade da preservação dos ecossistemas deverá orientar as políticas 

governamentais, as práticas empresariais e as escolhas dos consumidores.355  

Essa economia precisa ligar-se a dois pontos: empenho do governo e 

sociedade em concretizá-los; e a superação da sociedade de consumo através da 

busca de outros valores, além dos econômicos. Necessita-se da participação dos 

setores privados e públicos. O setor público deverá fomentar ações para produtos 

mais verdes, reformando políticas de incentivo aos produtos verdes, bem como tornar 

os contratos públicos mais verdes. Já o setor privado deverá investir na economia 

verde atraindo, assim, os consumidores os quais entenderão que consumir os 

produtos verdes melhorará o ambiente.356 

Para Garcia357, a implementação da economia verde depende dos 

seguintes fatores: 1º) implementação de políticas de incitação dos setores verdes da 

economia, como isenções fiscais, em subvenções ou financiamentos públicos para os 

setores verde da economia; 2º) penalização no caso de utilização da economia 

                                            

354 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base 
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marrom; 3º) capacitação dos novos ramos da economia verde; 4º) investimento na 

pesquisa, tanto por parte das empresas como do governo, para concorrer com as 

tecnologias verdes internacionais; 5º) regulamentação internacional do comércio 

aberta aos setores verdes e sem subvenção aos setores marrons; 6º) criação de 

potentes sistemas de proteção social para fazer frente ao desemprego durante essa 

transição. 

O PNUMA entende que o resultado da economia verde é demonstrar que 

esse tipo de economia não é um fardo sobre o crescimento. Deve-se entender que 

tornar as economias mais verdes formará um novo tipo de crescimento, uma rede 

criadora de empregos decentes, sendo essa uma estratégia vital para eliminar a 

pobreza.358  

Por fim, a terceira Dimensão da Sustentabilidade a ser estudada é a Social. 

Nessa não se pode admitir um modelo excludente na sociedade, pois de nada serve 

um contexto em que poucos vivem com muito, e outros, sem o mínimo necessário. 

Nessa dimensão, os direitos fundamentais sociais devem ser respeitados, tais como 

a saúde, a educação e a segurança.359 

 Na Dimensão Social da Sustentabilidade, a solidariedade entre as 

pessoas, bem como as gerações devem ser medidas, devendo-se sopesar o direito 

individual ao direito coletivo. Sobre isso, Souza360, assim, explica: 

A dimensão social atua desde a proteção da diversidade cultural até a 
garantia real do exercício dos direitos humanos, para eliminar qualquer 
tipo de discriminação ou o acesso à educação, todos recaindo sob esta 
rubrica. Na perspectiva social, busca-se conseguir uma sociedade 
mais homogênea e melhor governada, com acesso à saúde e 
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educação, combate à discriminação e exclusão social. Os direitos 
humanos se apresentam como tentativa de concretizar essa dimensão 

Já, Denise e Heloise361, assim, conceituam-na: 

A dimensão social da sustentabilidade é conhecida como o capital 
humano e consiste no aspecto social relacionado às qualidades dos 
seres humanos. Esta dimensão está baseada num processo de 
melhoria da qualidade de vida da sociedade, pela redução das 
discrepâncias entre a opulência e a miséria, como nivelamento de 
padrão de renda, acesso à educação, moradia, alimentação, ou seja, 
da garantia mínima dos direitos sociais previstos na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. 

A Sustentabilidade Social está interligada à Ambiental, pois somente será 

possível tutelar o Meio Ambiente com a melhora das condições gerais das 

populações.362  

O sociólogo Oklinger considera que a Sustentabilidade Social é o momento 

em que a sociedade expressa a igualdade e a solidariedade, os valores universais da 

democracia se manifestam como parte do cotidiano moral e político da sociedade.363 

Nessa dimensão, deverá ser pensada a criação de um processo de 

Desenvolvimento Sustentável através de uma sociedade equilibrada que virá a buscar 

um novo estilo de vida pensando no futuro. A melhoria da qualidade de vida será 

raciocinada juntamente com o desenvolvimento econômico, dando à população uma 
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comemorativa 10 anos do convênio de dupla titulação entre a univali e a 
unipg. Edição. Perugia: Università Degli Studi di Perugia, 2016.  Disponível em: 
http://www.giurisprudenza.unipg.it/files/generale/Dottorati/EBOOK_-
_10_anos_Univali_e_Perugia_.pdf. Acesso em 06 de jul. 2018.p. 284. 

362 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. 20 anos de sustentabilidade: reflexões sobre avanços 
e desafios. Revista da Unifebe, Brusque, v. 11, n. 1, p. 239-252, jul./dez. 2011. Disponivel em 
http://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe. Acesso em 20 de jul. 2018. 
p.244. 

363 MANTOVANELI JÚNIOR, Oklinger. Gestão sustentável (habitus e ação): princípios esquecidos 
pela agenda do desenvolvimento. Blumenau (SC): Edifurb, 2013. p. 76. 
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equidade na distribuição de renda, mais oportunidades de emprego, educação de 

qualidade e saúde melhor.364     

Conforme Ferrer, “desde la protección de la diversidad cultural a la garantía 

real del ejercicio de los derechos humanos, pasando por acabar con cualquier tipo de 

discriminación o el acceso a la educación, todo cae bajo esta rubrica”365, como 

também a exclusão366 das pessoas.  

 A exclusão social se opera em três âmbitos segundo o Diccionario de 

acción Comunutaria y Ayuda al Desarollo.367  

a) La privación económica: ingresos insuficientes en relación con el 
contexto, empleo inseguro, falta de titularidades[Titularidades al 
alimento, Titularidades medioambientales] de acceso a los recursos. 

b) La privación social: ruptura de los lazos sociales o familiares que 
son fuentes de capital social y de mecanismos de solidaridad 

                                            

364 FROEHLICH, Cristiane. Sustentabilidade: dimensões e métodos de mensuração de 
resultados. Revista de gestão do Unilasalle, Canoas, v. 3, n. 3, p. 151-168, set. 2014. Disponível 
em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/desenvolve/article/view/1316.Acesso em: 05 jul. 
2018. p. 157.  

365 Da proteção da diversidade cultural à garantia real do exercício de direitos humanos, passando por 
acabar com qualquer tipo de discriminação ou acesso a educação, tudo cai sob esta rubrica. 
Tradução Livre. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y 
ciudadanía ¿construimos juntos el futuro?. Novos estudos jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 
310-326, set./dez. 2013. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018. p. 322. 

366 Por exclusión se entiende la escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios, al mercado 
laboral, al crédito, a infraestructuras y a la justicia o, también, se entiende que la exclusión social se 
refi ere a los procesos y situaciones que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas (trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad) y su participación en la sociedad. En 
defi nitiva, el excluido es el que queda al margen del progreso social sin posibilidades reales de 
incorporarse al mismo. Los excluidos son muchos, pero muchos más aún son los individuos y 
colectivos en riesgo de exclusión. Por exclusão, entende-se a escassez crônica de oportunidades e 
acesso a serviços, ao mercado de trabalho, ao crédito, à infraestrutura e à justiça ou, também, 
entende-se que a exclusão social refere-se aos processos e situações que impedem a satisfação 
das necessidades básicas das pessoas (trabalho, moradia, educação, acesso à saúde) e sua 
participação na sociedade. Em suma, o excluído é aquele que é deixado de fora do progresso social 
sem possibilidades reais para se juntar a ele. Os excluídos são muitos, porém muitos mais são os 
indivíduos e grupos em risco de exclusão. Tradução Livre. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, 
medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro?. Novos estudos 
jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 2013. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018. p. 322. 

367 Dicionário de Ajuda à Ação e Desenvolvimento Comunitário. Tradução Livre. 
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comunitaria, marginación de la comunidad, alteración de los 
comportamientos sociales e incapacidad de participar en las 
actividades sociales (por ejemplo, las personas con escasos ingresos 
se ven obligadas a disminuir sus relaciones sociales), deterioro de la 
salud, etc. 

c) La privación política: carencia de poder, incapacidad de 
participación en las decisiones que afectan a sus vidas o participación 
política (en EE.UU. se ha comprobado que disminuye conforme lo 
hace el estatus socioeconómico de las familias).368 

“Estas tres formas de privación se refi eren a tres áreas principales de 

incidencia, que son los recursos (materiales y no, pues se incluye el capital humano, 

como la formación, o el capital social), las relaciones sociales y los derechos 

legales.”369 

Para resolver essa Dimensão da Sustentabilidade, é necessário dar acesso 

à educação, à cultura e aos serviços de saúde, ao acesso fácil ao crédito, à renda 

mínima de inclusão ou aos benefícios de desemprego, bem como haver políticas 

públicas nesse sentido.370  

As desigualdades são vistas como o maior problema a ser enfrentado por 

                                            

368 a) Privação econômica: investimentos insuficientes em relação ao contexto, emprego inseguro, falta 
de direitos [direitos a alimentos, direitos ambientais] de acesso a recursos. b) Privação social: quebra 
dos laços sociais ou familiares que são fontes de capital social e de mecanismos de solidariedade 
comunitária, marginalização da comunidade, alteração de comportamentos sociais e incapacidade 
de participar de atividades sociais (por exemplo, as pessoas com escassos rendimentos são 
forçados a diminuir suas relações sociais), deterioração da saúde, etc. c) Privação política: falta de 
poder, incapacidade de participação nas decisões que afetam suas vidas ou participação política 
(nos EUA foi comprovado que diminui conforme o status socioeconômico das famílias). Tradução 
Livre. DESARROLLO. Exclusión social. Disponível em: 
<http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

369 Estas três formas de privação referem-se a três áreas principais de incidência, que são os recursos 
(materiais e não, pois se inclui o capital humano, como a formação, ou o capital social), as relações 
sociais e os direitos legais. Tradução Livre. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio 
ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro?. Novos estudos jurídicos - 
NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 2013. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 jul. 2018. p. 323. 

370 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos 
juntos el futuro?. Novos estudos jurídicos - NEJ, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 310-326, set./dez. 
2013. Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202.Acesso em: 05 
jul. 2018. p. 323. 
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essa dimensão. As desigualdades sociais estão ligadas aos problemas urbanos nas 

periferias, em especial por essas estarem desprovidas de serviços e de equipamentos 

urbanos essenciais, excluindo seus moradores da infraestrutura urbana. A política de 

infraestrutura das cidades tem papel fundamental na conformação do espaço urbano 

e na distribuição equânime dos serviços públicos.371  

“Compreende-se como benefícios sociais que o poder público tem como 

dever distribuir de forma equitativa a partir de políticas urbanas voltadas a demanda 

da população.” Deve, então, o poder público oferecer educação, saúde, assistência 

social, segurança e transporte a todas parcelas da população.372 

Os trabalhadores, também, devem ser abarcados pela Sustentabilidade 

Social. Políticas de estímulo ao emprego e garantias de renda mínima devem estar 

nessa pauta. Ainda, busca-se a diminuição das desigualdades de renda e padrões de 

consumo, favorecendo, dessa maneira, uma distribuição equilibrada dos benefícios 

sociais, contribuindo para a diminuição da pobreza.373 

A CRFB tem como fundamento “os valores sociais do trabalho” e, ainda, o 

objetivo fundamental de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais”. Tal texto entra em consonância com a Dimensão 

Social da Sustentabilidade. 

                                            

371 SILVA, Antonio Sergio; SOUZA, José Gilberto De; LEAL, Antonio Cezar. A sustentabilidade e suas 
dimensões como fundamento da qualidade de vida. Revista geografia em atos 
GEOATOS, Presidente prudente, v. 1, n. 12, p. 22-42, jan./dez. 2012. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1724.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 
32. 

372 SILVA, Antonio Sergio; SOUZA, José Gilberto De; LEAL, Antonio Cezar. A sustentabilidade e suas 
dimensões como fundamento da qualidade de vida. Revista geografia em atos 
GEOATOS, Presidente prudente, v. 1, n. 12, p. 22-42, jan./dez. 2012. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1724.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 
32. 

373 SILVA, Antonio Sergio; SOUZA, José Gilberto De; LEAL, Antonio Cezar. A sustentabilidade e suas 
dimensões como fundamento da qualidade de vida. Revista geografia em atos 
GEOATOS, Presidente prudente, v. 1, n. 12, p. 22-42, jan./dez. 2012. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1724.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 
33. 
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Ainda na CRFB, encontram-se, no seu art. 6, os direitos sociais assim 

descritos: “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados (...)”.  

Destaca-se que mesmo o conceito de Sustentabilidade Social sendo 

posterior a Constituição Brasileira, todos os direitos que essa dimensão busca 

deveriam já estar garantidos à população, tendo em vista haver passado trinta anos 

de sua promulgação. 

A completude da Dimensão Social se dará quando se reduzir a pobreza, 

estabilizar a população, aumentar a participação feminina nas relações de emprego, 

respeitarem-se os direitos humanos e houver uma redistribuição de renda.374  

A transformação dos valores humanos, segundo Elkington375, dar-se-á por: 

Eficiência econômica voltada à igualdade social, dos direitos 
individuais para as obrigações coletivas, do individualismo para 
comunidade, da quantidade para qualidade, da separação para 
interdependência, da exclusão para igualdade de oportunidade, do 
homem para mulher, do luxo para necessidade, da repressão para a 
liberdade, do hoje para o amanhã, e do crescimento que beneficia 
poucos para um desenvolvimento humano que beneficie a todos.  

Para alcançar-se a Sustentabilidade Social, segundo Sachs376, é 

necessário: “homogeneidade social, distribuição de renda justa, emprego pleno e/ou 

autônomo com qualidade de vida decente, igualdade no acesso aos recursos e 

                                            

374 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad. Laura Prades Veiga. São 
paulo.: M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 187.  

375 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
paulo.: M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 188. 

376 STROH, Paula Yone (org.). Ignacy Sachs: caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de 
Janeiro: Garamound, 2009. p. 85. 
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serviços sociais”.377 

 

2.4 SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA 

 

Para haver a efetivação da Sustentabilidade, as pessoas físicas, as 

jurídicas de direito público378 ou privado379 devem seguir suas dimensões em todas as 

atividades. Neste capítulo, tratar-se-á das pessoas jurídicas de direito privado, 

especialmente as sociedades empresarias.   

Elkington380 considera que os negócios precisam de mercados viáveis e as 

empresas devem possuir habilidades tecnológicas, financeiras e de gerenciamento 

necessárias a fim de superar a transição da Sustentabilidade. 

A responsabilidade pelo Desenvolvimento Sustentável no planeta deve vir 

a ser repartida entre a sociedade, os governos e as empresas. As empresas devem 

investir recursos financeiros e tecnológicos para solucionar os problemas ambientais 

                                            

377 SILVA, Antonio Sergio; SOUZA, José Gilberto De; LEAL, Antonio Cezar. A sustentabilidade e suas 
dimensões como fundamento da qualidade de vida. Revista geografia em atos 
GEOATOS, Presidente prudente, v. 1, n. 12, p. 22-42, jan./dez. 2012. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1724.Acesso em: 04 jul. 2018. p. 
32. 

378 Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os Estados, o Distrito Federal 
e os Territórios; III - os Municípios; IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; V - as 
demais entidades de caráter público criadas por lei. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. 
Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código Civil 
Brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10406.htm. Acesso em: 08 jul. 2018. 

379 Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as 
fundações. IV - as organizações religiosas; V - os partidos políticos. VI - as empresas individuais de 
responsabilidade limitada. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código Civil Brasileiro. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10406.htm. 
Acesso em: 08 jul. 2018.   

380 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
paulo.: M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 52. 
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e os governos deverão legislar e regular as atividades empresariais com o intuito de 

buscar a Sustentabilidade do planeta. 

Logo, deve-se pensar em Empresa Sustentável assim conceituada:   

Empresa sustentável é aquela procura incorporar os conceitos e 
objetivos relacionados com o desenvolvimento sustentável em suas 
políticas e práticas de forma consistente. O objetivo da empresa com 
responsabilidade social é contribuir de forma efetiva para o 
desenvolvimento sustentável. Para a empresa, a incorporação desses 
objetivos significa obter estratégias de negócios e atividades que 
consigam atender às necessidades das empresas atuais, sustentando 
e aumentando os recursos humanos e naturais que serão necessários 
no futuro.381 

Já a Sustentabilidade Corporativa, segundo Souza382 é: 

O conceito de sustentabilidade corporativa induz a um novo modelo 
de gestão de negócios que leva em conta, no processo de tomada de 
decisão, além da dimensão social, econômico-financeira, as de 
dimensões ambiental. Sabe-se que as atividades produtivas geram 
externalidades sendo positiva ou negativa. Como externalidades 
positivas o próprio desenvolvimento econômico-social de uma região 
quando há uma instalação de uma indústria, que consequentemente 
trará melhoria de emprego a região. Ao contrário, são exemplos de 
externalidades negativas a poluição do ar, aumento de ruído, ou ainda, 
o crescimento desordenado de determinado local em função de uma 
interferência não planejada por parte de uma atividade produtiva. 

A Sustentabilidade Corporativa baseia-se na teoria de Elkington383 em sua 

obra “Canibais de garfo e faca”. Essa considera ser possível, graças ao Triple Bottom 

                                            

381 CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA. 2º Congresso de pesquisa científica: 
inovação, ética e sustentabilidade. Disponível em: 
http://www.univem.edu.br/anaiscpc2012/pdf/artigos%20-
%20sustentabilidade%20nas%20organizacoes.pdf. Acesso em: 06 jul. 2018. P. 127. 

382 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. Sustentabilidade corporativa: uma iniciativa de cunho 
social transformando o meio ambiente. Revista jurídica Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 45, p. 245-
262, jan./dez. 2016. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/revjur/issue/view/102.Acesso em: 06 jul. 2018. p. 257. 

383 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 108. 
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Line, também conhecido como tripé da Sustentabilidade, entender que People, Planet 

e Profit384 devem ser pensados juntos com as três dimensões da Sustentabilidade 

(Ambiental, Econômica e Social) estudadas neste Tese. Guiar as empresas na direção 

da Sustentabilidade exigirá mudanças drásticas no desempenho do Triple Bottom 

Line. A empresa deverá ser financeiramente viável, socialmente justa e 

ambientalmente responsável. 

A linha dos três pilares busca, juntamente com o Desenvolvimento 

Sustentável, a prosperidade econômica, qualidade ambiental e da igualdade social. 

As empresas que buscam a Sustentabilidade precisam empenhar-se não somente na 

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

pilares.385   

Planet386 deve estar associado à Dimensão Ambiental da Sustentabilidade. 

Para as empresas, a fim de relacionar essa dimensão ao seu dia a dia, devem-se 

fazer as seguintes perguntas: quais as formas de capital natural afetadas pelas suas 

operações? O capital natural utilizado pela empresa é Sustentável? O equilíbrio da 

natureza e a teia da vida são afetados pela atividade da empresa?387 

Na esfera contábil, as empresas deverão buscar reequilibrar o tratamento 

de custos e de benefícios ambientais, identificar e separar as receitas e despesas 

relacionadas ao Meio Ambiente, criar novas formas de avaliação que permitam 

melhores decisões gerencias e aumento de investimento na proteção e 

aprimoramento ambiental, desenvolver novos indicadores de desempenho ambiental 

e testar maneiras nas quais as considerações da Sustentabilidade possam ser 

                                            

384 Pessoas, Planeta e Lucro. 

385 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 472. 

386 Planeta. 

387 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 118. 
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avaliadas e incorporadas à contabilidade.388  

Para mensurar sua atividade em prol do planeta, as empresas necessitam 

mensurar seus impactos ambientais. Isso pode dar-se pelo número de reclamações 

que a empresa recebe, os impactos do ciclo de vida de seus produtos, como estão 

utilizando a energia, qual o consumo de água, como estão as emissões de poluentes, 

se a atividade empresarial produz riscos e ameaças ambientais, a quantidade de lixo 

gerada e o consumo de capital natural.389 

Por fim, as empresas deverão criar relatórios ambientais a fim mostrar a 

seus investidores, sócios e consumidores, quais são as atitudes da empresa em 

relação ao meio ambiente, mostrando assim seu compromisso com o planeta.390 

A responsabilidade ambiental das empresas está em evitar o esgotamento 

ambiental, buscando, dessa maneira, rever seus meios de produção, utilizando assim 

menos capital natural esgotável ou trabalhando apenas com produtos renováveis.  

Profit391 está ligado ao pilar econômico da Sustentabilidade. O lucro 

representa os ganhos que a empresa tem por ação. Para começar, as empresas 

necessitam mudar o significado de capital econômico.392  Essa mudança se dará a 

partir do momento em que os empresários evidenciarem, em seus balanços, qual 

atitude as empresas estão tomando para melhorar as questões sociais e ambientais. 

                                            

388 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 119. 

389 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 120. 

390 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 121. 

391 Lucro. 

392 Capital econômico é o valor de seu ativo menos suas obrigações. ELKINGTON, 
John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São Paulo, M 
Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st 
century business.p. 112. 
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Logo, as empresas deveriam incorporar, em seu desempenho financeiro anual, quais 

os investimentos feitos nas questões da Sustentabilidade.393  

Já a Dimensão Social da Sustentabilidade é representada pelas People394 

no conceito de Elkington.395 Uma empresa socialmente responsável deverá pensar no 

capital humano, preocupando-se com a saúde, as habilidades e a educação de seus 

colaboradores e consumidores e em formas mais amplas de saúde da sociedade e do 

potencial de criação de riqueza. As empresas devem, assim, pensar nas pessoas, 

antes do lucro.  

No seu relatório financeiro, as empresas deverão considerar quais são suas 

relações com a comunidade, a segurança de seus produtos, as iniciativas de 

treinamento e a educação de seus colaboradores e donativos em forma de dinheiro e 

tempo na geração de empregos a grupos menos favorecidos.396  

Ainda é necessário que as empresas contratem auditorias sociais com o 

objetivo de avaliar seu desempenho em relação às exigências e às expectativas da 

sociedade.397  

Sustentabilidade Corporativa tornou-se uma variável fundamental na 

gestão empresarial. As empresas reforçarão seu planejamento de longo prazo para 

manter uma qualidade de vida da sociedade e melhorar o planeta. Logo, os 

empresários e diretores empresariais devem convencer-se de que o sucesso de seu 

                                            

393 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
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395 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 123. 

396 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 127. 

397 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São 
Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom 
line of 21st century business.p. 127. 
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negócio depende da implementação de uma gestão sustentável.398  

   A Sustentabilidade Corporativa pode contribuir no desenvolvimento de 

novos ciclos de crescimento, preocupando-se com o Meio Ambiente.  “Não basta olhar 

apenas para o resultado financeiro, se faz necessário, verificar o impacto nos recursos 

naturais, fechando assim o ciclo das dimensões da sustentabilidade, caso contrário, 

terá sua sobrevivência ameaçada.”399 

Para haver uma contribuição das organizações em relação à 

Sustentabilidade deverá haver uma modificação nos processos produtivos para que 

esses se tornem ecologicamente sustentáveis. Isso implica na construção de novos 

sistemas de produção que não causem impactos negativos ao Meio Ambiente, mas 

contribuam para a recuperação de áreas degradadas ou ofereçam produtos e 

serviços, que venham a possibilitar a melhoria da performance ambiental.400  

 Com a adoção dos conceitos de Sustentabilidade, as organizações 

podem vir a ter situações benéficas, ameaças e riscos. Os benefícios são a redução 

de gastos com energia, diferenciação dos competidores, abertura de novos mercados, 

uma melhor imagem com seus acionistas e a comunidade, atração e retenção de 

talentos. Já as ameaças ao não buscar a Sustentabilidade estão relacionadas a 

problemas com matéria-prima e energia, riscos legais, exclusão de mercados e 

ataques à imagem. Os riscos se dariam pelo fato de despertar expectativas irrealistas 

e canibalizar o negócio.401   

                                            

398 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. Sustentabilidade corporativa: uma iniciativa de cunho 
social transformando o meio ambiente. Revista jurídica Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 45, p. 245-
262, jan./dez. 2016. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/revjur/issue/view/102.Acesso em: 06 jul. 2018. p. 257. 

399 SOUZA, Maria Claudia Da Silva Antunes De. Sustentabilidade corporativa: uma iniciativa de cunho 
social transformando o meio ambiente. Revista jurídica Unicuritiba, Curitiba, v. 4, n. 45, p. 245-
262, jan./dez. 2016. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/revjur/issue/view/102.Acesso em: 06 jul. 2018. p. 260. 

400 CONVIBRA. III Congresso Virtual Brasileiro de Administração. Disponível em: 
http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf. Acesso em: 08 de jul. 2018. p. 9.  

401 PACHECO JÚNIOR, Waldemar. LOCH, Márcia do Valle Pereira. SILVA, Sérgio Luiz da. COELHO, 
Antônio Sérgio. PEREIRA. Vera Lúcia Duarte do Valle. LEZANA, Alvaro Guillermo Rojas. 
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Uma organização Sustentável estará atuando de forma socialmente 

responsável de forma a atender aos interesses de todos os stakeholders402 que 

afetam ou são afetados por suas atividades.403  

Segundo estudo sobre a Sustentabilidade Corporativa no Brasil, as 

empresas brasileiras têm atuado da seguinte no Triple Bottom Line:   

Dimensão Ambiental: Redução das Emissões de gases nocivos, de 
efluentes líquidos e de resíduos sólidos; Consumo consciente dos 
recursos água e energia; Conformidade com as normas ambientais; 
Exigência de um posicionamento socioambiental dos fornecedores; 
Uso racional dos materiais utilizados na produção; Investimentos na 
biodiversidade; Programa de reciclagem e Preservação do meio 
ambiente.  

Dimensão Econômica: Aumento ou estabilidade do faturamento; 
Tributos pagos ao governo; Folha de pagamento; Maior lucratividade; 
Receita organizacional; Investimentos; Aumento das exportações 
(relacionamento com o mercado externo).  

Dimensão Social: Desenvolvimento da comunidade/sociedade; 
Segurança do trabalho e saúde ocupacional; Responsabilidade social; 
Treinamento; Cumprimento das práticas trabalhistas; Seguridade dos 
direitos humanos; Diversidade cultural. 

A Sustentabilidade Corporativa fará com que as organizações venham a 

fazer parte da sociedade, tendo assim responsabilidades perante a comunidade e o 

planeta. 

Uma estratégia para uma empresa implementar a Sustentabilidade não 

está limitada a aumentar receitas ou cortar custos para inflar o lucro final, mas trata-

                                            

Sustentabilidade empresarial e a dimensão da exequibilidade. Revista de gestão tecnológica. 
Florianopolis, v. 1, n. 1, p. 67-82, dez. 2017. p. 73.  

402 Qualquer pessoa que afete ou seja afetado pelas operações de uma empresa. A nova percepção-
chave é que as empresas precisam expandir a faixa de interesses considerados em qualquer 
desenvolvimento, desde clientes, acionistas, administradores e funcionários até pessoas como 
fornecedores, comunidades locais e grupos de pressão. ELKINGTON, John. Sustentabilidade: 
canibais com garfo e faca. Trad.Laura Prades Veiga. São Paulo, M Books do Brasil Editora Ltda. 
2012. Título Original: Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business.p. 127. 

403 CONVIBRA. III Congresso Virtual Brasileiro de Administração. Disponível em: 
http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf. Acesso em: 08 de jul. 2018. p. 9.  
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se de sobreviver e prosperar ao seguir tendências emergentes da sociedade na 

tecnologia e nos recursos naturais.404  

Assevera-se que elaborar estratégias para a Sustentabilidade é 

indispensável para a sobrevivência das empresas no planeta, em que as mudanças 

são rápidas, onde a escassez de recursos e menor oferta de crédito estarão cada vez 

mais presentes.405   

O objetivo das empresas é obter o maior lucro possível, mas as mudanças 

propostas pela Sustentabilidade Corporativa farão com que as mesmas venham a 

buscar um Desenvolvimento Sustentável através das dimensões da Sustentabilidade. 

 

                                            

404 WERBACH, Adam. Estratégia para Sustentabilidade: Uma nova forma de planejar sua estratégia 
empresarial. Tradução de Donaldson Garschagen. São Paulo, 2 ed, Elsivier. Tradução de Strategy 
for Sustainability. p. 9. 

405 WERBACH, Adam. Estratégia para Sustentabilidade: Uma nova forma de planejar sua estratégia 
empresarial. Tradução de Donaldson Garschagen. São Paulo, 2 ed, Elsivier. Tradução de Strategy 
for Sustainability. p. 7. 



 

 

CAPÍTULO 3 

ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE 

SUSTENTABILIDADE: A APRESENTAÇÃO DE EXEMPLOS 

EXTRAÍDOS DA EXPERIÊNCIA DA ESPANHA 

 

Este capítulo versa sobre o Associativismo como componente de 

Sustentabilidade na Espanha, mais especificamente sobre as Cooperativas. Nesse 

país, as Cooperativas se organizam em Corporações, Federações e Associações que 

trabalham conjuntamente.   

 

3.1 O ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE 

Quando se estuda a Sustentabilidade, deve-se, também, estudar os 

atores que possam promovê-la. O Associativismo vem sendo um grande aliado da 

Sustentabilidade em vários países, como se ilustrará neste capítulo. A sociedade vem 

se organizando para se mobilizar e conseguir fazer frente ao Estado. “As mobilizações 

cidadãs e grupos das sociedades civis são a força propulsora para a mudança 

social.”406 É nesse contexto que as Associações, Fundações Privadas e Cooperativas 

serão estudadas. Ilustrar-se-ão, neste capítulo, exemplos de atuação dessas 

instituições na Espanha, e como elas vêm sendo elementos importantes à 

Sustentabilidade.   

Klaus Bosselman407, desta maneira, descreve a atuação da sociedade civil: 

                                            

406 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
of sustainability: transformind law and governasse. p. 255 

407 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Título original: The principle 
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O conceito de sociedade civil evolui nos anos de 1980 quando, na 
Europa Oriental, intelectuais dissidentes criaram uma plataforma 
social de resistência e mudança política. Se a sociedade civil for a 
responsável pelo mais radical sistema de mudanças em tempos 
recentes, é perceptível que há capacidade para mais. Certamente é 
reconhecida hoje como a força impulsora rumo a governança global. 

A sociedade civil organizada pode ser um agente de transformação 

da Sociedade. Essas entidades estão presentes em vários países e algumas são 

agentes de transformação transnacionais, como é o caso do Greenpeace, World Wide 

Fund for Nature - WWF e médicos sem fronteiras. Tais transformações podem se dar 

em todas dimensões da Sustentabilidade. 

Segundo Jeremy Rifkin, as organizações Associativas vêm 

assumindo a tarefa de fornecer os serviços básicos à população em função dos cortes 

da ajuda governamental à assistência a pessoas e a comunidades carentes408, pois o 

Estado está cada mais cortando recursos e as entidades Associativas assumem essas 

tarefas. Ainda assevera o autor: 

A globalização do setor de mercado e a diminuição do papel do setor 
governamental significarão que as pessoas serão forçadas a se 
organizar em comunidade de interesse próprios para garantir seu 
próprio futuro. [...]  Apenas com a construção de comunidades locais 
e autossustentadas as pessoas de todos os países serão capazes de 
resistir as forças do deslocamento tecnológico e da globalização de 
mercado que ameaçam o sustento e a sobrevivência de grande parte 
da família humana.409 

As organizações Associativas têm um papel importante nessa nova 

ordem econômica mundial, as pessoas tendem a se organizar tanto para se ajudar, 

como para buscar novas formas de sustento frente às crises econômicas, que 

                                            

of sustainability: transformind law and governasse. p. 255 

408 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução 
da forca global de trabalho. Tradução de Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Makron Books, 1996. Título 
original: The end of work. p. 248. 

409 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução 
da forca global de trabalho. Tradução de Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Makron Books, 1996. Título 
original: The end of work. p. 249. 
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asseveram o mundo.  

Em alguns países, os próprios governos têm buscado realizar 

parcerias com as Associações e as Fundações Privadas para aproximar o Estado da 

população. Esse foi o caso da administração de Bill Clinton nos Estados Unidos da 

América, que criou o Non-Profit Laison Network410, em 1994, buscando solucionar 

problemas de crime, moradia, saúde e outros assuntos nacionais.411 

As entidades Associativas podem introduzir uma nova forma de 

pensar a economia, agindo localmente. Trabalhando a solidariedade na comunidade 

onde o consumo, produção e distribuição são organizados pelas entidades 

Associativas. Nas comunidades que trabalham dessa forma, ocorre uma maior 

conservação do Meio Ambiente, criando-se assim meios de vida sustentáveis.412 Hoje, 

“ha demostrado que es posible incorporar la solidaridad como elemento vertebral de 

los comportamientos económicos en todo tipo de realidades locales y ecosistemas”.413 

Esse sistema cria um modo de vida condizente aos sistemas de valores 

alternativos, sendo assim eficientes no meio cultural, ambiental, social e econômico e 

mudando a vida das pessoas que vivem na região. Esse modo de vida tem funcionado 

tanto em países ricos (países do norte), como em países em desenvolvimento (países 

do sul).414  

                                            

410 Rede de ligação sem fins lucrativos. Tradução Livre. 

411 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução 
da forca global de trabalho. Tradução de Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Makron Books, 1996. Título 
original: The end of work. p. 250. 

412 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
EN LA TRANSICIÓN AMBIENTAL. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 
(setembro-dezembro). Disponivel em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso 
em 18 jul. 2018. 

413 (...) tem mostrado que é possível incorporar a solidariedade como elemento vertebral do 
comportamento económico em todos os tipos de realidades e ecossistemas locais. Tradução Livre. 
ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
EN LA TRANSICIÓN AMBIENTAL. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 
(setembro-dezembro). Disponivel em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso 
em 18 jul. 2018. 

414 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
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Enfatiza-se que, nos países ricos, esse novo tipo de economia aflora-se 

nos momentos de crise “donde el objetivo de construir una nueva manera de hacer 

economía se entrecruza con la necesidad material de dar cobijo a las necesidades de 

trabajo de colectivos que la misma crisis va dejando en una situación de nueva 

pobreza”.415 

Importante mencionar que um conjunto de pequenas ações e mudança de 

valores implantados numa comunidade podem promover a Sustentabilidade em todas 

dimensões.  

O Parlamento Europeu, em 2009, através da Resolução de 19 de fevereiro 

de 2009416, reconhece que as entidades de economia social serão essenciais para 

realizar os objetivos da Estratégia de Lisboa417, que é um plano de desenvolvimento 

estratégico da União Europeia.  

A resolução aponta que as organizações sociais facilitam a democracia e 

incorporam a Sustentabilidade à integração social dos vulneráveis. Ressalta que os 

empregadores da economia social mantêm empregos de alta qualidade, estáveis e 

que investem no capital humano, com isso melhorando a qualidade de vida dos seus 

                                            

EN LA TRANSICIÓN AMBIENTAL. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 
(setembro-dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso 
em 18 jul. 2018. 

415 (...) em que o objetivo de construir uma nova forma de fazer negócios se cruza com a necessidade 
material de abrigar as necessidades de trabalho dos grupos que a mesma crise está saindo em uma 
situação de nova pobreza. Tradução Livre. ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco 
Fransualdo, LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA TRANSICIÓN AMBIENTAL. Mercator - 
Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-dezembro). Disponível em 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 2018. 

416 PARLAMENTO EUROPEU. Resolução do parlamento europeu, de 19 de fevereiro de 2009, 
sobre a economia social. Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-
//ep//text+ta+p6-ta-2009-0062+0+doc+xml+v0//pt. Acesso em: 18 jul. 2018. 

417 A Estratégia de Lisboa busca que a economia da União Europeia tenha um crescimento duradouro 
e que venha a ser acompanhado de uma melhora quantitativa e qualitativa do emprego. Esse 
documento ainda entende que se deve buscar o Desenvolvimento Sustentável da Europa através 
das três dimensões da Sustentabilidade (Ambiental, Econômica e Social). DIREÇÃO REGIONAL 
DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO - PORTUGAL. Estratégia de Lisboa. Disponível em: 
<http://www.drapc.min-agricultura.pt/base/geral/files/estrategia_lisboa.pdf>. Acesso em: 18 jul. 
2018. 
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colaboradores.418    

Ainda enfatiza que as entidades Associativas ajudam a corrigir três 

desiquilíbrios no mercado de trabalho: “el desempleo, la inestabilidad en el trabajo y 

la exclusión de los desempleados”.419 

Destaca-se, ainda, que a economia social tem papel fundamental no 

Desenvolvimento Sustentável e ao pleno emprego, pois confronta os desiquilíbrios do 

mercado de trabalho segundo a resolução do parlamento europeu.420 

As Cooperativas são exemplo de que uma Associação de pessoas pode ter 

um grande impacto na sociedade. A Espanha, no ano de 2017, contava com 12 mil e 

56 Cooperativas, segundo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social do 

Gobierno de España.421   Na Espanha, as cooperativas podem ter 12 ramos de 

atuação.422 Essas organizações empregavam 230 mil pessoas em 2017.  

                                            

418 CALDERÓN, Beatriz; CALDERÓN, María José. La calidad del empleo de las entidades de la 
economía social en período de crisis. Revista Vasca de Economia, San Sebastián, v. 79, n.11, p. 
31-57, jan./abr. 2018. Disponível em: <http://www.euskadi.eus/web01-
a2reveko/es/k86aekonomiazwar/ekonomiaz/abrirarticulo?idpubl=75&registro=1191>. Acesso em: 
18 jul. 2018. p. 35. 

419 Desemprego, instabilidade no trabalho e exclusão dos desempregados, Tradução Livre. 
CALDERÓN, Beatriz; CALDERÓN, María José. La calidad del empleo de las entidades de la 
economía social en período de crisis. Revista Vasca de Economia, San Sebastián, v. 79, n.11, p. 
31-57, jan./abr. 2018. Disponível em: <http://www.euskadi.eus/web01-
a2reveko/es/k86aekonomiazwar/ekonomiaz/abrirarticulo?idpubl=75&registro=1191>. Acesso em: 
18 jul. 2018. p. 35. 

420 PARLAMENTO EUROPEU. Resolução do parlamento europeu, de 19 de fevereiro de 2009, 
sobre a economia social. Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-
//ep//text+ta+p6-ta-2009-0062+0+doc+xml+v0//pt. Acesso em: 18 jul. 2018. 

421 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Sociedades cooperativas 
inscritas en la seguridad social por clase - año 2017. Disponível em: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/economiasocial/estadisticas/coopconstituidaslaboregistradas/2017/4trim/coo_g3.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2018. 

422 Cooperativa de trabajo asociado. Cooperativa de consumidores y usuarios. Cooperativa de 
viviendas. Cooperativa agraria. Cooperativa de explotación comunitaria de la tierra. Cooperativa 
de servicios. Cooperativa del mar. Cooperativa de transportistas. Cooperativa de seguros. 

Cooperativa sanitaria. Cooperativa de enseñanza. Cooperativa de crédito. Cooperativa de 
trabalho associado. Cooperativa de consumidores e usuários. Cooperativa de vendas. Cooperativa 
agraria. Cooperativa de exploração comunitária da terra. Cooperativa de serviços. Cooperativa do 
Mar. Cooperativa de transporte. Cooperativa de seguros. Cooperativa de Saúde. Cooperativa de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_trabajo_asociado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_consumidores_y_usuarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_viviendas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_viviendas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_explotaci%C3%B3n_comunitaria_de_la_tierra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_servicios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_servicios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_del_mar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_transportistas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_seguros
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_sanitaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_ense%C3%B1anza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_cr%C3%A9dito
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Na Espanha, existem não somente Cooperativas que atuam sozinhas, mas 

também há conglomerados Cooperativos, sendo, ainda, comum a organização em 

Federações e Associações. Essas se organizam por setor ou por região de atuação.  

A Aliança Cooperativa Internacional, em 2012, promoveu o Ano 

Internacional das Cooperativas em parceria com a ONU. Neste ano foi aprovado o 

Plano para uma década, que assim prevê essas organizações na sociedade: 

Modelo de empresa cooperativa, que está resultando especialmente 
adecuado frente a la crisis actual, en la participación tanto en la 
propiedad de la empresa como en la toma de decisiones (gestión 
democrática), en la búsqueda de la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental, y en la existencia de una identidad formada por los 
valores y principios cooperativos. El modelo cooperativo se centra en 
la persona y en la sociedad en que lleva a cabo su actividad.423 

Importante mencionar que o Cooperativismo vem unindo as pessoas com 

interesses em comum para satisfazer suas necessidades. E, muitas vezes, essas 

organizações olham também para a sociedade e investem nessa, diferente das 

sociedades empresariais. Diante desse olhar diferenciado, as Cooperativas projetam 

um interesse de suas ações de forma Sustentável, no tripé estudado nesta Tese. 

Deve-se pensar o Cooperativismo como um exemplo de organização 

social, que deve ser baseado não na lucratividade, mas no interesse e na otimização 

dos bens de consumo, bem como na solidariedade e na igualdade de oportunidades 

                                            

ensino. Cooperativa de crédito. Tradução Livre. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL. Sociedades cooperativas inscritas en la seguridad social por clase - 
año 2017. Disponível em: http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/economiasocial/estadisticas/coopconstituidaslaboregistradas/2017/4trim/coo_g3.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2018. 

423  Modelo de empresa cooperativa, que está resultando especialmente adequado em face da crise 
atual, na participação tanto na propriedade da empresa como na tomada de decisão (gestão 
democrática), na busca pela sustentabilidade econômica, social e meio ambiental, e na existência 
de uma identidade formada por valores e princípios cooperativos. O modelo cooperativo se centra 
na pessoa e na sociedade em que efetiva sua atividade. Tradução Livre. CHARTERINA, Alejandro 
Martínez. Las cooperativas y su acción sobre la sociedad. Revesco. Madrid, n. 117, p. 34-
49, jan./dez. 2015. Disponível em: http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive.Acesso em: 
20 jul. 2018. p. 35.  
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sendo aplicável a todos os povos.424 

As Cooperativas são considerados, por Poyato e Gámes, o motor do 

Desenvolvimento local Sustentável na utilização dos recursos locais, na consecução 

dos objetivos econômicos e sociais. Os grupos Cooperativos funcionam de uma 

maneira socialmente responsável e de acordo com os princípios e os valores 

Cooperativos, fazendo interlocução com as dimensões da Sustentabilidade.425 

Essas organizações, por sua natureza, buscam gerar empregos localmente 

e desenvolvimento econômico diferenciado, baseando-se na qualidade de vida e no 

bem-estar da população. Define-se que a sociedade Cooperativa é um instrumento 

para contribuir com o Desenvolvimento econômico, social e ambiental sendo esses 

Sustentáveis e Responsáveis.426 

Sobre as dimensões da atuação das Cooperativas em relação à 

Sustentabilidade, Poyato e Gámes assim descrevem a atuação nas três dimensões: 

“Económica, buscando la creación de valor para sus grupos de interés; Social, de 

respeto con la comunidade en general, con sus costumbres, su cultura e 

involucrándose en acciones que la beneficien; y Medioambiental, realizando la 

actividad respetando el medio ambiente y la biodiversidad.”427 

                                            

424 CHARTERINA, Alejandro Martínez. Las cooperativas y su acción sobre la 
sociedad. Revesco. Madrid, n. 117, p. 34-49, jan./dez. 2015. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive.Acesso em: 20 jul. 2018. p. 47. 

425 POYATOS, Raquel Puentes; GÁMEZ, María Del Mar Velasco. Importancia de las sociedades 
cooperativas como medio para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental, de forma 
sostenible y responsable. Revesco, Madrid, v.00, n. 99, p. 104-129, mai./ago. 2009. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/view/reve090933/showtoc.Acesso em: 20 jul. 2018. p. 
123. 

426 POYATOS, Raquel Puentes; GÁMEZ, María Del Mar Velasco. Importancia de las sociedades 
cooperativas como medio para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental, de forma 
sostenible y responsable. Revesco, Madrid, v.00, n. 99, p. 104-129, mai./ago. 2009. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/view/reve090933/showtoc.Acesso em: 20 jul. 2018. p. 
124. 

427 Econômica, procurando a criação de valor para seus grupos de interesse; Social, de respeito pela 
comunidade em geral, com seus costumes, sua cultura e se envolvendo em ações que a beneficiem; 
e Ambiental, realizando a atividade respeitando o meio ambiente e a biodiversidade. Tradução Livre. 
POYATOS, Raquel Puentes; GÁMEZ, María Del Mar Velasco. Importancia de las sociedades 
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Um exemplo de sucesso das Cooperativas, na Espanha, que mudaram a 

sociedade, é o caso da Corporação de Mondragón. Essa teve seu início no País 

Basco, mas hoje atua em toda Espanha e vem buscando sua internacionalização. 

Sendo esse um coletivo de 120 Cooperativas, dentre elas há 87 industriais, uma de 

crédito (Caja Laboral), uma de consumo (Eroski), quatro agrícolas, 13 cooperativas 

de pesquisa, seis de serviços em consultoria e oito cooperativas de educação428 tendo 

93 mil Cooperados.  

A Corporação de Mondragón é o sétimo grupo econômico da Espanha com 

vendas em torno de 13,6 bilhões de euros e resultado de 792 milhões de euros em 

2007. O Grupo tem sua atuação baseada nos princípios cooperativistas e na 

intercooperação entre as Cooperativas que compõem sua estrutura. Se for 

identificada uma nova necessidade, não se compra de empresas, mas se cria uma 

nova Cooperativa para suprir a demanda.429  

Destaca-se que esse complexo de Cooperativas tem como missão a 

produção e a venda de bens, serviços e distribuição, devendo adotar métodos 

democráticos na sua organização para distribuir os excedentes para seus 

Cooperados.430 

Na Dimensão Econômica, oferece a seus membros serviços bancários, 

                                            

cooperativas como medio para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental, de forma 
sostenible y responsable. Revesco, Madrid, v.00, n. 99, p. 104-129, mai./ago. 2009. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/view/reve090933/showtoc.Acesso em: 20 jul. 2018. 
p.121. 

428 PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO. O case de Mondragon, Espanha. Disponível em: 
http://cooperativismodecredito.coop.br/cenario-mundial/expressao-mundial/cooperativismo-de-
credito-na-espanha/o-case-de-mondragon-na-espanha/. Acesso em: 18 jul. 2018. 

429 PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO. O case de Mondragon, Espanha. Disponível em: 
http://cooperativismodecredito.coop.br/cenario-mundial/expressao-mundial/cooperativismo-de-
credito-na-espanha/o-case-de-mondragon-na-espanha/. Acesso em: 18 jul. 2018. 

430 SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce; LEÓN, Iñaki Ceberio De; DALLABRIDA, Ivan Sidney. Arreglos 
socioproductivos de base comunitaria: la enseñanza a partir de la experiencia de mondragón 
corporación corporativa”. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, Santa Fé, v. 5, n. 
5, p. 79-105, jan./dez. 2009. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/pampa/article/view/3165/4695. Acesso em: 18 jul. 
2018. 94.  
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previdenciário e de seguros. Atendendo, assim, individualmente, seus clientes e 

atendendo às demandas das demais Cooperativas no desenvolvimento das 

organizações.431  

Assinala-se que, na Dimensão Social, a Corporação mantém uma 

Universidade com 4 mil alunos além de sete escolas e 13 cooperativas de pesquisa e 

de desenvolvimento. Essas escolas têm por finalidade a educação dos filhos dos 

Cooperados, a formação de executivos em Cooperativismo. Já as Cooperativas de 

pesquisa e de desenvolvimento têm a função de divulgação e de aprimoramento do 

Cooperativismo.432  

Ainda na Dimensão Social, dez por cento dos lucros são investidos em 

educação. A Corporação entende que a formação é um valor estratégico para o papel 

que cada colaborador desempenha na organização. Para isso, existe o Centro de 

Formación Cooperativa y Empresarial (OTALORA), um centro de treinamento para 

todos os colaboradores, cursos de formação destinados a novos membros, Conselhos 

Governantes e Conselhos Sociais. Existe, ainda, o programa Bazkide, que busca 

novos parceiros nos negócios das Cooperativas.433 

 

Los recursos destinados a apoyar dichas acciones de cuño social 
fueron así distribuidos: a) proyectos de formación y desarrollo 
educativo: € 52,7 millones canalizados para la enseñanza superior, 
profesional y general; b) promoción de actividades culturales: € 19,9 
millones; c) Investigación y desarrollo: € 20,2 millones; d) promoción 

                                            

431 SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce; LEÓN, Iñaki Ceberio De; DALLABRIDA, Ivan Sidney. Arreglos 
socioproductivos de base comunitaria: la enseñanza a partir de la experiencia de mondragón 
corporación corporativa”. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, Santa Fé, v. 5, n. 
5, p. 79-105, jan./dez. 2009. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/pampa/article/view/3165/4695. Acesso em: 18 jul. 
2018. p. 95. 

432 PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO. O case de Mondragon, Espanha. Disponível em: 
http://cooperativismodecredito.coop.br/cenario-mundial/expressao-mundial/cooperativismo-de-
credito-na-espanha/o-case-de-mondragon-na-espanha/. Acesso em: 18 jul. 2018. 

433 MONDRAGON CORPORATION. El compromiso con la transformación social de las 
cooperativas del grupo mondragon. Disponível em: https://www.mondragon-corporation.com/wp-
content/themes/mondragon/docs/eus/urteko-txostena-2007.pdf. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 65. 
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del idioma vasco y lenguas autóctonas: € 9,6 millones; y e) iniciativas 
asistenciales, subvención de  programas  y  entidades  dedicadas  a  
la  inserción  social,  auxilio  a  incapacitados, cuidados con ancianos, 
reinserción de dependientes químicos, actividades de ONG y 
proyectos de desarrollo en los países en desarrollo: € 43,8 
millones.Además, se debe destacar la creación de una plataforma de 
crédito cuya actuación se  hizo  decisiva  en  momentos  de  crisis  
económica  y  de  aumento  de  las  tasas  de desempleo. La Caja 
Laboral, plataforma de crédito para fomento a las cooperativas y 
empresas conectadas.434 

Importante destacar que a Corporação criou uma política remuneratória 

que “contempla abanicos salariales para que no exista una amplia dispersión entre los 

salarios superiores e inferiores, y remuneraciones homologables con las de los 

trabajadores asalariados del entorno sectorial y territorial de las cooperativas.”435 

Mondragón, do mesmo modo, conta com uma Entidade de Previdência 

Social própria, que administra a segurança social de 30 mil colaboradores distribuídos 

em 133 Cooperativas. Esse sistema garante a previdência tanto dos colaboradores, 

como de seus filhos e cônjuges.436   

                                            

434 Os recursos destinados a apoiar essas ações de cunho social foram assim distribuídos: a) projetos 
de capacitação e desenvolvimento educacional: 52,7 milhões de euros destinados ao ensino 
superior, profissional e geral; b) promoção de atividades culturais: 19,9 milhões de euros; c) 
Investigação e desenvolvimento: 20,2 milhões de euros; d) promoção da língua vasca e das línguas 
nativas: 9,6 milhões de euros; e) iniciativas assistenciais, subvenção de programas e organizações 
dedicadas à integração social, assistência para deficientes, cuidados a idosos, reinserção de 
toxicodependentes, atividades de ONG e projetos de desenvolvimento nos países em 
desenvolvimento: € 43,8 milhões. Além disso, deve-se destacar a criação de uma plataforma de 
crédito cujo desempenho foi decisivo em tempos de crise econômica e aumento das taxas de 
desemprego deve ser destacada. A Caja Laboral, uma plataforma de crédito para a promoção de 
cooperativas e empresas conectadas. Tradução Livre. SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce; LEÓN, Iñaki 
Ceberio De; DALLABRIDA, Ivan Sidney. Arreglos socioproductivos de base comunitaria: la 
enseñanza a partir de la experiencia de mondragón corporación corporativa”. Revista 
Interuniversitaria de Estudios Territoriales, Santa Fé, v. 5, n. 5, p. 79-105, jan./dez. 
2009. Disponível em: http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/pampa/article/view/3165/4695. 
Acesso em: 18 jul. 2018. p. 97. 

435 Contempla leques salariais para que não haja uma grande dispersão entre os salários superiores e 
inferiores, e remunerações homologadas com as dos trabalhadores assalariados do entorno setorial 
e territorial das cooperativas. Tradução Livre. MONDRAGON CORPORATION. El compromiso con 
la transformación social de las cooperativas del grupo mondragon. Disponível em: 
https://www.mondragon-corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/eus/urteko-txostena-
2007.pdf. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 66.  

436 MONDRAGON CORPORATION. El compromiso con la transformación social de las 
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Uma preocupação da Corporação é com a qualidade dos empregos que 

essa oferece. Para isso, criou-se o Fomento de Empleo Cooperativo437, que tem as 

seguintes linhas: 

Aplicar las directrices de la Comisión Permanente del Congreso sobre 
la composición de la estrutura socio-laboral de los trabajadores. 

Dimensionar adecuadamente el colectivo de trabajadores eventuales 
en base a criterios de racionalidade y competitividad sectorial. 

Gestionar el tratamiento socio-laboral de los trabajadores eventuales 
fundamentándolo en critérios de equidad, solidaridad y coherencia 
retributiva.  

Adoptar el compromiso de que el empleo generado en el ámbito 
internacional estará fundamentado en criterios éticos y basado en la 
dignidad del trabajador.  

Aplicar mecanismos crecientes de participación de los trabajadores 
por cuenta ajena en la gestión, resultados y la propiedad tanto en 
nuestro entorno como en el exterior. 

Fomento de la empleabilidad de las personas. 

Fomentar el desarrollo de habilidades de las personas en coherencia 
y respuesta a los importantes cambios previsibles que se producirán 
en la gestión de las organizaciones. 

Comprometerse en la potenciación de las personas ofreciendo 
herramientas y oportunidades de mejora en sus conocimientos y 
capacidades de gestión.438 

                                            

cooperativas del grupo mondragon. Disponível em: https://www.mondragon-corporation.com/wp-
content/themes/mondragon/docs/eus/urteko-txostena-2007.pdf. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 65.  

437 Promoção do emprego cooperativo.   

438 Aplicar as diretrizes da Comissão Permanente do Congresso sobre a composição da estrutura sócio-
laboral dos trabalhadores. Dimensionar adequadamente o coletivo de trabalhadores eventuais com 
base em critérios de racionalidade e competitividade do setor. Gerenciar o tratamento sociolaboral 
dos trabalhadores eventuais, com base em critérios de equidade, solidariedade e coerência 
retribuitiva. Adotar o compromisso de que o emprego gerado no âmbito internacional estará 
fundamentado em critérios éticos e baseados na dignidade do trabalhador. Aplicar mecanismos 
crescentes de participação dos trabalhadores por conta alheia na gestão, resultados e a propriedade 
tanto no entorno como no exterior. Incentivo à empregabilidade das pessoas. Incentivo ao 
desenvolvimento de habilidades das pessoas em coerência e resposta às importantes mudanças 
previsíveis que ocorrerão na gestão de organizações. Comprometer-se no empoderamento das 
pessoas oferecendo ferramentas e oportunidades de melhoria em seus conhecimento e capacidade 
de gerenciamento. Tradução Livre. MONDRAGON CORPORATION. El compromiso con la 
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Importante mencionar a atuação de Mondragón na Dimensão Ambiental. 

Conforme Sampaio, Leon e Dalabrida:  

El  modelo  de  gestión  ambiental  se  caracteriza  por  la  adopción  
de  acciones ecoeficientes,  como  el  desarrollo  de  sistemas  de  
seguimiento  del  consumo  de energía, agua, productos tóxicos, 
materia-prima y emisión de gases y la implantación de procesos de 
minimización de residuos y reutilización en etapas de la producción. El  
aumento  en  el  número  de  empresas  certificadas  por  la  ISO  14000  
demuestra  la efectividad de la gestión ambiental.439 

No que tange à Sustentabilidade, o projeto de Mondragón influencia na sua 

região, onde oferece treinamento às pessoas locais, buscando, assim, através dos 

princípios Cooperativistas, manter a sociedade em harmonia. 

A Dimensão Ambiental é representada pela instituição da filosofia que deve 

buscar um Desenvolvimento Sustentável. Já a Econômica está no sistema financeiro 

disponível às pessoas jurídicas e físicas e no crescimento das Cooperativas. Por fim, 

a Dimensão Social está representada pela geração de empregos, distribuição de 

renda e pela seguridade social que se dá pela previdência oferecida, pelo sistema 

financeiro.440       

                                            

transformación social de las cooperativas del grupo mondragon. Disponível em: 
https://www.mondragon-corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/eus/urteko-txostena-
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439 O modelo de gestão ambiental é caracterizado pela adoção de ações ecoeficientes, como o 
desenvolvimento dos sistemas de monitoramento do consumo de energia, água, produtos tóxicos, 
matéria-prima e emissão de gases e a implantação de processos de minimização e 
reaproveitamento de resíduos em estágios de produção. O aumento do número de empresas 
certificadas pela ISO 14000 demonstra a eficácia da gestão ambiental. Tradução Livre. SAMPAIO, 
Carlos Alberto Cioce; LEÓN, Iñaki Ceberio De; DALLABRIDA, Ivan Sidney. Arreglos 
socioproductivos de base comunitaria: la enseñanza a partir de la experiencia de mondragón 
corporación corporativa”. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, Santa Fé, v. 5, n. 
5, p. 79-105, jan./dez. 2009. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/pampa/article/view/3165/4695. Acesso em: 18 jul. 
2018. p. 96. 

440 SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce; LEÓN, Iñaki Ceberio De; DALLABRIDA, Ivan Sidney. Arreglos 
socioproductivos de base comunitaria: la enseñanza a partir de la experiencia de mondragón 
corporación corporativa”. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, Santa Fé, v. 5, n. 
5, p. 79-105, jan./dez. 2009. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/pampa/article/view/3165/4695. Acesso em: 18 jul. 
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O caso de Mondragón é um exemplo onde o Associativismo tem influência 

em todas as dimensões da Sustentabilidade. Para manter esse conglomerado de 

Cooperativas em funcionamento, são fomentadas a educação das pessoas, a melhora 

da condição de vida e a preocupação com Meio Ambiente. 

O Cooperativismo vem a ser um grande aliado da Sustentabilidade.  

Miranda assim os relaciona: 

Al prevalecer los valores cooperativos como guía de su existencia, el 
hombre logrará rescatar el horizonte histórico que le ha estampado las 
posibilidades concretas de construcción de una sociedad justa e 
igualitaria, basada en principios de transformación indispensables a la 
afirmación de una nueva postura delante del medio natural, 
indispensables a la utilización racional de la naturaleza, con respecto 
a sus potencialidades, sin devastación de sus recursos.441 

Relatar-se-ão, nos subcapítulos seguintes, casos de experiências de 

Cooperativas da Espanha que atuam nas dimensões da Sustentabilidade estudadas 

nesta Tese.  

 

3.2 O ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL NA EXPERIÊNCIA DA ESPANHA 

 

Um exemplo da atuação da sociedade civil organizada em prol da 

Sustentabilidade se deu na Catalunha, em 2008, durante a crise financeira. Num certo 

                                            

2018. p. 101. 

441 Ao prevalecer os valores cooperativos como guia da sua existência, o homem conseguirá resgatar 
o horizonte histórico que lhe apresentou as possibilidades concretas de construção de uma 
sociedade justa e igualitária, baseada em princípios de transformação indispensáveis à afirmação 
de uma nova posição frente ao ambiente natural, indispensável ao uso racional da natureza, no que 
diz respeito a suas potencialidades, sem devastação de seus recursos. Tradução Livre. MIRANDA, 
José Eduardo De. La cooperación en el desarrollo de la humanidad: de los hechos históricos a la 
tenacidad de la axiología cooperativa en los pilares de la sostenibilidad. Boletín de la asociación 
internacional de derecho cooperativo. Bilbao, n. 46, jan./dez. 2012. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4080019.Acesso em: 18 jul. 2018 
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momento, os empregos se tornaram incertos, o crédito restringiu-se a poucos, as 

pessoas tiveram que consumir apenas o essencial. Ainda, os serviços que o Estado 

dava à população sofreram cortes.442  

A Catalunha, segundo Castells443, sempre se caracterizou pela sua 

cultura rebelde e inovadora. Os movimentos sociais, organizados nessa região, 

sempre desafiaram as ordens impostas. Essas sociedades organizadas, através de 

suas práticas econômicas alternativas, ajudaram a população da Catalunha a não 

sofrer tanto com a crise. 

Essas práticas que a população da Catalunha mostrou são exemplos 

de onde a Sociedade Civil organizada pratica as dimensões da Sustentabilidade, ora 

propostas neste estudo.  

O primeiro fator observado no estado de Castells é uma forma de 

produção agroecológica e a forma de processamento de alimentos. É um sistema que 

mantém a saúde do solo, dos ecossistemas e das pessoas. Além de estar presente 

nas fazendas, essa produção, também, dá-se nas cidades através da Sociedade Civil, 

em parceria com os governos municipais. A cidade de Barcelona conta com 15 

pomares comunitários urbanos, que são cultivados e tratados pela Sociedade, onde 

mais de 600 pessoas são envolvidas. Além de manter esses pomares, há um banco 

de sementes a fim de que sejam plantadas variedades de plantas locais e sem 

transgenia para que as sementes originais não entrem em extinção.444    

O caso apresentado é um exemplo de Sustentabilidade tanto 

ambiental como econômica. A Sustentabilidade ambiental ocorre através de produtos 

de melhor qualidade, sendo buscados pela população e pela preocupação com o solo. 

                                            

442 CASTELLS, Manuel. De la crisis económica a la crisis política: una mirada crítica. Barcelona: La 
Vanguardia Ediciones, 2016. p. 287. 

443 CASTELLS, Manuel. De la crisis económica a la crisis política: una mirada crítica. Barcelona: La 
Vanguardia Ediciones, 2016. p. 289. 

444 CASTELLS, Manuel. De la crisis económica a la crisis política: una mirada crítica. Barcelona: La 
Vanguardia Ediciones, 2016. p. 291. 
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Já a Dimensão Econômica da Sustentabilidade se dá na possibilidade de a população 

poder plantar seu alimento, tendo, assim, um alimento mais acessível, bem como de 

as famílias que trabalham na agricultura cultivarem um produto diferenciado. 

Em 2008, cinco pessoas criaram uma Cooperativa de trabalho em 

Tarroja de Segarra, onde vivem 150 habitantes na comarca de La Segarra chamada 

La Garbiana. Destaca-se que se tratava de jovens indígenas, que defendiam 

desenvolvimento alternativo baseado nos potenciais ecológicos e nos princípios de 

cooperação e solidariedade.445 

Assim, La Garbiana é uma cooperativa indígena, que veio substituir 

as formas convencionais de trabalho e comercialização agrícola por uma forma 

artesanal, sendo este seu apelo comercial. “Se trata de su visión sociológica y cultural 

del trabajo, que no entienden como una actividad alienada y obligatoria sino como una 

actividad libre y creativa en comunidad.”446  

Tal Cooperativa tem como objetivo contribuir com a sociedade da 

comunidade, mostrando que uma entidade transparente pode melhorar as questões 

sociais e econômicas de onde estão instaladas. Ainda, busca-se respeitar o Meio 

Ambiente com as pessoas, tratando-as como indivíduos livres e criativos, que têm a 

responsabilidade de trabalhar para si e para o bem comum.447  

As Cooperativas agroalimentares da Espanha publicaram em 2016 

                                            

445 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
EN LA TRANSICIÓN AMBIENTAL. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 
(setembro-dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso 
em 18 jul. 2018. 

446 Trata-se de sua visão sociológica e cultural do trabalho, que não entendem como uma atividade 
alienada e obrigatória, mas sim como uma atividade livre e criativa na comunidade. Tradução Livre. 
ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
EN LA TRANSICIÓN AMBIENTAL. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 
(setembro-sezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso 
em 18 jul. 2018. 

447 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
EN LA TRANSICIÓN AMBIENTAL. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 
(setembro-dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso 
em 18 jul. 2018 
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quais atos estavam praticando em prol da Sustentabilidade Ambiental, artigo 

denominado ¿qué hacen las cooperativas agroalimentarias españolas en materia de 

sostenibilidad?448  

Dentre os atos praticados pelas Cooperativas, está a gestão 

organizada de resíduos e produtos fitossanitários com pontos de coleta desses 

resíduos. Ainda, implementou o controle biológico nas produções em estufa como 

complemento aos tratamentos sanitários.449 

A organização buscou parcerias para que os produtores de produtos 

com pouco impacto ecológico ganhassem novos mercados e chegassem aos 

consumidores desse tipo de produto.450  

Cabe dizer que a organização vem investindo no conhecimento para 

uma agricultura inteligente “sobre todo intensiva en conocimiento, manejo de datos y 

tecnología y comprometida con la sostenibilidad en sustres vertientes”.451 

Importante mencionar que a organização vem analisando e 

aconselhando as Cooperativas na seara energética, introduzindo técnicas de 

eficiência energética, reduzindo o consumo de carbono através do uso de energia 

renovável.452  

                                            

448 O que fazem as cooperativas agroalimentares em matéria de sustentabilidade?. Tradução 

Livre. COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARES DA ESPANHA. ¿qué hacen las cooperativas 

agroalimentarias españolas en materia de sostenibilidad?. Disponível em: http://www.agro-
alimentarias.coop/ficheros/doc/04928.pdf. Acesso em: 18 jul. 2018. 

449 COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARES DA ESPANHA. ¿qué hacen las cooperativas 
agroalimentarias españolas en materia de sostenibilidad?. Disponível em: http://www.agro-
alimentarias.coop/ficheros/doc/04928.pdf. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 46 

450 COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARES DA ESPANHA. ¿qué hacen las cooperativas 
agroalimentarias españolas en materia de sostenibilidad?. Disponível em: http://www.agro-
alimentarias.coop/ficheros/doc/04928.pdf. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 46. 

451 Sobretudo intensiva em conhecimento, gestão de dados e tecnologia e comprometida com a 
sustentabilidade em suas três vertentes. COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARES DA 
ESPANHA. ¿qué hacen las cooperativas agroalimentarias españolas en materia de 
sostenibilidad?. Disponível em: http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/04928.pdf. Acesso 
em: 18 jul. 2018. p. 47. 

452 COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARES DA ESPANHA. ¿qué hacen las cooperativas 
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As Cooperativas unidas em organizações conseguem aumentar os 

investimentos em pesquisa e assim conseguem um melhor resultado. Essas 

atuações, supracitadas, entram em consonância com a Sustentabilidade Ambiental e 

assim as Cooperativas são importantes agentes na conservação do Meio Ambiente e 

podem servir de exemplos às sociedades empresarias.   

Outro tipo Cooperativista da Espanha que contribui com a Sustentabilidade 

Ambiental é da energia. Em 2015, nesse país, existiam 21 Cooperativas energéticas, 

sendo elas distribuidoras, produtoras e vendedoras de energia.453  

Dessas, cinco produzem, distribuem e vendem energia verde ou energia 

renovável. É interessante frisar que essas organizações não têm espírito de lucro e 

seu principal objetivo é contribuir com a mudança de modelo energético. Todas essas 

organizações foram criadas a partir de 2010, sendo esse um segmento na Espanha.454 

Um exemplo é o da Som Energia, que assim classifica seu trabalho: 

“Estamos comprometidos a impulsar un cambio del modelo energético actual para 

conseguir un modelo 100% renovable. Porque el modelo energético actual basado em 

combustibles fósiles es insostenible.”455  

Essa Cooperativa conta com 49 mil Cooperados, tem 78 mil contratos e 

                                            

agroalimentarias españolas en materia de sostenibilidad?. Disponível em: http://www.agro-
alimentarias.coop/ficheros/doc/04928.pdf. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 47. 

453 GABIOLA, Egoitz Jaio; GÁZQUEZ, Juan Diego Paredes; RODRÍGUEZ, José Antonio Sánchez. El 
bono social y las cooperativas energéticas verdes: situación y 
perspectivas. Revesco, Madrid, v.00, n. 122, p. 165-190, set./dez. 2016. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/view/2530/showtoc. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 172. 

454 GABIOLA, Egoitz Jaio; GÁZQUEZ, Juan Diego Paredes; RODRÍGUEZ, José Antonio Sánchez. El 
bono social y las cooperativas energéticas verdes: situación y 
perspectivas. Revesco, Madrid, v.00, n. 122, p. 165-190, set./dez. 2016. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/view/2530/showtoc. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 172. 

455  Estamos comprometidos a impulsionar uma mudança do modelo energético atual para obter um 
modelo 100% renovável. Porque o modelo energético atual baseado em combustíveis fósseis é 
insustentável. Tradução Livre. SOM ENERGIA. ¿quiénes somos?. Disponível em: 
https://www.somenergia.coop/es/quienes-somos/#quesomos. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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produz 10 gwh/ano. É localizada em Girona e foi criada em 2010.456 

Conforme Gabiola e Gàsquez, até o ano de 2015, não existia na Espanha 

vantagens econômicas aos consumidores e Cooperados dessas Cooperativas. As 

pessoas, que utilizavam essas organizações, eram preocupadas com o Meio 

Ambiente e com a Sustentabilidade do planeta.457 

Ao tratar de Sustentabilidade Ambiental, a Corporação de Mondragón, 

através de seu Conselho Geral em 1997, criou uma Política Corporativa de Gestão 

Ambiental, que deve seguir as seguintes linhas: 

Fomento de la prevención: eliminando los riesgos en su origen o, en 
su defecto, controlándolos a valores tolerables.  

Compromiso hacia el cumplimiento continuo de la legislación 
medioambiental.  

Fomento de la mejora continua en la protección medioambiental en 
todos las actividades, productos y servicios de la cooperativa.  

Fomento de los Sistemas de Gestión, integrados en el sistema general 
de gestión de la empresa, para que todos los puntos anteriores se 
concreten en una realidad tangible y evaluable.458 

Essas linhas devem ser seguidas por todas as Cooperativas da 

Corporação. Após atingir os níveis mínimos, as organizações devem buscar a 

excelência em todas essas linhas. A Corporação ainda vem buscando reduzir o 

                                            

456 SOM ENERGIA. ¿quiénes somos?. Disponível em: https://www.somenergia.coop/es/quienes-
somos/#quesomos. Acesso em: 20 jul. 2018. 

457 GABIOLA, Egoitz Jaio; GÁZQUEZ, Juan Diego Paredes; RODRÍGUEZ, José Antonio Sánchez. El 
bono social y las cooperativas energéticas verdes: situación y 
perspectivas. Revesco, Madrid, v.00, n. 122, p. 165-190, set./dez. 2016. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/view/2530/showtoc. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 175. 

458 Investimento na prevenção: eliminando os riscos na origem ou, na falta disso, controlando-os para 
valores toleráveis. Compromisso com o cumprimento contínuo da legislação ambiental, incentivo à 
melhoria contínua na proteção ambiental em todas as atividades, produtos e serviços da 
cooperativa. Incentivo aos Sistemas de Gestão, integrados no sistema geral de gestão da empresa, 
para que todos os pontos anteriores se concretizem em uma realidade tangível e avaliável. Tradução 
Livre. MONDRAGON CORPORATION. El compromiso con la transformación social de las 
cooperativas del grupo mondragon. Disponível em: https://www.mondragon-corporation.com/wp-
content/themes/mondragon/docs/eus/urteko-txostena-2007.pdf. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 67 
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consumo, sendo que de 2004 para 2007, conseguiu reduzir em 4% o consumo de 

energia.  

Ainda no mesmo período, reduziu o consumo de água em 10%. Em 2007, 

a Corporação criou uma política para diminuição de ruídos, fazendo com que todas as 

Cooperativas emitissem os níveis de ruídos permitidos pela legislação da Espanha.  

“La actuación medioambiental de Mondragón se enfocan a la realización 

de atividades de un alto valor estratégico, como la ecoeficiencia y el ecodiseño, la 

minimización de impactos y la implantación de sistemas de gestión 

medioambiental.”459  

A preocupação da Corporação de Mondragón com a Sustentabilidade 

Ambiental é um exemplo a ser seguido tanto por Cooperativas quanto por sociedades 

empresariais. Vem atuando para usar o mínimo de recursos ambientais possíveis e 

reduzindo o consumo dos produtos finitos, além de utilizar mais recursos renováveis. 

A Corporação mostra que, quando existe uma organização que investe em pesquisa 

e busca melhorar sua relação com a natureza, há uma melhora para o Meio Ambiente. 

 

3.3 O ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE 

ECONÔMICA NA EXPERIÊNCIA DA ESPANHA 

 

Apresenta-se o caso da Cooperativa L´Oliveira, criada na região de 

Barcelona, no ano de 1975, para a produção de vinhos e óleos. Essa cooperativa foi 

criada para inserir na sociedade pessoas com deficiência mental, sendo esse exemplo 

                                            

459 A ação ambiental do Mondragón se concentra à realização de atividades de um alto valor estratégico, 
como a ecoeficiência e ecodesign, a minimização de impactos e a implantação de sistemas de 
gestão ambiental. MONDRAGON CORPORATION. El compromiso con la transformación social 
de las cooperativas del grupo mondragon. Disponível em: https://www.mondragon-
corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/eus/urteko-txostena-2007.pdf. Acesso em: 
18 jul. 2018. p. 68. 
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válido também para a Sustentabilidade Social460.  Essa Cooperativa trabalha nas três 

dimensões estudadas nesta Tese e assim as relaciona: “Uno, la promoción laboral, 

social y personal de personas discapacitadas y dos, la acción territorial-ecológica que 

se orienta a la búsqueda y consolidación de salidas económicas a partir de los 

potenciales de la zona.”461  

Tal Cooperativa se especializou na produção de vinhos e óleos 

produzidos através de critérios agroecológicos com uso de plantas nativas e técnicas 

agrícolas sustentáveis. Trabalha com pequenos produtores, dando assistência técnica 

tanto para a produção como para a distribuição e uso da marca. Aumenta, com isso, 

a qualidade e o valor do produto.462  

Dessa maneira, a L´Oliveira institui na região uma forma de satisfazer 

economicamente seus membros, que moram em pequenas propriedades rurais, mas 

extraem produtos de valor agregados. Esse é um exemplo de organização que busca 

atingir seu objetivo através de ajuda mutua e autodesenvolvimento.   

A Cooperativa Integral Catalana (CIC) tem como objetivo “construir un 

entramado de relaciones fuera del control del estado, que permita promocionar auto 

ocupación y elaborar productos ecológicos, locales y servicios conectados con las 

necesidades básicas de las personas”.463 

                                            

460 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental.  Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018. 

461 Um, a promoção laboral, social e pessoal de pessoas deficientes e dois a ação territorial-ecológico 
que se orienta para a busca e consolidação de resultados econômicos a partir dos potenciais da 
área. Tradução Livre. ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social 
y solidaria en la transición ambiental.  Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 
(setembro-dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso 
em 18 jul. 2018. 

462 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018. 

463 (...) construir uma rede de relacionamentos fora do controle estatal, que permita a promoção, a auto-
ocupação e elaborar produtos ecológicos, locais e serviços conectados com as necessidades 
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Essa Cooperativa iniciou-se com pequenos grupos de pessoas, que 

buscavam consumir produtos de uma agricultura Sustentável. Hoje, é constituída por 

32 unidades na Catalunha, que distribuem e produzem produtos Sustentáveis. 

Aumentando sua atuação, a Cooperativa ainda fomenta relações de troca entre seus 

membros. A ideia é não usar mais o Euro, mas sim criar uma moeda, por essa 

organização chamada Ecosul, fomentando assim a relação entre os Cooperados.464 

Busca-se, ainda, reduzir o consumo de energia da Cooperativa através de 

conscientização e buscar formas mais eficientes de seu uso para diminuir o custo dos 

produtos e melhorar a relação com o Meio Ambiente.465  

O caso relatado mostra que a união de pessoas em torno de uma 

necessidade em comum, que era de produtos de qualidade e sustentáveis, acaba 

desencadeando novas ações da organização para a busca de todas dimensões da 

Sustentabilidade estudadas.  

No ano de 2015, realizou-se um estudo sobre as Cooperativas de frutas e 

de legumes na Espanha. Esse estudo comparou pequenas e grandes organizações e 

sua efetividade na área econômica local e dos membros da Cooperativa.466 

Teve-se como resultado que independe do tamanho da Cooperativa para 

                                            

básicas das pessoas. Tradução Livre. ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La 
economía social y solidaria en la transición ambiental. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en 
linea] 2015, 14 (setembro-dezembro). Disponível em 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 2018. 

464 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018. 

465 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018. 

466 Vanessa Campos-climent; SANCHIS-PALACIO, Joan Ramon. Factores clave en el éxito de las 
empresas agrarias: el caso de las cooperativas hortofrutícolas en españa. Revista de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. San Juan de Pasto, v. 16, n. 2, p. 174-191, jul./dez. 
2015. Disponível em: http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/2299/2620.Acesso 
em: 18 jul. 2018. 
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que essa tenha um impacto positivo na economia. Mas as Cooperativas menores, 

estando mais próximos dos Cooperados, acabam efetivando melhorias na parte 

econômica, tornando-se mais efetivas na Dimensão Social, melhorando a vida nos 

aspectos sociais de seus membros.   

No ano de 2007, iniciou-se uma crise econômica global que afetou diversos 

países. A Espanha sofreu vários impactos. Jiménes, Martí e Ortiz467 descrevem como 

as Cooperativas pertencentes à Federación Andaluza de Empresas Cooperativas 

Agrarias ajudaram aos Cooperados reagir à crise. 

Segundo o estudo realizado, a fim de superar as crises, as Cooperativas 

atuaram em diversas áreas para que seus Cooperados continuassem a ter seus 

rendimentos. Por determinação legal na Espanha, essas organizações devem alocar 

20% dos seus rendimentos em um fundo de reserva. Ainda não pode haver lucro nas 

Cooperativas, assim seus Cooperados é quem devem lucrar. Logo, mesmo em 

tempos de crise, os rendimentos dos Cooperados são melhores do que daqueles que 

vendem para iniciativa privada.468 

Ainda os Cooperados são sócios das Cooperativas. Assim a Cooperativa 

compra as máquinas e todos os cooperados podem utilizá-las. Assim, mesmo na crise, 

essas organizações conseguem modernizar seu maquinário.  

Outra atitude que essas Cooperativas tomaram foi treinar e informar seus 

colaboradores. Além de treinamentos sobre sua produção, também, realizou-se 

treinamento sobre finanças, fazendo assim com que as pessoas envolvidas no 

                                            

467 JIMÉNEZ, Carmen Ruiz; MARTÍ, Elia García; ORTIZ, Mª Jesús Hernández. Cómo responden a la 
crisis económica actual las sociedades cooperativas agrarias. el caso de las almazaras cooperativas 
andaluzas. Revesco, Madrid, n. 113, p. 120-149, mai./ago. 2013. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve.Acesso em: 20 jul. 2018. 

468 JIMÉNEZ, Carmen Ruiz; MARTÍ, Elia García; ORTIZ, Mª Jesús Hernández. Cómo responden a la 
crisis económica actual las sociedades cooperativas agrarias. el caso de las almazaras cooperativas 
andaluzas. Revesco, Madrid, n. 113, p. 120-149, mai./ago. 2013. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve.Acesso em: 20 jul. 2018. p. 137. 
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processo tomassem conhecimento da crise.469 

Para melhorar as finanças dos Cooperados, as organizações da federação 

ofereceram linhas de crédito para quitar as dívidas. Ainda foram criadas centro de 

compras coletivo, pois, ao fazer compras em maior volume, diminui-se o custo dos 

produtos. Pode-se adquirir, de forma coletiva, desde instrumentos agrícolas, 

ferramentas até combustível.470 

Durante a crise, houve uma diminuição de produção. Com isso, na safra, 

necessitou-se reduzir a quantidade de contratações para trabalho integral. Como as 

decisões se dão em forma coletiva, os colaboradores decidiram que todos deviam ser 

contratados, em regime parcial, na medida que todos trabalhassem a mesma 

quantidade de horas.471  

  O caso da Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias é um 

exemplo de como as Cooperativas atuam na Dimensão Econômica da 

Sustentabilidade. Várias ações foram propostas e realizadas para que a crise fosse 

amenizada para os Cooperados.  

Demonstra-se que a união das Cooperativas pode ser determinante para 

que a população de uma região possa se manter economicamente mesmo em tempos 

de dificuldade. As pessoas se atuassem sozinhas teriam uma maior dificuldade a 

sobreviver à crise do que quando atuam de forma ordenada e subsidiada por uma 

                                            

469 JIMÉNEZ, Carmen Ruiz; MARTÍ, Elia García; ORTIZ, Mª Jesús Hernández. Cómo responden a la 
crisis económica actual las sociedades cooperativas agrarias. el caso de las almazaras cooperativas 
andaluzas. Revesco, Madrid, n. 113, p. 120-149, mai./ago. 2013. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve.Acesso em: 20 jul. 2018. p. 139. 

470 JIMÉNEZ, Carmen Ruiz; MARTÍ, Elia García; ORTIZ, Mª Jesús Hernández. Cómo responden a la 
crisis económica actual las sociedades cooperativas agrarias. el caso de las almazaras cooperativas 
andaluzas. Revesco, Madrid, n. 113, p. 120-149, mai./ago. 2013. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve.Acesso em: 20 jul. 2018. p. 141. 

471 JIMÉNEZ, Carmen Ruiz; MARTÍ, Elia García; ORTIZ, Mª Jesús Hernández. Cómo responden a la 
crisis económica actual las sociedades cooperativas agrarias. el caso de las almazaras cooperativas 
andaluzas. Revesco, Madrid, n. 113, p. 120-149, mai./ago. 2013. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve.Acesso em: 20 jul. 2018. p. 143. 
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organização.  

As Cooperativas de crédito são componentes da Sustentabilidade 

Econômica. Na Espanha existem as bancas alternativas, sendo um modelo de banco 

alternativo, que trabalha de forma ética, social e solidária, se diferenciando do modelo 

tradicional bancário.472 

O banco alternativo tem como base a promoção da poupança e do 

investimento social responsável, atendendo a pessoas com pouca renda, que não são 

assistidas por bancos convencionais. Ainda tais bancos usam os princípios 

Cooperativistas da gestão democrática, educação, formação e informação e interesse 

na comunidade para estar mais próximos de seus clientes, tentando informar-lhes 

melhor de suas taxas e juros, não impondo às pessoas taxas abusivas, que leva 

muitos a não conseguirem quitar seus financiamentos.473  

Esse modelo bancário é mais atraente principalmente em tempos de crise, 

em que os bancos aumentam suas restrições de crédito. Ainda, esse tipo bancário 

aumenta a rentabilidade de quem faz poupança ou investimentos, pois seu objetivo 

não é lucrar, mas sim melhorar a vida de seus clientes.474 

Esses bancos alternativos são um exemplo da Dimensão da 

Sustentabilidade em estudo. Essa dimensão busca uma melhora econômica da 

sociedade. Fazer uso de Cooperativas de crédito acaba sendo mais rentável para os 

investidores e ainda é uma alternativa para que as pessoas de baixa renda consigam 

realizar financiamentos.  

                                            

472 CASAL, Mª José Cabaleiro; PARADA, Sonia M. Rodríguez. Sociedades cooperativas de banca 
alternativa. Revesco, Madrid, n. 95, p. 44-63, mai./ago. 2008. Disponível em: 
www.ucm.es/info/revesco. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 45. 

473 CASAL, Mª José Cabaleiro; PARADA, Sonia M. Rodríguez. Sociedades cooperativas de banca 
alternativa. Revesco, Madrid, n. 95, p. 44-63, mai./ago. 2008. Disponível em: 
www.ucm.es/info/revesco. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 61. 

474 CASAL, Mª José Cabaleiro; PARADA, Sonia M. Rodríguez. Sociedades cooperativas de banca 
alternativa. Revesco, Madrid, n. 95, p. 44-63, mai./ago. 2008. Disponível em: 
www.ucm.es/info/revesco. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 62. 
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Ainda sobre as Cooperativas de crédito na Espanha, Palacio e Pérez 

descrevem que essas têm uma responsabilidade com a sociedade de buscar o 

Desenvolvimento Sustentável através dos financiamentos da economia produtiva. 

Essas organizações têm ajudado os setores da economia que não conseguem 

financiamento nos bancos, como o setor rural, médias e pequenas empresas.475 

As Cooperativas de crédito respondem por 7% dos créditos na Espanha. 

Mesmo sendo uma pequena porcentagem, sua atuação é de fundamental 

importância. Elas fazem a inclusão financeira de pessoas que não têm acesso ao 

sistema bancário.476 

Conforme Palacio e Pérez, as Cooperativas de crédito têm:  

La vocación social con la que fueron creadas, debe ser guía y fuente 
de inspiración para que puedan seguir realizando una contribución 
esencial en las comunidades sobre las que ejercen influencia, lo que 
redundará sin duda en uma aportación beneficiosa a la sostenibilidad 
y al desarrollo.477 

Assevera-se que as Cooperativas de crédito têm uma relação mais próxima 

com seus Cooperados, identificando melhor suas necessidades. Essas organizações 

vêm mudando a forma da atuação bancária, pois vêm crescendo por serem mais 

                                            

475 PALACIO, Joan Ramón Sanchis; PÉREZ, Sergio Rodríguez. Responsabilidad social empresarial en 
banca. su aplicación al caso de la banca cooperativa. Revesco, Madrid, n. 127, p. 204-227, jan./abr. 
2018. Disponível em: http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive. Acesso em: 20 jul. 2018. 
p. 204. 

476 PALACIO, Joan Ramón Sanchis; PÉREZ, Sergio Rodríguez. Responsabilidad social empresarial en 
banca. su aplicación al caso de la banca cooperativa. Revesco, Madrid, n. 127, p. 204-227, jan./abr. 
2018. Disponível em: http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive. Acesso em: 20 jul. 2018. 
p. 210. 

477 A vocação social com a qual foram criadas, deve ser guia e fonte de inspiração para que possam 
continuar realizando uma contribuição essencial nas comunidades sobre as que exercem influência, 
o que resultará, sem dúvida, em uma contribuição benéfica para a sustentabilidade e o 
desenvolvimento. Tradução Livre. PALACIO, Joan Ramón Sanchis; PÉREZ, Sergio 
Rodríguez. Responsabilidad social empresarial en banca. su aplicación al caso de la banca 
cooperativa. Revesco, Madrid, n. 127, p. 204-227, jan./abr. 2018. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 222. 
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atrativas às pessoas.478  

Além da Dimensão Econômica da Sustentabilidade, as Cooperativas de 

crédito espanholas atuam na Dimensão Social, promovendo a inclusão das pessoas 

no sistema financeiro. 

 

3.4 O ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE 

SOCIAL NA EXPERIÊNCIA DA ESPANHA 

 

Na Catalunha, conforme Castells479, hoje, mais de 300 mil pessoas 

são clientes de Cooperativas de crédito. A ideia é oferecer melhores condições de 

investimento em relação às condições, que os bancos privados oferecem. O banco 

assim define essa atividade: “un banco donde la rentabilidad social es lo mas 

importance, nola economia, sino los valores sociales”480. Essas Cooperativas 

passaram imunes na crise de 2008, sendo que, durante tal período, ainda, 

aumentaram seus clientes. “De hecho, escin creciendo y se encuentran en una forma 

financiera lo suficiencemente buena como para conceder prestamos para proyectos 

que se ajustan a sus puncos de vista ecicos”.481 

As Cooperativas de crédito são o exemplo mais claro da Dimensão 

                                            

478 Rodríguez. Responsabilidad social empresarial en banca. su aplicación al caso de la banca 
cooperativa. Revesco, Madrid, n. 127, p. 204-227, jan./abr. 2018. Disponível em: 
http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 222. 

479 CASTELLS, Manuel. De la crisis económica a la crisis política: una mirada crítica. Barcelona: La 
Vanguardia Ediciones, 2016. p. 297. 

480 CASTELLS, Manuel. De la crisis económica a la crisis política: una mirada crítica. Barcelona: La 
Vanguardia Ediciones, 2016. p. 298. Um banco onde rentabilidade social é o mais importante, não a 
economia, mas os valores sociais. Tradução livre. 

481 CASTELLS, Manuel. De la crisis económica a la crisis política: una mirada crítica. Barcelona: La 
Vanguardia Ediciones, 2016. p. 298. Na verdade, estão em crescimento e em boa forma financeira 
suficientemente a conceder empréstimos para projetos que se encaixam às suas concepções éticas. 
Tradução livre. 
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Econômica da Sustentabilidade. A população procura, através da cooperação, uma 

forma de fugir dos bancos tradicionais privados em busca de melhores taxas e de 

garantir seu investimento. 

L’Aresta é uma cooperativa formada por jovens com diploma 

universitário na cidade de Sta. Coloma de Queralt, que busca produzir pães de 

qualidade e de baixo custo. A preocupação da entidade é distribuir produtos 

saudáveis, usando o mínimo de matéria-prima. As Cooperativas mantêm um 

relacionamento próximo com os produtores rurais orgânicos, que lhes fornecem 

farinha, bem como os produtos que extraem madeira de reflorestamento para 

abastecer seus fornos.482  

Ainda a Cooperativa vem buscando formar as pessoas da região, na 

qual está instalada, ofertando um programa de educação ambiental baseado nos 

processos agroecológicos e biológicos de panificação.483 

Destaca-se essa Cooperativa como um exemplo de Sustentabilidade 

Social, trabalhando na educação das pessoas da região na qual está instalada. Ainda 

busca adquirir produtos da região, fomentando assim a economia local.  

Já a Coop57 é uma Cooperativa Financeira, que, em vez de buscar o 

lucro, dedica-se, exclusivamente, ao financiamento de iniciativas sociais e solidárias 

de pessoas físicas e jurídicas. No tocante a pessoas jurídicas, ela fomenta 

Associações, Fundações, empresas de inserção social, movimentos de bairro e 

Cooperativas.484 

                                            

482 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental.. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018 

483 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental.. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018 

484 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
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Esta organização está em toda Espanha, sendo que, em 2014, 

totalizou parceria com 3 mil e dez pessoas e 639 entidades. De 2008 a 2014, 

emprestou 43 milhões de euros para projetos sociais. 485 

Segundo Alió e Azevedo, “es probable que una razón clave de su éxito 

radique, precisamente, en la demanda de Fnanciación de proyectos con cifras 

relativamente bajas de inversión inicial pero que aumentan considerablemente en 

número a causa de la crisis”.486 

Na crise diversas, pessoas perdem seus empregos e o empreendedorismo 

social vem sendo uma saída para as pessoas buscarem um trabalho e assim 

conseguirem manter sua família. 

Em 2014, a Coop57 elegeu como prioridade os seguintes projetos para 

financiamento:  

a) ayudas a la construcción y reforma de viviendas para los segmentos 
más necesitados, b) soporte a iniciativas municipalistas, sostenidas 
por proyectos de la administración municipal que cuentan con el 
protagonismo ciudadano, la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, y c) robustecimiento del mundo rural, entendiendo como tales 
las iniciativas de soberanía alimentaria, la vitalización de ecosistemas 
rurales frágiles y la ayuda al pequeño campesinado en su proceso de 
transformación en actores sociales ecológica-mente y socialmente 
responsables.487 

                                            

dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018. 

485 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018 

486 É provável que uma razão chave de seu sucesso esteja, precisamente, na demanda de 
financiamento de projetos com cifras relativamente baixas de investimento inicial, mas que 
aumentem consideravelmente em número devido à crise. Tradução Livre. ALIÓ, Maria Àngels. DE 
AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la transición ambiental. 
Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-dezembro). Disponível em 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 2018 

487 a) apoio à construção e reforma habitacional para os segmentos mais necessitados, b) apoio a 
iniciativas municipais, apoiadas por projetos da administração municipal que têm o protagonismo 
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Esses eixos de atuação da Cooperativa são discutidos em assembleias 

anuais, que analisam para qual área serão os financiamentos, ou seja, quais serão 

eleitos como prioridade.  Essa entidade tem interesse em priorizar a permanência das 

pessoas no campo e fazer com que os agricultores promovam o respeito à natureza, 

à biodiversidade, à transparência e ao trabalho camponês. Sendo assim, uma 

contraposição ao modelo econômico capitalista vigente, acreditando na capacidade 

de as pessoas viverem por conta própria, em harmonia com o Meio Ambiente.488  

A Coop57 é um exemplo de Cooperativa que atua principalmente na 

Dimensão Social da Sustentabilidade, não se esquecendo das demais dimensões. Ela 

financia projetos sociais desde que os mesmos atentem ao Meio Ambiente 

(Sustentabilidade Ambiental) e ainda que fomentem a econômica local, tornando 

assim as pessoas independentes (Sustentabilidade Econômica).  

Foncea e Servos realizam um estudo sobre o “Impacto económico de 

lascooperativas. la generaciónde empleo en las sociedades cooperativas y su relación 

conel pib” 489, pesquisando, de 1995 a 2008, qual a relação do PIB da Espanha com 

os empregos. 

Esse estudo verificou que as empresas têm uma maior dependência do 

crescimento do PIB para manutenção e criação de empregos em relação às 

                                            

cidadão, a luta contra a pobreza e a exclusão social; e c) fortalecimento do mundo rural, entendendo 
como tais as iniciativas de soberania alimentar, a revitalização de ecossistemas rurais frágeis e a 
ajuda ao pequeno campesinato em seu processo de transformação em atores sociais 
ecologicamente responsáveis e socialmente responsáveis. Tradução Livre. ALIÓ, Maria Àngels. DE 
AZEVEDO, Francisco Fransualdo. La economía social y solidaria en la transición ambiental. 
Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-dezembro). Disponível em 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 2018. 

488 ALIÓ, Maria Àngels. DE AZEVEDO, Francisco Fransualdo, La economía social y solidaria en la 
transición ambiental. Mercator - Revista de Geografia da UFC [en linea] 2015, 14 (setembro-
dezembro). Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273643234007. Acesso em 18 jul. 
2018. 

489 Impacto econômico das cooperativas. A geração de emprego nas sociedades cooperativas e sua 
relação com o PIB. Tradução Livre. FONCEA, Millán Díaz; SERVÓS, Carmen Marcuello. Impacto 
económico de lascooperativas. la generaciónde empleo en las sociedades cooperativas y su 
relación conel pib. Revista de economía pública, socialy cooperativa. Valencia, n. 67, p. 23-
44, abr. 2010. Disponível em: http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=17413327002. Acesso em: 18 
jul. 2018. 
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Cooperativas. Quando a economia está em crescimento, as Cooperativas geram mais 

empregos que as sociedades empresariais. No entanto, quando o PIB está em 

redução, as empresas demitem seus funcionários em maior número que as 

Cooperativas.490 

Os empregos nas Cooperativas são de maior qualidade e têm uma maior 

estabilidade frente às crises econômicas. As pessoas que trabalham nessas 

organizações têm uma maior estabilidade e maior segurança.491 

Diante do exposto, conclui-se que as Cooperativas são agentes da 

Sustentabilidade Social, pois se preocupam com seus funcionários e seus 

Cooperados, dando-lhes maior segurança. A manutenção dos empregos melhora a 

qualidade de vida das pessoas, pois essas, diante das crises econômicas, ficam 

apreensivas. Vale lembrar o fato de as sociedades empresariais buscarem apenas o 

lucro, por isso, como primeira atitude, procede ao corte de funcionários para equalizar 

seus lucros.  

O ramo Cooperativo de Habitação vem atuando na Dimensão Social da 

Sustentabilidade. Desde a crise de 2007, existe um problema na construção de 

habitações populares na Espanha. As habitações têm preço alto, sendo, dessa forma, 

inacessível às classes mais baixas, pois são produzidos pelas sociedades 

empresariais que visam lucros com tais empreendimentos.492  

Cabe dizer que o modelo mais comum na Espanha é a Cooperativa para la 

                                            

490 FONCEA, Millán Díaz; SERVÓS, Carmen Marcuello. Impacto económico de lascooperativas. la 
generaciónde empleo en las sociedades cooperativas y su relación conel pib. Revista de economía 
pública, socialy cooperativa. Valencia, n. 67, p. 23-44, abr. 2010. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=17413327002. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 43. 

491 FONCEA, Millán Díaz; SERVÓS, Carmen Marcuello. Impacto económico de lascooperativas. la 
generaciónde empleo en las sociedades cooperativas y su relación conel pib. Revista de economía 
pública, socialy cooperativa. Valencia, n. 67, p. 23-44, abr. 2010. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=17413327002. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 43. 

492 ETXEZARRETA, Aitziber; MERINO, Santiago. Las cooperativas de vivienda como alternativa al 
problema de la vivienda en la actual crisis económica. Revesco, Madrid, v.00, n. 113, p. 92-
119, set./dez. 2016. Disponível em: http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive. Acesso em: 
20 jul. 2018. p. 107.  
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adjudicación de las viviendas en propiedad493, sendo que nesse modelo a Cooperativa 

une uma quantidade de pessoas e organiza a construção das residências. As pessoas 

pagam à Cooperativa o valor das casas, em parcelas, durante e após a sua 

construção.494 

Existe, ainda, o modelo de Cooperativas de usuarios y arrendatarios de 

viviendas495, no qual as Cooperativas executam a construção do bem e alugam, às 

pessoas, as residências ou os apartamentos por preços abaixo do mercado.496 

Os modelos Cooperativos de habitação tornam-se uma alternativa para o 

déficit habitacional da Espanha. O governo não tem conseguido fazer políticas 

públicas eficazes para resolver esse problema. Segundo Etxezarreta e Merino, o 

governo deve buscar mais parcerias com essas organizações para resolver seu 

problema habitacional.497  

Quando se trata da Sustentabilidade Social, deve-se, também, tratar de 

gênero, ou seja, as pessoas não devem ser discriminadas. Salvador, Castel e Sanz 

tratam do assunto no artigo El papel de la mujer en las cooperativas agrícolas 

turolenses.498  Tal estudo toma por base as Cooperativas da província de Teruel na 

                                            

493 Cooperativa para o ajudicação das moradias na propriedade. Tradução Livre. 

494 ETXEZARRETA, Aitziber; MERINO, Santiago. Las cooperativas de vivienda como alternativa al 
problema de la vivienda en la actual crisis económica. Revesco, Madrid, v.00, n. 113, p. 92-
119, set./dez. 2016. Disponível em: http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive. Acesso em: 
20 jul. 2018. p. 108. 

495 Cooperativas de usuários e inquilinos de habitação. Tradução Livre. 

496 ETXEZARRETA, Aitziber; MERINO, Santiago. Las cooperativas de vivienda como alternativa al 
problema de la vivienda en la actual crisis económica. Revesco, Madrid, v.00, n. 113, p. 92-
119, set./dez. 2016. Disponível em: http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive. Acesso em: 
20 jul. 2018. p. 110. 

497 ETXEZARRETA, Aitziber; MERINO, Santiago. Las cooperativas de vivienda como alternativa al 
problema de la vivienda en la actual crisis económica. Revesco, Madrid, v.00, n. 113, p. 92-
119, set./dez. 2016. Disponível em: http://revistas.ucm.es/index.php/reve/issue/archive. Acesso em: 
20 jul. 2018. p. 117. 

498 O papel da mulher nas cooperativas agrícolas turolenses. Tradução Livre. SALVADOR, Luisa 
Esteban; CASTEL, Ana Gargallo; SANZ, Fco. Javier Pérez. El papel de la mujer en las cooperativas 
agrícolas turolenses. Revista de economía pública, social y cooperativa. Valencia, n. 74, p. 177-
205, abr. 2012. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17423124007.Acesso em: 18 
jul. 2018. 
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Espanha. Participaram da pesquisa 43 Cooperativas.  

As Cooperativas pesquisadas trabalham com empregados fixos e os que 

trabalham por safra. Dentre os fixos, a quantidade de mulheres trabalhando é menor 

que a de homens. Já na safra se inverte, sendo o número de mulheres maior que o 

de homens. Logo, os homens têm uma situação melhor que a das mulheres, pois têm 

estabilidade em seus empregos.499  

Destaca-se que todas as cooperativas mantêm mais de um homem 

empregado. Tal fato não se verifica com as mulheres, pois, não são encontradas em 

todas as Cooperativas. Ainda, a presença de mulheres na direção dessas 

organizações é de apenas 20%, muito menor que a participação masculina. Das 43, 

apenas uma tem a mulher como sua presidente.500 

No quesito regime de trabalho, os homens, em sua maioria, trabalham em 

regime integral, tendo o trabalho na Cooperativa como sua principal fonte de renda. 

Já as mulheres trabalham, majoritariamente, em tempo parcial nas organizações, 

tendo assim esse trabalho como complemento em sua fonte de renda.501  

No caso estudado, a Sustentabilidade Social não está presente. As 

cooperativas da província de Teruel têm seus melhores empregos e sua gestão 

dominada pelo gênero masculino. Evidencia-se que os homens ocupam os melhores 

postos e as mulheres ocupam espaços apenas nas safras, em empregos temporários 

                                            

499 SALVADOR, Luisa Esteban; CASTEL, Ana Gargallo; SANZ, Fco. Javier Pérez. El papel de la mujer 
en las cooperativas agrícolas turolenses. Revista de economía pública, social y 
cooperativa. Valencia, n. 74, p. 177-205, abr. 2012. Disponível em: 
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e trabalham em período inferior aos dos homens.  

Em contraponto a esse estudo a Corporação de Mondragón, em 2007, tinha 

42% de mulheres no seu quadro funcional e 15% dos cargos de gerência são 

ocupados por mulheres, mostrando assim a preocupação da organização com a 

mulheres.  
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CAPÍTULO 4 

 ASSOCIATIVISMO COMO COMPONENTE DE 

SUSTENTABILIDADE NO BRASIL 

Este capítulo aborda o conceito de Associativismo como componente de 

Sustentabilidade no Brasil. Para tanto, apresenta-se o resultado de uma pesquisa 

realizada por meio de artigos científicos, livros e balanços sociais de casos onde há 

atuação de Associações, Cooperativas e Fundações Privadas nas dimensões da 

Sustentabilidade.  

 

4.1 COMO SE ORGAZANIZAM NO BRASIL AS ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS 

E FUNDAÇÕES PRIVADAS 

 

No Brasil, as Cooperativas são divididas em singulares, centrais ou 

federação e confederações. Mas todas essas fazem parte do Sistema OCB – 

Organização das Cooperativas Brasileiras com sede em Brasília. Esse sistema é 

dividido em três casas, cada uma com sua função específica e todas trabalhando 

juntas pelo cooperativismo. Sendo elas OCB, CNCOOP – Confederação Nacional das 

Cooperativas e SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. 

O CNCOOP: 

É a entidade sindical de grau máximo das cooperativas. Seu trabalho 
é defender os interesses da categoria, promovendo, ainda, a 
integração entre as federações e os sindicatos de cooperativas. Uma 
atuação que acontece em diversas esferas, sempre em busca de 
avanços que façam do cooperativismo um movimento cada vez mais 
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forte.502 

A OCB, em sua atividade:  

Promove o cooperativismo junto aos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e representa o movimento dentro e fora do país. A OCB são 
os milhões de cooperados em uma sala de reunião, audiência ou em 
um grupo de trabalho, mostrando todos os benefícios que o 
cooperativismo é capaz de trazer para as pessoas, para a economia e 
para o planeta.503 

Já a SESCOOP:  

Foca no desenvolvimento das pessoas e dos negócios para fortalecer 
o cooperativismo. É o Sescoop que formula e oferece cursos de 
capacitação, com foco na formação profissional, educação 
cooperativista, gestão e liderança cooperativa, entre outros. A gente 
acredita que uma das melhores formas para multiplicar resultados é 
acumular aprendizados.504 

Abaixo do sistema OCB, cada estado tem sua entidade. Em Santa 

Catarina, existe a OCESC – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de 

Santa Catarina, onde se reúnem todos os ramos de atividades cooperativistas e é o 

órgão que representa a OCB nesse Estado.505 

No Rio Grande do Sul, o órgão é o OCERGS - Organização Cooperativa “é 

o órgão de registro, cadastro e certificação das cooperativas gaúchas. Através da 

representação político-institucional, busca promover um ambiente favorável para o 

desenvolvimento das cooperativas”.506  Usa-se o Rio Grande do Sul, como exemplo, 

                                            

502 SISTEMA OCB. O sistema OCB. Disponível em: <http://www.ocb.org.br/sistemas-ocb>. Acesso 
em: 22 jul. 2018 

503 SISTEMA OCB. O sistema OCB. Disponível em: <http://www.ocb.org.br/sistemas-ocb>. Acesso 
em: 22 jul. 2018 

504 SISTEMA OCB. O sistema OCB. Disponível em: <http://www.ocb.org.br/sistemas-ocb>. Acesso 
em: 22 jul. 2018 

505 OCESC. Sindicato e organização das cooperativas do estado de santa catarina. Disponível em: 
<http://www.ocesc.org.br/secao/institucional>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

506 OCERGS. Organização cooperativa. Disponível em: <http://www.sescooprs.coop.br/conheca-o-
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por ser o Estado que tem o maior número de Cooperativas. São encontradas unidades 

da OCB em 25 Estados e no Distrito Federal. 

Ressalta-se que, nem no site da OCB, da OCESC e da OCERGS existem 

menções à Sustentabilidade. Essas organizações apenas são órgãos representativos 

das Cooperativas, não elaborando políticas relacionadas ao Tripé da Sustentabilidade. 

Enfatiza-se que as Cooperativas do mundo são representadas pela Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI), que tem sua sede em Londres. No âmbito das 

Américas a representação se dá pela ACI Américas, com sede na cidade de San José 

- Costa Rica.507  

No Brasil, existem ainda Cooperativas que se reúnem em sistemas de área 

de atuação. São Cooperativas do mesmo ramo, que atuam juntas para aumentar seus 

serviços. No ramo das Cooperativas de Crédito, existem cinco sistemas: Sicredi, 

Sicoob, Unicred, Cecred (Ailos) e Cresol. No ramo de saúde, há a Unimed. 

No Brasil, existem 6.655, com 13 milhões de Cooperados, que empregam 

376 mil pessoas. Segundo estudos, 48% de tudo que é produzido na agricultura 

brasileira passa por uma Cooperativa. Em 2016, as Cooperativas Agropecuárias 

exportaram 5 bilhões de reais.508  

As Fundações Privadas, bem como as Associações, não têm uma entidade 

que as organize nacionalmente. Em alguns Estados, pode haver organizações de 

Fundações Privadas ou Associações que atuem com a mesma finalidade. Em Santa 

Catarina, existe a ACAFE - Associação Catarinense das Fundações Educacionais, 

que conta com 16 entidades. Ressalta-se que, entre elas, existem duas Fundações 
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507 SISTEMA OCB. O sistema OCB. Disponível em: <http://www.ocb.org.br/sistemas-ocb>. Acesso 
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508 MUNDO COOP. Confira os números do cooperativismo brasileiro. Disponível em: 
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Públicas. Outro exemplo são os sindicatos, que são Associações e se organizam em 

Federações, Confederações e Centrais Sindicais. 

 

4.2 AS ASSOCIAÇÕES COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE NO 

BRASIL 

 

Sobre esse tema, Claudia Cosac509 descreve o Associativismo: 

Neste contexto se insere a presente discussão como alternativa de 
desenvolvimento local e sustentabilidade social, o qual tem como 
denominador comum o fato de que o associativismo se constitui em 
força estratégica capaz de melhorar as condições locais de vida das 
pessoas e de uma população, sob todas as suas dimensões. 

Assim como corrobora a autora, o Associativismo no Brasil vem sendo um 

grande aliado da população na busca de melhorar a qualidade de vida, bem como na 

busca de um país mais sustentável. Sobre o tema, Claudia Cosac, assim, relata: 

[...] as organizações associativas abrigam um complexo sistema de 
relações sociais que se estruturam a partir das necessidades, das 
intenções e interesses das pessoas que cooperam no sentido de fazer 
frente a naturais debilidades. Da dinâmica dessas relações nascem 
ações no espaço da economia, da política, constituindo-se em 
processos de aprendizagem e estruturas de poder.  

A autora expõe o caso da Associação dos Produtores Rurais de Corumbataí 

do Sul – APROCOR, no município de Corumbataí do Sul no Paraná, que, ao instituir 

o Associativismo, minimizou os impactos sociais e econômicos que o município vinha 

                                            

509 LEONELLO, João Carlos. COSAC, Claudia Maria Daher. O associativismo como alternativa de 
Desenvolvimento local e sustentabilidade social. In: 6° Seminário do trabalho, 2010, Marília. Anais. 
Disponível em: 
http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/joaocarlosleonelloeclaudiamariadaher
cosac.pdf. Acesso em: 16 ago. 2017. p. 2 
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desenvolvendo.510 

Essa Associação tem como objetivo unir os produtores em prol do 

desenvolvimento do município, melhorar a renda das famílias através da capacitação 

de seus membros em tecnologia de produção, gerencial e de mercado. Essa 

Associação firmou convênios com a EMATER-PR e a Secretaria de Estado do 

Emprego e Relações do Trabalho SERT-PR, com utilização de recursos do FAT – 

Fundo de Amparo ao Trabalhador, promoveu cursos de Gestão Empresarial para seus 

associados.511  

Antes da Associação, a região produzia apenas café, mas, com a criação 

dessa entidade, passou a diversificar sua produção. Um exemplo é o da produção do 

maracujá, que, em cinco anos, aumentou sua comercialização na região, passando 

de R$ 1.230,00 para R$ 228.552,11 por ano. Esse é um exemplo de que a população 

organizada pode diversificar sua produção e incrementar a sua economia. Essa 

Associação conta hoje com 200 produtores.512 

Na cidade de Lagoa Seca, no Estado da Paraíba, existe a Associação de 

Desenvolvimento Econômico, Social e Comunitário (ADESC), que foi estudada por 

Santos e Candido no tocante ao “índice de sustentabilidade da agricultura orgânica 

familiar a partir dos indicadores econômico, técnico-agronômico, manejo, ecológico e 
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512 LEONELLO, João Carlos. COSAC, Claudia Maria Daher. O associativismo como alternativa de 
Desenvolvimento local e sustentabilidade social. In: 6° Seminário do trabalho, 2010, Marília. Anais. 
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político-institucional”.513 

Segundo o estudo, essa Associação não faz nenhum trabalho social junto 

a seus membros. As dimensões em que ela atua são as das Sustentabilidades 

Ambiental e Econômica. A Ambiental se dá pelas ações dos agricultores em não 

utilizar agrotóxicos e fertilizantes químicos, mas sim plantas defensivas. Além disso, 

cada proprietário tem uma área de preservação em sua propriedade para manter o 

Meio Ambiente equilibrado.514  

Já a Sustentabilidade Econômica aparece pela execução do Programa de 

Aquisição de Alimento (PAA) mediante os quais as prefeituras são obrigadas a adquirir 

30% dos alimentos da merenda escolar de produtores do município. Assim, houve um 

incremento na renda do Associados.515  

Ainda nas Associações rurais, em relação a sua ação Sustentável, 

apresenta-se o caso da Associação Harmonia de Agricultura Familiar – ASHAGAFA, 

do município de Jaraguari, Estado do Mato Grosso do Sul, sendo essa financiada pelo 

Fundo de Terras e da Reforma Agrária no Estado de Mato Grosso do Sul.516 É uma 

                                            

513 SANTOS, Jaqueline Guimarães; CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. A sustentabilidade da agricultura 
orgânica familiar dos produtores vinculados à associação de desenvolvimento econômico, social e 
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173 

 

associação de pequenos produtores rurais, com 25 membros. 

Por se tratar de pequenas propriedades, a maior parte dos Associados não 

sobrevive apenas do que produz nas suas terras e trabalha em outras propriedades. 

Essa Associação tem áreas de plantio comum para seus Associados, que são pouco 

usadas. Essa entidade não atua nas dimensões Social e Econômica da 

Sustentabilidade com seus membros. A única dimensão em que tal Associação 

trabalha é a Ambiental. Todas as áreas legais de preservação são cuidadas, bem 

como as nascentes e córregos. Por ser pouca usada a área de plantio comum, está 

nascendo vegetação, que logo se tornará mata fechada.  

Ainda com relação à Dimensão Ambiental da Sustentabilidade, apresenta-

se o exemplo da “Associação Ambientalista Copaíba, que foi fundada em 1999, 

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e 

surgiu em resposta à degradação da Mata Atlântica e do Rio do Peixe”.517 

Essa Associação realiza trabalhos de educação ambiental como 
“sensibilização dos proprietários de terra e plantios educativos com 
alunos de diversas escolas públicas e privadas da região do circuito 
das águas paulista”.518 

Outro trabalho de Educação Ambiental é a revista em quadrinhos “A 

cachoeira do Sabiá”, criada em meados de 2003 e distribuída para os alunos das 

escolas regionais, juntamente com os trabalhos de sensibilização. 
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Aliando Educação Ambiental às políticas públicas, a Copaíba oferece apoio 

aos proprietários para o cadastramento no CAR (Cadastramento Ambiental Rural), na 

recuperação florestal e no PRA (Programa de Regularização Ambiental), previstas na 

lei florestal brasileira, nº 12.651/12.  

O caráter educativo desenvolvido por essa Associação em suas ações é 

relevante ao meio ambiente que envolve a Bacia hidrográfica do Rio do Peixe. Sem o 

trabalho dessas entidades, a população fica sem saber o que pode fazer para ajudar 

a manter o meio ambiente.  

Sobre as três dimensões da Sustentabilidade e a relação com as 

Associações, Fernandes e Cabral realizaram o estudo: Análise do triple bottom line 

em uma associação de catadores de materiais recicláveis situada no município de 

Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.519 

A Associação estudada foi criada em 2005, por 19 catadores, com o nome 

de “Lixão de Cajaziras”. Sua atividade é coleta e comercialização de resíduos sólidos 

recicláveis, tais como: papel, papelão, vidro, plástico, alumínio, cobre e ferro, dentre 

outros. A Associação chegou a ter 200 catadores em seu quadro, já em 2016 contava 

com 21 colaboradores.520 

Para aumentar a renda de seus Associados, realizaram-se cinco 

estratégias:  

I) Aquisição de máquinas e equipamentos (prensa, balança, esteira de 
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separação e outros) para otimizar e agregar valor em suas operações, 
estas foram subsidiadas por um projeto financiado pelo Banco do 
Brasil; II) Divulgação do trabalho de coleta seletiva como instrumento 
de propaganda “boca-a-boca” direcionado às pessoas do lar, 
condomínios, comunidades, empresas e outras instituições; III) 
Estabelecimento do número ideal de associados com base nas 
operações otimizadas, compreendendo que 22 colaboradores são 
suficientes para realizar as atividades, assim como dividir o lucro; IV) 
Buscaram vender os materiais recicláveis diretamente para as 
indústrias e empresas de reciclagem, desta forma, eliminaram 
algumas empresas que intermediavam a venda e ficavam com boa 
parte do lucro; e V) Firmaram parcerias com empresas e instituições 
que geram grandes quantidades de resíduos sólidos recicláveis.521 

Essas ações melhoraram a produção da Associação, sendo que, em 2016, 

aumentou a produção em 275% do ano inicial. Com isso, aumentou a renda de seus 

Associados e ainda “diminuiu os custos do município na construção de aterros 

sanitários ou novas células de tratamento do mesmo”.522  

A Dimensão Ambiental é atendida pelo reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, que iriam para o aterro sanitário, e ao serem reciclados voltam para a cadeia 

produtiva, evitando, assim, o uso de novos recursos naturais.523 

Já a Dimensão Social não é contemplada por essa Associação, pois não 
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disponibiliza equipamentos de proteção individual a seus colaboradores. Dessa forma, 

o trabalho pode comprometer a saúde e bem-estar deles. Ainda, não existe qualquer 

ação para aumentar o capital intelectual dos trabalhadores e nenhuma ação que 

envolva suas famílias.524   

Resta-se comprovado que a Associação teve atuação na Dimensão 

Econômica da Sustentabilidade melhorando a vida de seus Associados, por meio do 

incremento à renda, enquanto a Dimensão Ambiental foi contemplada ao se 

desenvolver a reciclagem, visto que, ao se reutilizar materiais, diminui-se o uso de 

recursos naturais do Meio Ambiente.  

A cidade de Colombo, localizada na região metropolitana de Curitiba, no 

Estado do Paraná, que apresenta baixo índice de IDH, é sede da Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis (RESOL). Essa foi constituída por 18 Associados, 

desses somam-se 77% mulheres. Salienta-se que mais da metade de seus 

Associados tem acima de 50 anos, pessoas em faixa etária com dificuldade de 

conseguir emprego formal.525 

A Associação foi constituída em 2002 e tem como atividade fim a 

reciclagem de resíduos sólidos. Seu objetivo é gerar trabalho e renda à comunidade 

local e a conservação do meio ambiente pelo incentivo da reciclagem, que reduz a 

quantidade de lixo enviada a aterros e a lixões, ações essas voltadas à 

Sustentabilidade Social, Econômica e Ambiental. A atividade realizada pelos 

colaboradores abarca coleta, triagem, prensagem, armazenagem e comercialização 
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dos resíduos sólidos recicláveis.526 

Destaca-se que, após sua fundação, a Associação, em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Colombo e a Empresa Brasileira de Agricultura e Pecuária 

(EMBRAPA), recebeu, por regime comodato, área de 10 mil metros quadrados. Em 

2010, a entidade recebeu da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 200 mil reais, 

através da aprovação de um projeto, que usou para aquisição de um caminhão baú e 

equipamentos para a reciclagem como: esteira automática, prensa, balança digital e 

movimentador de fardo eletrônico.527 

Essa Associação contempla o Triple Bottom Line atuando em todas áreas 

da Sustentabilidade estudadas. Na seara Social, ela possibilita às pessoas excluídas 

do mercado de trabalho formal a geração de renda. Ainda permite um resgate social 

de pessoas, que estavam na área de miserabilidade, além de atuar na questão de 

gênero, por ter em sua maioria mulheres no seu quadro social. 

Na Sustentabilidade Econômica, possibilita que seus Associados se tornem 

pessoas economicamente ativas. Sendo ainda a entidade comtemplada com projeto 

do Governo Federal, que aumentou sua eficiência com novos equipamentos e assim 

melhorou o rendimento de seus funcionários.  

Por fim, da Dimensão Ambiental, o trabalho da entidade promove a 

conservação do Meio Ambiente por meio da reciclagem e aproveitamento de matéria 

prima. No ano de 2012, reciclaram-se 528 mil toneladas de material reciclável graças 

ao caminhão adquirido pelo projeto junto a FUNASA, que permitiu abranger uma maior 

de atuação da Associação.  
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No campo da saúde, existe a Associação de Assistência à Criança 

Deficiente – AACD, fundada em 1950, inspirada na evolução tecnológica dos centros 

de reabilitação no exterior. Seu propósito é trabalhar “para que as pessoas com 

deficiências possam atingir seu máximo potencial, evoluindo além de suas limitações 

e contribuindo para uma sociedade que acolhe melhor a diversidade”.528 

No ano de 2017, a Associação realizou 830 mil atendimentos em suas 

unidades, 6.800 cirurgias. Ainda entregou 60 mil produtos ortopédicos, incluindo 

órteses, próteses e demais acessórios. No seu centro de reabilitação, realizou 673 mil 

atendimentos. Trabalham na entidade 1.800 funcionários e 1.300 voluntários.529  

Ressalta-se que a Associação ainda investe em novas descobertas, que 

contribuem para um atendimento eficaz, na reabilitação de pessoas, com deficiência 

física. Através de pesquisa, em 2017, publicaram-se dez trabalhos científicos.530  

A captação de recursos para sua manutenção ocorre através de um 

programa de televisão durante 25 horas seguidas, realizado no Sistema Brasileiro de 

Televisão – SBT e mais sete emissoras que, em 2017, arrecadaram R$ 29.732.666,00. 

Além do programa, a entidade conta com empresas patrocinadoras, participa de 

editais de captação de recursos, participa de projetos de renúncia fiscal, além de 

contar com parceiros citados em seu site. 

 Enfatiza-se que essa Associação tem um papel fundamental na inclusão 

social. Trabalha com pessoas deficientes, em sua maioria carentes, que têm nessa 

instituição sua única chance de reabilitação e de inclusão na sociedade, sendo, 

portanto, um exemplo de organização que pratica a Sustentabilidade Social.  
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No tocante à Associação que tem atuação na área de educação apresenta-

se o exemplo do Instituto Ayrton Senna, fundado em 1994 com o intuito de que “jovens 

tenham oportunidade de desenvolver seus potenciais por meio da Educação de 

qualidade, em todo o Brasil”.531 

Essa entidade realiza seu trabalho através de três programas: Inovação, 

Fazendo e Influindo. O programa Fazendo se dá por meio de parcerias com 

secretarias estaduais e municipais de ensino para produzir conhecimentos, formar 

educadores e pilotar soluções educacionais escaláveis, que podem inspirar práticas e 

políticas de educação, em qualquer região do País.532  

Já o Inovando faz a conexão entre a produção de conhecimentos científicos 

e a prática de educadores, com objetivo de fundamentar inovações. Por meio da 

integração de diferentes áreas de pesquisa e centros de referência, estimula-se a 

elaboração de políticas educacionais inovadoras baseadas em evidências.533 

Por sua vez, o programa Influindo promove a condução de ações de 

engajamento para a mobilização de diversos setores da sociedade interessados na 

causa da educação. Educadores, gestores, empresários, famílias, entre outros, 

podem se inspirar em conhecimentos e experiências, compartilhados por meio de 

diversos canais e iniciativas que colocam a educação em pauta. Ao estimular o diálogo 

e o intercâmbio de ideias e inovações, contribui-se, também, para a disseminação de 

práticas eficazes e a formulação de políticas públicas.534 

No ano de 2017, o Instituto atendeu a 1,5 milhão de alunos, em 573 

municípios, de 16 estados do Brasil. A entidade já formou mais de 50 mil educadores. 

                                            

531 INSTITUTO AYRTON SENNA. Nossa história. Disponível em: http://institutoayrtonsenna.org.br/pt-
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Segundo relatório social, 77% dos alunos que participaram de atividades do Instituto 

recuperaram a defasagem escolar. Já 98% dos alunos que frequentaram a entidade 

foram aprovados.535 

A manutenção do Instituto se dá pela doação de empresas, que são, por 

exemplo, bancos, seguradoras, empresas de energia, editoras e demais tipos.536  A 

sobrevivência dessa entidade se dá graças a essas parcerias, que não deixa de ser 

uma forma de essas empresas realizarem a Sustentabilidade Corporativa. Nas 

dimensões estudadas nesta tese, o Instituto Ayrton Senna se enquadra na Social por 

atuar na formação das crianças.  

Em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, encontra-se o Instituto 

Guga Kuerten, fundado em 2000 para desenvolver “iniciativas esportivas, 

educacionais e sociais para que esse público possa conquistar a cidadania”.537 

Os programas Sociais desenvolvidos pelo Instituto são: Campeões da Vida, 

Fundo de Apoio a Projetos Sociais e Ações Especiais. O programa Campeões da Vida 

oferece oportunidades educacionais, sociais e esportivas voltadas ao 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, econômica e/ou educacional, desde 2002. Oferece atividades em sete núcleos 

da região Grande Florianópolis, onde atende 700 crianças, sendo dessas 20 com 

deficiência.538 

Já o Fundo de Apoio a Projetos Sociais tem o objetivo de apoiar financeira 

e tecnicamente projetos no Estado de Santa Catarina voltados à integração da pessoa 

com deficiência. Para o projeto se viabilizar economicamente, o Instituto faz parcerias 
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com empresas. Cada ano é atendida uma região do Estado, sendo esse dividido em 

sete regiões.539  

 As Ações Especiais do Instituto se dão através do prêmio IGK (Instituto 

Guga Kuerten), que tem como objetivo dar visibilidade a empresas, pessoas e 

organizações que atuam em projetos, que promovam a inclusão social de crianças, 

adolescentes e pessoas com deficiência em Santa Catarina.  Ainda, é realizado curso 

de capacitação para cuidadores terapêuticos para preparar profissionais que cuidarão 

e educarão pessoas que necessitam de cuidados especiais. E, por fim, tem a colônia 

de férias voo livre, que articula junto à APAE Florianópolis programas nas férias de 

janeiro para seus alunos.540 

Em 17 anos, o programa Campeões da Vida atendeu 11 mil crianças e 

adolescentes e capacitou 440 profissionais. O Fundo de Apoio a Projetos Sociais 

beneficiou 399 projetos, em 186 municípios, beneficiando mais de 40 mil pessoas. Já 

as Ações Especiais atenderam mais de 19 mil pessoas.541 

Para a manutenção desses projetos, o Instituto mantém parcerias com 

diversas empresas, prefeitura de Florianópolis, além de leis de incentivo fiscal do 

Governo Federal.542 As empresas que patrocinam o Instituto fazem uso do mesmo 

para realizar a Sustentabilidade Corporativa.  

Essa entidade promove a Sustentabilidade Social por ensinar às crianças 

esportes para consequentemente terem uma vida saudável, além de possibilitar a 

inclusão social de pessoas com deficiência.  
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No ano de 1998, criou-se o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social por empresários da iniciativa privada para ser um polo de 

organização de conhecimento, troca de experiências e de desenvolvimento de 

ferramentas para auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar 

seu compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento Sustentável.543 

Tem como missão “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 

negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de 

uma sociedade sustentável e justa”. Esse instituto tem como meta disseminar a prática 

da responsabilidade social empresarial, fazendo as sociedades empresariais: 

compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do 
comportamento empresarial socialmente responsável; 

implementar políticas e práticas que atendam a elevados critérios 
éticos, contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável 
em longo prazo; 

assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são atingidos 
por suas atividades; 

demonstrar a seus acionistas a relevância de um comportamento 
socialmente responsável para o retorno em longo prazo sobre seus 
investimentos; 

identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as 
comunidades na construção do bem-estar comum; 

prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômica e 
ambientalmente sustentável.544 

A Associação atua nas áreas de: Meio Ambiente, Direitos Humanos, 

Integridade, Gestão Sustentável, Economia e Apoio. Relacionado ao Meio Ambiente, 

entendem que “os governos devem agir mundialmente para impedir que o 

                                            

543 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Sobre o instituto. 
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aquecimento global afete de modo profundo a vida no planeta”. Nos Direitos 

Humanos, tem como princípio diminuir a desigualdade social empoderando grupos 

discriminados por meio da inclusão no mercado de trabalho. Na Integridade, acredita 

que ética é um pilar imprescindível do Desenvolvimento Econômico.545 

Já a Gestão Sustentável entende que empresas Sustentáveis são mais 

competitivas e geram valor. Na Economia, leciona que o atual modelo de 

desenvolvimento se esgotou e é hora de inovar e a chave para o crescimento é a 

Sustentabilidade. Por fim, o Apoio serve para construção de uma sociedade 

Sustentável, que somente se dará através de parcerias.546  

Três vezes por ano, o Instituto realiza Conferências, que tem como objetivo:   

• Reunir de forma concentrada e dinâmica conhecimento de ponta 
sobre as principais tendências globais da sustentabilidade, 
compreendendo-as no contexto brasileiro; 

• Entender e tratar a sustentabilidade como estratégia de negócios e 
diferencial competitivo para as empresas; 

• Debater e construir estratégias empresariais que contribuam para 
aumentar a competitividade das empresas e do país; 

• Sintetizar tendências e pautar o movimento de sustentabilidade e 
responsabilidade social no Brasil.547 

Além das conferências, o Instituto realiza palestras de temas diversificados 

relacionados à Sustentabilidade em todos estados brasileiros. Ainda, conta com o 

prêmio Ethos que é dado a empresas e a pesquisas sobre a Sustentabilidade 
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Corporativa.548 

O Instituto conta, hoje, com 465 empresas Associadas, em 18 estados 

brasileiros. O Instituto ainda participa de diversos conselhos de outras Associações e 

conselhos governamentais sobre o tema Sustentabilidade.549 

Cabe dizer que o Instituto conta com o Indicador Ethos que é “uma 

ferramenta de gestão que visa a apoiar as empresas na incorporação da 

sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial (RSE) em suas estratégias 

de negócio, de modo que esse venha a ser sustentável e responsável”.550 

Segundo o Instituto, um negócio é Sustentável e responsável quando: 

É a atividade econômica orientada para a geração de valor 
econômico-financeiro, ético, social e ambiental, cujos resultados são 
compartilhados com os públicos afetados. Sua produção e 
comercialização são organizados de modo a reduzir continuamente o 
consumo de bens naturais e de serviço ecossistêmicos, a conferir a 
continuidade à própria atividade e a promover e manter o 
desenvolvimento sustentável da sociedade.551 

O Instituto Ethos é um exemplo de Associação que fomenta a 

Sustentabilidade em todas suas dimensões, para as sociedades empresariais. Tem 

uma função educativa, fazendo eventos e palestras para disseminar o conhecimento 

referente a Sustentabilidade. Apoia pesquisas relacionadas ao tema com prêmios e 

divulgando-as. Criou um indicador para que as empresas incorporem a 
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Sustentabilidade sem seus negócios a fim de que essas se tornem sustentáveis e 

responsáveis. Essa Associação tem como objetivo principal fazer com que as 

empresas realizem a Sustentabilidade Corporativa, através do Triple Bottom Line.  

 

4.3 AS FUNDAÇÕES PRIVADAS COMO COMPONENTE DE 

SUSTENTABILIDADE NO BRASIL 

 

No Brasil, em 2010, existiam 7.664 Fundações Privadas552, atuando na 

seguintes finalidades: assistência social; cultura, defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico; educação; saúde; segurança alimentar e nutricional; defesa, 

preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável; pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos; promoção da ética, da cidadania, da democracia 

e dos direitos humanos e  atividades religiosas. 

Atuando nas cidades de Caçador e Fraiburgo, situadas em Santa Catarina, 

há uma Fundação Privada que tem como finalidade a educação, Fundação 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (FUNIARP), que é a mantenedora da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e do Colégio de Aplicação. Foi 

fundada em 1971 com o objetivo de oferecer ensino superior na cidade de Caçador.553 

A FUNIARP contava, em 2016, com 2.715 alunos e trezentos e 31 

funcionários, oferendo 27 cursos de Graduação e cursos de Pós-Graduação em nível 

de especialização e mestrado, além de programas de extensão e pesquisa. A 

                                            

552 IBGE. As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil: 2010. Edição. Rio de 
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instituição participa do conselho de dez outras Fundações Privadas e Associações.554 

Essa Fundação atua nas três dimensões da Sustentabilidade ora 

estudadas.  Na Dimensão Econômica, pois, além de empregar mais de 300 pessoas, 

capacita a população para desenvolver economicamente a região por ser a principal 

instituição de ensino superior presencial.555 

A Sustentabilidade Social realizada pela UNIARP se dá pelas bolsas de 

estudos, que a Universidade oferece, atingindo 60% dos alunos matriculados.556 

Existe na instituição o núcleo de práticas jurídicas, atendendo a população que não 

consegue acessar a justiça. São realizados 800 atendimentos mensais e, no ano de 

2016, ajuizaram-se 335 ações. Os advogados participaram de 210 audiências e foram 

realizados 716 atendimentos e orientações sociais. Ainda, a Universidade conta com 

a clínica escola de fisioterapia que, em 2016, realizou 9.500 atendimentos. Ressalta-

se que, tanto para o núcleo de práticas jurídicas e a clínica escola de fisioterapia, 

existe uma Assistente Social que procede à triagem, atendendo apenas pessoas de 

baixa renda. Existem, ainda, mais cursos, que têm núcleos buscando atender pessoas 

de baixa renda.557  

Do mesmo modo, na Dimensão Social, a Fundação tem o Programa De 

Apoio à Extensão e Cultura – PAEC para o qual, em 2016, foram desenvolvidos 

projetos, não somente em Caçador, mas também nos municípios de abrangência da 

UNIARP e contemplaram, no total, 98 acadêmicos, sendo 51 projetos no primeiro 
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semestre e 47 projetos desenvolvidos no segundo semestre de 2016, que, ao final, 

atingiu um público de mais de 24mil pessoas. Esse programa investe R$ 246.806,45 

em bolsas para os alunos que atuam nos projetos.558 

Com relação à Sustentabilidade Ambiental, a Fundação realizou projetos e 

pesquisas. As pesquisas se dão através do Fundo de Apoio a Pesquisa – FAP, no qual 

tanto professor pesquisador como aluno recebem bolsas financeiras para consecução 

das mesmas. Em 2017, realizaram-se pesquisas como: Dimorfismo sexual e variação 

populacional intraespecífica em aegla odebrechtii (Müller, 1876) através da utilização 

de técnicas de morfometria geométrica; Aspectos anatômicos de frutos de maça de 

diferentes cultivares – tamanho de frutos X número e tamanho de células; e 

Biodiversidade e potencial de uso de inimigos naturais para o controle biológico da 

mosca-das-frutas no Sul do Brasil.559  

Os projetos ambientais que a Fundação promoveu foram de eficiência 

energética, educação ambiental e uma campanha que arrecadou garrafas pet para 

serem transformadas em vasos de plantas. O projeto de eficiência energética 

substituiu mais de 3.000 lâmpadas florescentes tubulares por lâmpadas de LED. A 

economia prevista é de 7.000 reais por mês nos custos com energia elétrica da 

Universidade. 

Com o intuito de desenvolver a Sustentabilidade Ambiental, a Fundação 

SOS Mata Atlântica foi criada, em 1986, para, através da mobilização permanente e 

da aposta no conhecimento, na educação, na tecnologia, nas políticas públicas e na 

articulação em rede para consolidação do movimento socioambiental brasileiro. Essa 

fundação é mantida por diversas sociedades empresarias, que as nomeia em seu 
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site.560 

A Mata Atlântica abrange 15% do território brasileiro, sendo que restam 

apenas 12% das florestas que existiam originalmente e 80% da área preservada e 

privada.561 

Anota-se que a Fundação mantém 13 programas ambientais, nas áreas de 

educação, conservação, preservação, mapeamento, viveiros de mudas de plantas 

nativas, pesquisa e fomento para criação de Unidades de Conservação nos 

Municípios. Um exemplo foi uma fazenda, que a empresa Heineken doou em 2007. 

Essa tornou-se uma área referência em restauração ambiental.562 

Segundo dados de seu relatório social, depois da criação da Fundação, 

houve uma redução de 80% do desmatamento na Mata Atlântica. Mais de 4 milhões 

de pessoas foram impactadas pelas ações da instituição. Plantaram-se mais de 36  

milhões de árvores pela Fundação, bem como por seus parceiros e patrocinadores. 

Hoje, são monitorados, pela organização, os desmatamentos em 3.429 municípios.563 

 Além de sua atuação Ambiental, tal Fundação ainda mantém projetos 

educacionais ligados à leitura e à apresentação de espetáculos de teatro sobre 

Sustentabilidade. Ainda, fomenta-se a pesquisa através de publicação de livros sobre 

a Mata Atlântica.564  

Essa Fundação, igualmente, encaixa-se como uma fomentadora da 

Sustentabilidade Social através dos projetos supra relatados. Ressalta-se, do mesmo 
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modo, que seu funcionamento só é possível através do patrocínio das sociedades 

empresariais.    

Outra Fundação que tem atuação Sustentável é a Fundação Amazonas 

Sustentável (FAS). Criada em 2008, conta com apoio do Banco Bradesco, Coca Cola, 

Samsung e outras empresas, que desenvolvem projetos e programas em parceria. “A 

missão da FAS é promover o envolvimento sustentável, a conservação ambiental e a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas do estado do 

Amazonas.”565 

Suas principais iniciativas são Programa Bolsa Floresta (PBF), Programa 

de Educação e Saúde (PES), Programa de Soluções Inovadoras (PSI) e Programa de 

Gestão e Transparência (PGT). Em 2016, a FAS assistiu mais de 9.000 famílias, 

beneficiando mais de 40 mil pessoas moradoras de 16 Unidades de Conservação 

(UC) do Amazonas.566 

Nas três dimensões, a Fundação realiza o Programa Bolsa Floresta que 

tem por objetivo recompensar e melhorar a qualidade de vida das populações 

ribeirinhas do Amazonas, responsáveis pela manutenção dos serviços ambientais 

prestados pela floresta. Ao todo, são mais de 10 milhões de hectares de áreas 

protegidas, além de um investimento médio anual de R$ 990,11 por família, definido 

em função de discussões democráticas e amplas com os beneficiários.567 Esse 

programa tem tanto caráter Ambiental de manter a Meio Ambiente, Social de melhorar 

a vidas pessoas que vivem na floresta e Econômico como uma nova forma de renda, 

para as famílias. No site da Fundação consta a lista de todas famílias que recebem 

                                            

565 FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL. Relatório de atividades 2017. Disponível em: http://fas-
amazonas.org/versao/2012/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/projeto-relatório-2017-fas.pdf. 
Acesso em: 30 jul. 2018. 
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Acesso em: 30 jul. 2018. 
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essa bolsa, bem como o quanto foi investido em cada comunidade.568 

O Programa Soluções Inovadoras tem como objetivo fomentar soluções 

inovadoras para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A FAS atua na 

implementação, acompanhamento e monitoramento, bem como análise de resultados 

e impactos. Esse programa busca soluções voltadas à conservação ambiental, 

qualidade de vida e geração de renda. 

Na seara educacional, a Fundação realiza Programa de Educação e de 

Saúde, que implementa um conjunto de projetos e iniciativas para promover o acesso 

à educação de qualidade, formação profissionalizante e atenção básica de saúde nas 

Unidades de Conservação (UC) onde atua. Esse programa utiliza como base os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados à erradicação da 

fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, água limpa e saneamento, 

inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, vida sobre a terra e parceria 

pelas metas.569  

A Fundação Amazônia Sustentável, em todos os projetos relatados, atua 

nas três dimensões da Sustentabilidade. Cabe dizer que o fomento para esses 

projetos se dá através de sociedades empresariais. A parceria entre a Fundação e 

essas sociedades caracteriza que a Sustentabilidade Corporativa pode ser realizada, 

também, fora dos limites da empresa. Existem empresas que criam seus braços 

sociais e outras patrocinam Fundações já existentes.  

O Banco Bradesco, além de ajudar a Fundação Amazônia Sustentável, 

mantém a Fundação Bradesco, criada em 1956. Sua missão é promover a inclusão 

social, por meio da educação, e atuar como multiplicador das melhores práticas 

                                            

568 FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL. Relatório de atividades 2017. Disponível em: http://fas-
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pedagógico-educacionais em meio à população brasileira socioeconomicamente 

desfavorecida.570  

No ano de 2017, foram aplicados 624 milhões de reais para atender 96 mil, 

setecentos e cinquenta quatro alunos, em 40 escolas, contando com 3.328 

funcionários em todos os Estados do Brasil.571 

Segundo o relatório social da Fundação:  

Nosso compromisso com a sustentabilidade está presente no 
cotidiano escolar, em atitudes como o uso de materiais provenientes 
de fontes certificadas, a destinação adequada de resíduos e o manejo 
orgânico de pomares, hortas, jardins e viveiros. Os alunos têm a 
oportunidade de refletir sobre o consumo consciente dos recursos que 
o planeta oferece.572 

A Fundação Bradesco é um exemplo de Sustentabilidade Corporativa. Para 

melhor atuar na Sustentabilidade Social, o Banco Bradesco criou uma Fundação 

Privada para coordenar seus serviços junto à comunidade. A Dimensão Social 

comtempla que todos devem ter direito a uma educação de qualidade.  

Outra empresa que criou uma Fundação para realizar investimento social 

foi a DPaschoal. Essa sociedade atua desde 1949 na prestação de serviços 

automotivos especializados, contando com cerca de 3.800 funcionários. Em 1989, 

criou a Fundação Educar DPaschoal. 573 

A Fundação entende que, para haver a cidadania plena seja exercida, é 

                                            

570 FUNDAÇÃO BRADESCO. Relatório de atividades 2017. Disponível em: 
<https://fundacao.bradesco/content/download/301577c3-57cf-43df-b736-5ca6310556e9.pdf>. 
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Acesso em: 30 jul. 2018. 
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preciso garantir que as pessoas se reconheçam como protagonistas de suas vidas e 

de suas comunidades e desenvolvam a capacidade de interpretar o mundo através 

da leitura. Por isso, elegeram-se dois programas: o Educar para Ler e o Educar para 

o Protagonismo.574 

Enfatiza-se que a Fundação atua na Sustentabilidade Social, investindo em 

programas educacionais. É um exemplo de Sustentabilidade Corporativa por ser 

mantida por uma sociedade empresarial, que faz uso da Fundação para fazer seus 

investimentos sociais.  

Ainda no tocante às Fundações patrocinadas por empresas, cita-se a 

Fundação Telefônica. A Telefônica é um conglomerado presente em 21 países com 

mais de 120 mil colaboradores. No Brasil, seus produtos são comercializados pela 

marca Vivo. A Fundação tem como missão criar “oportunidades de desenvolvimento 

para educadores, jovens e crianças enfrentarem os desafios do mundo 

contemporâneo, por meio de projetos de educação, empreendedorismo e 

voluntariado”.575  

Os trabalhos da Fundação se dão através dos programas: Educação Pro 

Futuro, Empreendedorismo Social, Voluntariado e Inovação Educativa. O programa 

Educação Pro Futuro busca a fluência digital na formação de educadores, na criação 

de novos conteúdos, na colaboração e na comunicação para formar uma nova 

geração de jovens protagonistas de suas histórias. Já o programa Empreendedorismo 

Social busca estimular os jovens para terem atitudes empreendedoras, buscar novas 

soluções e oportunidades para as suas comunidades.576  

No programa Voluntariado, a Fundação busca estimular os colaboradores 
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576 FUNDAÇÃO TELEFÔNICA. Sobre nos. Disponível em: <http://fundacaotelefonica.org.br/a-
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da Vivo para ações de voluntariado. Por fim, o programa Inovação Educativa tem 

como escopo informatizar e transformar as escolas em ambientes conectados com o 

mundo.  

Denota-se que as ações da Fundação Telefônica são todas da Dimensão 

Social da Sustentabilidade. Mas por ser um braço de uma sociedade empresária, 

evidencia-se que essa organização faz a Sustentabilidade Corporativa da empresa 

Telefônica.     

O grupo Fiat, formado por 16 empresas, criou a Fundação Fiat apenas para 

atender seus funcionários na área de saúde.  

A Fundação Fiat acredita que o bem-estar das pessoas começa dentro 
de casa. E o das empresas também. Por isso, enquanto muitas 
empresas concentram suas atenções no público externo, somos 
pioneiros no mercado corporativo ao oferecer produtos de 
responsabilidade social para nossos próprios funcionários e 
dependentes.577 

Essa Fundação atende, no Brasil, 65 mil pessoas, dessas somam-se 

colaboradores e respectivos familiares. A organização oferece opções de lazer o ano 

inteiro para a família dos colaboradores por acreditar que o entretenimento faz bem à 

saúde das pessoas. Além disso, são prestadas assistência e orientação para que os 

colaboradores e beneficiários enfrentem os desafios da vida pessoal e profissional.578  

No tocante ao atendimento médico, a Fundação oferece uma gama de 

profissionais a fim de atender seu público alvo. Oferece, ainda, planos de saúde 

subsidiados, nutricionistas, benefícios em farmácias e atendimentos odontológicos. 

Para as gestantes, existe um programa de acompanhamento de gestação e, após o 

nascimento da criança, apoio à lactação.579  
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Destaca-se a Fundação Fiat como exemplo de Sustentabilidade 

Corporativa. O grupo empresarial criou uma entidade para buscar a bem-estar de seus 

colaboradores. Aliar a Sustentabilidade Corporativa com a Sustentabilidade Social 

pode trazer resultados positivos às empresas tornando seus funcionários saudáveis, 

diminuindo assim os problemas de saúde para que possam desempenhar melhor suas 

funções na empresa.  

Existem, no Brasil, Fundações que administram planos previdenciários 

como é o caso da Fundação Copel de Previdência e Assistência Social. Essa entidade 

foi criada pela Copel, uma empresa de geração, transmissão e distribuição de energia 

e telecomunicações do Paraná.580 

São oferecidos os serviços de previdência, plano de saúde, plano pecúlio 

e empréstimos. A Fundação atende 40 mil pessoas entre participantes ativos, 

aposentados, pensionistas e seus dependentes. O patrimônio da Fundação é de 9 

bilhões de reais.  

Por ter o plano de previdência como sua principal finalidade, a Fundação 

tem preocupação com a transparência de seus atos. No seu site, pode-se acompanhar 

onde estão as aplicações financeiras do fundo, bem como sua rentabilidade e seus 

resultados.581 

Cabe dizer que a Fundação Copel opera na Sustentabilidade Social e 

Econômica. Por ter um plano de previdência entre suas finalidades, a entidade faz 

investimentos em outras sociedades, que devem dar resultado. Na Dimensão Social 

sua atuação se dá nos serviços que presta as famílias.   

Com atuação na Dimensão Social, existe a Fundação Dorina Nowill, 
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localizada em São Paulo, e que há 70 anos se dedica à inclusão social das pessoas 

com deficiência visual. Para haver a inclusão, a Fundação produz e distribui 

gratuitamente livros em braile, livros falados e digitais, para cerca de 3.000 escolas, 

bibliotecas e organizações do Brasil.582 

Essa organização, igualmente, oferece serviços especializados para 

pessoas com deficiência visual e suas famílias nas áreas de educação especial, 

reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade.583 

Durante a história da Fundação, produziram-se mais de 6.000 títulos de 

livros impressos e 2 milhões de volumes em braile. Ainda, produziram-se quase 3.000 

obras em áudio e mais 900 títulos digitais acessíveis. Nos serviços de clínica de visão 

subnormal, reabilitação e educação especial, já são mais de 17 mil pessoas 

atendidas.584  

Ainda, são oferecidos, pela instituição, cursos, capacitações e consultorias 

para os deficientes visuais. O site da Fundação, do mesmo modo, oferece 

treinamentos, palestras e serviços de acessibilidade.585 

A Fundação se mantém através da doação de pessoas físicas e jurídicas. 

Uma das formas de doação que a Fundação aceita é a renúncia fiscal, que ocorre 

através da Lei Rouanet, Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência e dos Fundos Municipal e Estadual da Criança e do Adolescente 

(FUMCAD e Condeca).  

Em 2006, foi criada a Fundação Tide Setubal, que é uma organização não 
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governamental, de origem familiar, atuando com a missão de fomentar iniciativas, que 

promovam a justiça social e o desenvolvimento Sustentável de periferias urbanas e 

contribuam para o enfrentamento das desigualdades sociais das grandes cidades, em 

articulação com diversos agentes da sociedade civil, de instituições de pesquisa, do 

Estado e do mercado.586 

Suas atividades se dão no território de São Miguel Paulista, zona leste da 

cidade de São Paulo. Sua base de atuação é através de:  

atendimento direto (nas áreas de esportes, cultura, juventude, 
comunicação, família); 

fortalecimento das organizações locais com formações e recursos; 

mobilização e articulação de agentes locais para refletir suas 
demandas, participar e dialogar com o poder público; 

sistematização de suas experiências, transformando-as em 
metodologias para serem multiplicadas; 

influência em políticas públicas, com atuação em parceria com o poder 
público para implementação no território.587 

Para melhorar suas atividades, a Fundação se preocupa com a geração de 

conhecimento. Para isso, ela fomenta pesquisas, estudos e análises sobre a área 

onde atua, transformando-os em artigos, textos para discussão e publicações. Está 

sendo montada uma rede de pesquisadores para levantar questões para subsidiar 

ações no enfrentamento dos desafios das desigualdades em territórios vulneráveis e 

fortalecer o debate público em torno desses temas.588 

Essa Fundação é um exemplo de entidade que atua na Sustentabilidade 

Social. Além de organizar serviços e mobilizar a população da área onde atua, 
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fomenta a pesquisa para melhorar a vida da população de baixa renda. 

 

4.4 AS COOPERATIVAS COMO COMPONENTE DE SUSTENTABILIDADE NO 

BRASIL 

 

O Cooperativismo é um agente transformador da sociedade. Um dos tipos 

de Cooperativa que mais vem crescendo no Brasil é a de crédito. Esse tipo 

cooperativo teve um impulso em 2003 quando o Banco Central do Brasil publicou duas 

resoluções:  

A de n. 3.106 (25/06), dirigida à inclusão social de pequenos 
empresários, microempresários e microempreendedores, via 
cooperativas de crédito; e a Resolução 3.140 (27/11), que estendeu a 
médios e grandes empresários, idêntica oportunidade para a 
constituição de cooperativas de crédito589. 

Com a regulamentação dessas Cooperativas pelo Banco Central, o número 

delas chegou a 1.113, no Brasil, em 2015.590 Um exemplo de Sustentabilidade Social 

e Sustentabilidade Econômica é o que uma Cooperativa de Crédito fez a uma 

população. No início da década de 1990, o banco mais perto da cidade ficava a 64 km 

quilômetros, por estrada de terra. Para ter uma agência na cidade, 27 pessoas se 

uniram e a Cooperativa de Crédito Rural de São Roque de Minas, a Saromcredi, foi 

criada com capital de R$ 4.500,00, passando, em dezembro de 2011, para R$ 
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12.000,00. Segundo os autores Jacques e Gonçalves591: 

A Cooperativa de Crédito Rural foi a mola propulsora não só para 
acabar com os aborrecimentos da ausência de bancos. A Saromcredi, 
acreditam seus associados, conseguiu alterar o perfil da economia 
local, refletindo diretamente na mudança de parâmetros culturais. 
Quando a instituição nasceu, as safras agrícolas colhidas em torno do 
município não tinham importância muito maior do que a de 
subsistência. A Cooperativa estimulou a produção agrícola, mas 
também a diversificação dela. Além da modernização na colheita, a 
principal reviravolta aconteceu com a lavoura de café, praticamente 
inexistente nos primeiros anos da década de 1990. 

Conforme exposto, a Cooperativa foi criada apenas por uma necessidade 

de não haver banco na cidade. Com isso, houve a união das pessoas para a criação 

dessa Cooperativa, que mudou o perfil da economia local, estimulando a produção 

agrícola da região, sendo assim um exemplo de fomento na Sustentabilidade 

Econômica e Social da região. 

Ainda no ramo da Cooperativas de Crédito, existe a Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão Campos da Mantiqueira – Sicoob Credicampo, fundada em 1985 

na cidade de Rios de Minas. Hoje, a Cooperativa atua em 14 cidades do Estado de 

Minas Gerais e conta com 7.000 Cooperados.592  

Conforme o estudo de Fonseca, Francisco, Nazareth e Maia, esse tipo de 

Cooperativa trabalha na contramão dos bancos, pois devolve grande parte dos 

depósitos e aplicações em forma de crédito para seus Cooperados. Assim, realizam a 

intermediação financeira maximizando os lucros de quem aplica e, conseguindo taxas 

de empréstimo abaixo dos bancos, contribuindo para o desenvolvimento local.593  
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Os autores ainda asseveram que essas organizações atuam “em sua 

região de forma diferenciada, reciclando os recursos da poupança local, na forma de 

crédito, o que movimenta a economia regional, com consequente geração de mais 

depósitos, criando um ciclo virtuoso”.594 

As Cooperativas de Crédito são de vital importância para a economia da 

localidade onde atuam. São assim agentes da Sustentabilidade Econômica, que 

fazem as riquezas circular apenas na região onde está localizada a organização. 

Essas entidades vêm atuando no Desenvolvimento Sustentável de suas localidades, 

pois muitas dessas cidades não contariam com agências financeiras, se não houvesse 

essas Cooperativas em suas cidades.  

Para organizar as Cooperativas de Crédito, existe, no Brasil, o Portal do 

Cooperativismo Financeiro. Nele se consegue localizar as Cooperativas de Crédito 

existentes nas cidades do Brasil, há informações sobre cenário econômico local, 

global e ainda reúne toda legislação brasileira sobre o tema.595 

Não se encontra, nesse portal, nenhuma menção sobre a atuação conjunta 

das Cooperativas desse ramo, nem qualquer menção às atividades em prol da 

Sustentabilidade. As informações sobre a Sustentabilidade das Cooperativas de 

Crédito são apenas encontradas em balanços sociais dessas organizações e em 

artigos sobre tema.  

No ano de 2016, publicou-se um artigo de Jacques e Gonçalves596 sobre a 
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596 JACQUES, Elidecir Rodrigues; GONÇALVES, Flávio De Oliveira. Cooperativas de crédito no brasil: 
evolução e impacto sobre a renda dos municípios brasileiros. Economia e sociedade, Campinas, v. 
25, n. 2, p. 489-509, mai./ago. 2016. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/issue/view/1294. Acesso em: 20 jul. 2018 
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evolução e impacto sobre a renda dos municípios brasileiros das Cooperativas de 

Crédito no Brasil. Em 2015, havia no Brasil 1.100 organizações desse ramo. As 

Cooperativas de Crédito no Brasil são organizadas em sistemas, para atuar junto ao 

Banco Central. Existem cincos principais sistemas, que são SICREDI, SICOOB, 

UNICRED, CECRED (AILOS) E CRESOL.597 

Restou comprovado no artigo que as Cooperativas de Crédito têm uma 

relevante atuação no desenvolvimento econômico dos locais onde estão 

estabelecidas. O sistema Cooperativo de Crédito responde por 5% do PIB do Brasil, 

mas vem crescendo na composição dos ativos, em operações de crédito, depósitos e 

patrimônio líquido. As Cooperativas de Crédito são hoje a solução para municípios 

carentes onde o banco não tem interesse de atuar.598 Importante mencionar que no 

Brasil as Cooperativas de Crédito são as únicas instituições financeiras em 564 

cidades.599  

Pesquisaram-se os sites dos cinco sistemas Cooperativos de Crédito no 

Brasil. A pesquisa buscou verificar se havia menção sobre a atuação em relação a 

Sustentabilidade. No site da UNICRED,600 não existe menção ao tema. O sistema 

CECRED, em 2018, mudou seu nome para AILOS601 e não faz menção a sua atuação 

                                            

597 JACQUES, Elidecir Rodrigues; GONÇALVES, Flávio De Oliveira. Cooperativas de crédito no brasil: 
evolução e impacto sobre a renda dos municípios brasileiros. Economia e sociedade, Campinas, v. 
25, n. 2, p. 489-509, mai./ago. 2016. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/issue/view/1294. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 
500.  

598 JACQUES, Elidecir Rodrigues; GONÇALVES, Flávio De Oliveira. Cooperativas de crédito no brasil: 
evolução e impacto sobre a renda dos municípios brasileiros. Economia e sociedade, Campinas, v. 
25, n. 2, p. 489-509, mai./ago. 2016. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/issue/view/1294. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 
507. 

599 MUNDO COOP. Confira os números do cooperativismo brasileiro. Disponível em: 
<http://www.mundocoop.com.br/especial/confira-os-numeros-cooperativismo-
brasileiro.html>. Acesso em: 20 jul. 2018 

600 UNICRED. Sistema Unicred. Disponível em: <https://www.unicred.com.br/>. Acesso em: 20 jul. 
2018. 

601 AILOS. Sistema de Cooperativa de Crédito. Disponível em: 
https://www.ailos.coop.br/evolucao/. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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ou de suas Cooperativa em relação a Sustentabilidade.  

O Sistema CRESOL602 mantém em seu site um relatório de Política 

Institucional de Responsabilidade Socioambiental com suas diretrizes: gestão de risco 

socioambiental, utilização dos recursos financeiros de modo consciente e a inclusão 

de produtos e serviços em regiões carentes. Mas não traz nenhum número e nem 

informa onde vem atuando.  

O SICOOB603 mantém em seu site um relatório de Política Institucional de 

Responsabilidade Socioambiental, sendo ele um estatuto de ações que as 

Cooperativas devem realizar. Não traz nenhuma informação sobre atividade realizada 

nem números. 

Por fim, o sistema SICREDI604 publica, anualmente, o Relatório de 

Sustentabilidade, além de ter em seu site o relatório de Política de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Socioambiental.  

Conforme o Relatório de Sustentabilidade, esse sistema tem ações em três 

linhas: soluções responsáveis, relacionamento e cooperativismo e desenvolvimento 

local. Sobre o desenvolvimento local, o sistema assim age: 

O nosso maior resultado é o impacto positivo que geramos localmente. 
A atuação conjunta das nossas cooperativas com os associados e com 
a comunidade é a grande propulsora do desenvolvimento local. É esse 
ciclo virtuoso que faz com que o associado invista cada vez mais na 
cooperativa, ampliando os recursos financeiros disponíveis para a sua 

                                            

602 CRESOL. Política institucional de responsabilidade socioambiental. Disponível em: 
<https://www.cresol.com.br/site/upload/downloads/232.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

603 SICOOB. Política institucional de responsabilidade socioambiental. Disponível em: 
<http://www.sicoob.com.br/responsabilidade-socioambiental>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

604 SICREDI. Sustentável por natureza. Disponível em: <https://www.sicredi.com.br/html/conheca-o-
sicredi/sustentabilidade/?utm_source=menu_topo&utm_medium=topo_site&utm_campaign=susten
tabilidade>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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região.605 

O sistema, ainda, tem uma gestão de riscos socioambiental para o sistema 

de crédito. Assim, as Cooperativas do sistema devem analisar os riscos ambientais 

que as empresas, candidatas ao crédito junto à instituição, possam causar para não 

fomentar empresas prejudiciais ao Meio Ambiente ou que possam prejudicá-lo.606  

Ainda consta, no relatório, quais os investimentos realizados junto à 

comunidade pelas Cooperativas do sistema. Esse mantém um Fundo de Assistência 

Técnica, Educacional e Social para promover transformações nas comunidades. O 

sistema tem ainda o programa de União faz a vida, que tem como objetivo “construir 

e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de práticas de 

educação cooperativa, contribuindo à educação integral de crianças e 

adolescentes”.607  

Dos cincos sistemas, apenas três têm a Política de Sustentabilidade e de 

Responsabilidade Socioambiental publicada em seu site. No Brasil, existe a resolução 

4.327/14608, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que dispõe sobre as diretrizes a 

serem observadas no estabelecimento e na implementação da Política de 

Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Dois sistemas não publicam e 

estão em desconformidade com essa resolução. 

Apenas um sistema tem um relatório completo de sua atuação frente à 

                                            

605 SICREDI. Relatório de sustentabilidade 2017. Disponível em: 
<https://www.sicredi.com.br/html/conheca-o-sicredi/sustentabilidade/arquivo/relato%c2%b4rio-de-
sustentabilidade-sicredi-2017.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 6. 

606 SICREDI. Relatório de sustentabilidade 2017. Disponível em: 
<https://www.sicredi.com.br/html/conheca-o-sicredi/sustentabilidade/arquivo/relato%c2%b4rio-de-
sustentabilidade-sicredi-2017.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 46.  

607 SICREDI. Relatório de sustentabilidade 2017. Disponível em: 
<https://www.sicredi.com.br/html/conheca-o-sicredi/sustentabilidade/arquivo/relato%c2%b4rio-de-
sustentabilidade-sicredi-2017.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 63. 

608 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução nº 4.327, de 25 de abril de 2014. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_o.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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Sustentabilidade. Sendo que esse atua em todas dimensões estudadas, mostrando 

assim que as Cooperativas são componentes de Sustentabilidade.  

Assevera-se, nessa pesquisa realizada frente aos sites dos sistemas de 

Cooperativas de Crédito, que não se desenvolver, de forma ordenada, atividades no 

tocante à Sustentabilidade. As ações são realizadas localmente, não existindo uma 

organização nem mesmo pesquisas para realizar uma atividade de maior impacto. Se 

houve ações, os sistemas não divulgam as mesmas, ficando assim prejudicada a 

pesquisa.  

Já na Dimensão Social da Sustentabilidade, há as Cooperativas de 

Reciclagem. A cidade de São Paulo conta com coleta de produtos reciclados por 

diversas entidades, entre elas algumas Cooperativas. Os autores De Paula, Souza-

Pinto e Souza609 identificaram e estudaram duas Cooperativas de reciclagem em São 

Paulo: Coopere, com cem cooperados e a Cooperativa Sem Fronteiras, com 54 

cooperados. As duas Cooperativas reciclam 500 toneladas mensalmente.  

Os trabalhadores dessas Cooperativas são, em geral, pessoas em situação 

de vulnerabilidade, que, ao trabalharem nessas Cooperativas, conseguem uma renda 

mensal de até R$ 800.610 Essas Cooperativas são a única possibilidade de renda para 

essa população, sendo assim uma forma de inserção na comunidade. 

Ainda, na Dimensão Social, realizou-se um estudo na Cooperativa de 

Costureiras Unidas Venceremos (UNIVENS), localizada no bairro Sarandi, em Porto 

                                            

609 PAULA, Mabel Bastos de; SOUZA-PINTO, Helma de; SOUZA, Maria Tereza Saraiva de. A 
importância das cooperativas de reciclagem na Consolidação dos canais reversos de resíduos 
sólidos urbanos pós-consumo. In: XIV Simpósio de Administração da Produção, Logística e 
Operações Internacionais, 2010, São Paulo. Anais. Disponível em: 
http://www.simpoi.fgvsp.br/arquivo/2010/artigos/E2010_T00221_PCN41182.pdf. Acesso em: 18 ago. 
2017.  

610 PAULA, Mabel Bastos de; SOUZA-PINTO, Helma de; SOUZA, Maria Tereza Saraiva de. A 
importância das cooperativas de reciclagem na Consolidação dos canais reversos de resíduos 
sólidos urbanos pós-consumo. In: XIV Simpósio de Administração da Produção, Logística e 
Operações Internacionais, 2010, São Paulo. Anais. Disponível em: 
http://www.simpoi.fgvsp.br/arquivo/2010/artigos/E2010_T00221_PCN41182.pdf. Acesso em: 18 ago. 
2017. p. 12 
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Alegre, sobre qualidade de vida dos trabalhadores.611 

Essa Cooperativa busca melhorar o ambiente através de capacitação e de 

assessoria psicológica para seus trabalhadores, tornando, assim, o ambiente de 

trabalho mais agradável. Por ser uma Cooperativa, suas ações e sua administração 

se dão de forma democrática e com isso acaba tornando os seus funcionários mais 

satisfeitos. Ainda, consta que nessa organização os trabalhadores se preocupam com 

a saúde de seus pares, auxiliando as pessoas que estão doentes no seu trabalho e, 

quando as pessoas precisavam de tratamento médico, os funcionários se cotizavam 

para ajudar a pagar.612 

No caso supracitado, o espírito social do Cooperativismo acabou por 

contagiar seus funcionários. Tanto a organização pratica a Sustentabilidade Social, 

como seus membros se imbuíram desse ideal e exercitam a solidariedade de forma 

espontânea. Isso contribui tanto para a Cooperativa que acaba produzindo mais, como 

para os funcionários, que trabalham num ambiente melhor e acabam melhorando sua 

qualidade de vida. 

Na seara Ambiental da Sustentabilidade, vêm sendo criadas, no Brasil, 

Cooperativas de Energia Verde. Essas começaram a ser criadas após a entrada em 

vigor da Resolução 482/12 da ANEEL.613 Essa resolução estabelece as condições 

gerais ao acesso de microgeração e de minigeração distribuídas aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica. Essa 

                                            

611 NARDI, Kátia Salete Barfknecht Álvaro Roberto Crespo Merlo Henrique Caetano. Saúde mental e 
economia solidária: análise das relações de trabalho em uma cooperativa de confecção de porto 
alegre. Psicologia & sociedade; Porto alegre, v. 18, n. 2, p. 54-61, mai./ago. 2011. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/seerpsicsoc/ojs/viewarticle.php?id=10&layout=html&locale=it&locale=en. 
Acesso em: 20 jul. 2018. p. 55. 

612 NARDI, Kátia Salete Barfknecht Álvaro Roberto Crespo Merlo Henrique Caetano. Saúde mental e 
economia solidária: análise das relações de trabalho em uma cooperativa de confecção de porto 
alegre. Psicologia & sociedade; Porto alegre, v. 18, n. 2, p. 54-61, mai./ago. 2011. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/seerpsicsoc/ojs/viewarticle.php?id=10&layout=html&locale=it&locale=en. 
Acesso em: 20 jul. 2018. p. 60. 

613 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. Resolução normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>. Acesso em: 20 
jul. 2018. 
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resolução entrou em vigor em 2015 e, com isso, iniciou-se a criação de novas 

Cooperativas de Energia.  

Em 2016, criou-se no Pará a Cooperativa Brasileira de Energia Renovável 

– COOBER. Seu objetivo é a  

reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou 
permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, que possua unidade 
consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local 
diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente 
será compensada. 614 

Essa Cooperativa adquiriu um terreno, onde instalou placas solares para a 

produção de energia solar. Seu primeiro objetivo é fornecer energia para seus 

Cooperados e, havendo excedente, ela venderá energia para o mercado.  

Essas Cooperativas de energia renovável foram criadas após o governo 

publicar resolução na qual prevê que o excedente de energia produzido, tanto por 

pessoas físicas como jurídicas, pode ser vendido ao mercado e utilizado em local 

diferente de sua produção. É um exemplo de que uma nova regulamentação pode 

criar uma demanda e assim contribuir com a Sustentabilidade. As Cooperativas são 

uma forma de unir as pessoas através de uma pessoa jurídica para ter uma economia 

financeira e ainda assim contribuir com o Meio Ambiente, sendo essa organização um 

exemplo de Sustentabilidade Ambiental e Econômica. Por ser uma nova realidade, 

ainda não existem sistemas desse tipo cooperativo. 

Já na cidade de Santa Rosa, no Estado do Rio Grande do Sul, está 

localizada a Cooperativa Mista São Luiz – COOPERMIL. Essa é uma cooperativa 

mista, que atua no ramo de consumo e agropecuário através de supermercado, 

agropecuária, processamento de grãos, insumos para agropecuária, produção de leite 

                                            

614 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. Cooperativas solares. Disponível 
em: http://www.cbgd.com.br/2017/audb2510/dr%20aloiso%20neto%20-
%20cooperativas%20solares.pdf.  Acesso em: 20 jul. 2018. 
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e postos de gasolina.615  

A preocupação com Meio Ambiente é uma das tônicas da Cooperativa, por 

esse motivo possui gestão de resíduos, tanto os da agricultura, como os dos seus 

postos de combustível. Para fazer essa gestão, a organização tem uma área de mais 

de dez hectares de terra como base experimental, que tem o objetivo de: 

aumentar da produtividade e renda dos associados, nas principais 
culturas de grãos, onde também se destaca a importância a proteção 
do meio ambiente e se destinou uma área da base experimental para 
deposito de resíduos contaminados indicados para tal destinação 
como palhas e cinzas. Na área de depósito de resíduo encontram-se 
plantadas árvores de eucalipto, justamente como norma ambiental 
para melhor absorção dessa parte de resíduos evitando assim um o 
contamino do solo e não comprometendo outras quaisquer áreas.616  

Essa Cooperativa é um exemplo na Sustentabilidade Ambiental, pois 

promove a gestão de seus resíduos e ainda tem uma área para realizar pesquisas. 

Mostra que a organização não se preocupa apenas com seus Cooperados, realizando 

pesquisas para aumentar sua produção. Ela se preocupa com o Meio Ambiente, 

fazendo pesquisas para melhor armazenar seus resíduos e para que esses não 

venham a ser lançados de forma irresponsável. As maiores Cooperativas acabam 

tendo mais estrutura e recursos. Com isso, podem realizar e aprimorar suas ações 

sustentáveis.  

Outro ramo das Cooperativas Sustentáveis no Brasil é o de saúde. Nesse 

ramo está inserida a Unimed, que detém 40% dos planos de saúde do país e está 

presente em 83% do território brasileiro.617  

                                            

615 UNIJUÍ. Repositório institucional. Disponível em: 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2904/artigo%20final%20rev
isado%20pdf.pdf?sequence=1. Acesso em: 22 jul. 2018. 

616 UNIJUÍ. Repositório institucional. Disponível em: 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2904/artigo%20final%20rev

isado%20pdf.pdf?sequence=1. Acesso em: 22 jul. 2018. p. 18 

617 SINGEP. Sustentabilidade na saúde suplementar: um estudo sobre cooperativas operadoras de 
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Na pesquisa de Babsky, Jeunon e Duarte foram estudadas 61 UNIMEDs 

do Estado de Minas Gerais. Revela-se que as UNIMEDs não atuam em sintonia no 

quesito da Sustentabilidade. Cada unidade propõe ações isoladas em cada um dos 

três pilares da Sustentabilidade, pois não existe, no Brasil, um modelo específico para 

ações Sustentáveis.618  

Todas as UNIMEDs pesquisadas entendem que buscar um equilíbrio 

financeiro, ambiental e social é de fundamental importância para a longevidade do 

negócio, mesmo não agindo dessa forma.619 

Restou-se comprovado que nem todas as grandes Cooperativas do Brasil 

organizadas têm uma preocupação macro com a Sustentabilidade. Para que as 

UNIMEDs venham a agir de forma sincronizada, com relação à Sustentabilidade, 

depender-se-á de um comando da federação da Unimed.    

No ramo mineral, realizou-se pesquisa sobre a Cooperativa Catareia, 

localizada em Dom Pedrito, no Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma cidade 

com poucos recursos e empregos. Essa Cooperativa tem uma importância social na 

sua região, pois é geradora de emprego e renda.620  

Mesmo a atividade de extração de areia sendo degradante 

ambientalmente, nas áreas em quem a Cooperativa atua, não há danos ao Meio 

Ambiente, pois seus Cooperados fazem-na com uso de enxadas e pás de veículos de 

                                            

planos de saúde Unimed. Disponível em: https://singep.org.br/6singep/resultado/259.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2018. p. 3.  

618 SINGEP. Sustentabilidade na saúde suplementar: um estudo sobre cooperativas operadoras de 
planos de saúde Unimed. Disponível em: https://singep.org.br/6singep/resultado/259.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2018. p. 12. 

619 SINGEP. Sustentabilidade na saúde suplementar: um estudo sobre cooperativas operadoras de 
planos de saúde Unimed. Disponível em: https://singep.org.br/6singep/resultado/259.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2018. p. 14. 

620 MORONI, Alberto Yates. A sustentabilidade da extração de areia: um estudo de caso sobre a 
cooperativa catareia – dom pedrito/rs. Geografia em questão, Cascavel, v. 8, n. 1, p. 36-
60, jan./dez. 2015. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao/index>. 
Acesso em: 22 jul. 2018. P. 3. 
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tração.621 

Os impactos positivos dessa Cooperativa são criação de empregos; 

dinamização do comércio; aumento da oferta de areia; aumento da receita dos 

governos estaduais e municipais. Já os negativos são o uso do Meio Ambiente, 

retirando recursos não renováveis.622 

Nesse caso relatado, há um conflito entre a geração de renda e uso do 

Meio Ambiente. Os estudos sobre a Sustentabilidade devem também levar em conta 

a ponderação entre suas dimensões para verificar qual a melhor saída para a 

população. O dano ambiental pode ser suportado pela natureza em detrimento a 

geração de renda? Essa é  uma pergunta que apenas pesquisas na localidade podem 

responder. Por isso é tão importante o investimento em pesquisas.      

A Cooperativa Agroindustrial Aliança de Carnes Nobres Vale do Jordão – 

COOPERALIANÇA tem sua sede na região centro sul do Paraná, do ramo 

agropecuário, que produz carne de ovelha e bovino precoce.623 

Essa Cooperativa começou a trabalhar de forma Sustentável, 

principalmente, na Dimensão Ambiental, a fim de entrar no mercado europeu, pois 

esse mercado aumentou suas especificações para entrada de produtos importados. 

Essas mudanças acabaram por refletir numa melhora do produto brasileiro. Para se 

adequar ao mercado europeu, a organização fez a seguintes mudanças: 

                                            

621 MORONI, Alberto Yates. A sustentabilidade da extração de areia: um estudo de caso sobre a 
cooperativa catareia – dom pedrito/rs. Geografia em questão, Cascavel, v. 8, n. 1, p. 36-
60, jan./dez. 2015. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao/index>. 
Acesso em: 22 jul. 2018. p. 21.  

622 MORONI, Alberto Yates. A sustentabilidade da extração de areia: um estudo de caso sobre a 
cooperativa catareia – dom pedrito/rs. Geografia em questão, Cascavel, v. 8, n. 1, p. 36-
60, jan./dez. 2015. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao/index>. 
Acesso em: 22 jul. 2018. p. 22. 

623 GRUBA, Marcia Cristiane; DUTRA, Ivan De Souza; STOCK, Maristela Ribeiro De Melo. As 
cooperativas agroindustriais do setor de carne em face dos resultados empresariais e da 
sustentabilidade socioambiental: reflexões em perspectiva estratégica. Capital 
cientifico, Guarapuava, v. 9, n. 2, p. 111-124, jul./dez. 2011. Disponível em: 
http://200.201.10.18/index.php/capitalcientifico/issue/view/149. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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iniciou-se a certificação de origem, preocupações com os impactos 
ambientais de produção, o transporte e a vida dos animais, além de 
exigências de produtos mais limpos, ou seja, que não deixam 
resíduos, acima dos níveis exigidos, no meio ambiente nem no produto 
final.624 

Uma Cooperativa pode tornar-se Sustentável por imposição do mercado e 

não apenas por acreditar no Desenvolvimento Sustentável. Esse caso mostra que a 

mudança de legislação e a imposição do mercado consumidor pode ser um fator à 

consolidação das dimensões da Sustentabilidade.  

No oeste de Santa Catarina, com sede na cidade de Chapecó, está 

localizada a Aurora Alimentos. É um sistema de Cooperativa de produção de 

alimentos, composta por 12 Cooperativas, com 75 mil cooperados e 36 mil 

empregados, sendo considerada o maior sistema cooperativo de produção de 

alimentos do Brasil.625 

Para guiar suas atividades sociais, a Cooperativa criou a Fundação Aury 

Luiz Bodanese. Essa Fundação tem como objetivo incentivar, promover, coordenar, 

articular e executar programas, projetos e ações relacionados ao desenvolvimento 

socioambiental. De 2008 a 2017, a Fundação atendeu em seus programas 956 mil 

pessoas.626 

A Fundação desenvolve programas em todas as dimensões estudadas. Na 

Dimensão Ambiental desenvolve o programa Eco Cooperação que tem como objetivo: 

“executar ações de educação ambiental que promovam o despertar da importância da 

conservação e preservação dos recursos naturais, buscando a cooperação e a 

                                            

624 GRUBA, Marcia Cristiane; DUTRA, Ivan De Souza; STOCK, Maristela Ribeiro De Melo. As 
cooperativas agroindustriais do setor de carne em face dos resultados empresariais e da 
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cientifico, Guarapuava, v. 9, n. 2, p. 111-124, jul./dez. 2011. Disponível em: 
http://200.201.10.18/index.php/capitalcientifico/issue/view/149. Acesso em: 20 jul. 2018. p. 121. 

625 AURORA. Sobre a aurora. Disponível em: 
https://www.auroraalimentos.com.br/sobre/aurora. Acesso em: 20 jul. 2018. 

626  A FUNDAÇÃO AURY LUIZ BODANESE. A fundação. Disponível em: 
<http://www.falb.org.br/afundacao>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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conexão harmônica com o meio ambiente”. Suas ações são: palestras em escolas 

públicas e privadas; capacitação de professores e multiplicadores; participação em 

atividades e jogos e brincadeiras sobre os cuidados com o meio ambiente.627 

Na Dimensão Social, desenvolvem-se cinco programas: Atitude Agora que 

tem como objetivo Integrar as pessoas com deficiência e entidades, promovendo o 

desenvolvimento pessoal, profissional e social; Vivendo Saúde que tem como objetivo 

primar pelo bem-estar das pessoas com ênfase na prevenção, promoção, 

humanização e redução de danos, garantindo o acesso aos direitos pessoais, sociais 

e institucionais; Amigo Energia, que propõe incentivar e consolidar o trabalho 

voluntário na comunidade e promover a educação  para o exercício consciente da 

cooperação e sustentabilidade.628 

Já na Dimensão Econômica, há o programa Família é Tudo, que propõe 

sensibilizar sobre a importância do planejamento na economia doméstica, dos valores 

sociais, a fim de orientar sobre o papel de cada um na sociedade e na família. Suas 

ações se dão através de cursos, palestras sobre valores familiares e economia 

doméstica.629 

A Aurora é uma Cooperativa que tem na sua atividade principal a produção 

de alimentos uma importância social e econômica para o oeste de Santa Catarina. 

Sendo uma organização que, por sua essência, já é um componente das dimensões 

Social e Econômica da Sustentabilidade, ainda criou uma Fundação para ajudar a 

comunidade promovendo a Sustentabilidade Social. 

Resta comprovado que, quando existe união de Cooperativas, as atuações 

nas dimensões da Sustentabilidade são maiores e eficazes. As 12 Cooperativas do 
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sistema acabam fomentando a região através de ações ordenadas. A união das 

Cooperativas traz mais resultados do que quando as mesmas atuam de forma 

solitária.  

 



 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente relatório final de Pesquisa na forma de Tese de Doutorado, 

conforme o modelo prescrito pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da 

Universidade do Vale do Itajaí, parte de uma perspectiva histórica do Associativismo, 

iniciando-se na Roma Antiga, passando pela Europa Medieval e chegando à América, 

primeiramente nos Estados Unidos da América, para consolidar sua democracia, até 

chegar no Brasil na segunda metade do século XIX. 

Hoje, no Brasil, o Associativismo está revestido pelas Associações, 

Cooperativas e Fundações Privadas. As Associações têm sua previsão legal no 

Código Civil e sua atuação está amparada pela CRFB, garantindo, dessa maneira, 

sua liberdade de criação, de atuação e de representação de seus associados. As 

Associações são criadas pela união de pessoas em virtude de uma finalidade não 

econômica, sendo infinitas as possibilidades de finalidades para sua atuação. Sua 

atividade é regida por um estatuto. 

No conceito de Associação, tanto da doutrina como da legislação pátria, 

são abarcadas as Dimensões Social e Econômica da Sustentabilidade. Desse modo, 

esta Tese propõe que o referido conceito seja aperfeiçoado quanto ao fato de 

incorporar a Dimensão Ambiental com vistas a incentivar que essa seja pensada na 

execução das atividades respectivas. Por conseguinte, garante-se que o conceito de 

Associação fique assentado sobre o tripé da Sustentabilidade. Sugere-se que, no 

conceito, além de constar a finalidade das associações, a saber: a) altruística 

(associação beneficente); b) egoística (associação literária, esportiva ou recreativa); 

e c) econômica não lucrativa (associação de socorro mútuo), incorpore-se, também, 

a questão ambiental.  

O Cooperativismo é movimento criado em Manchester – Inglaterra, no ano 

de 1884, que se disseminou pelo mundo. É um movimento organizado mundialmente 

através da International Co-Operative Alliance, sendo que, no Brasil, é gerido pela 

Organização das Cooperativas Brasileiras. As Cooperativas têm como sua base sete 
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princípios e sua marca é a democracia, que se dá através do voto igualitário, da 

decisão compartilhada e do trabalho em cooperação. Para facilitar sua organização e 

atuação, criaram-se 13 ramos onde as Cooperativas atuam. No Brasil, as 

Cooperativas são regidas por lei própria, pela CRFB e pelo Código Civil.  

No conceito das Cooperativas não se menciona a Sustentabilidade 

Ambiental, bem como nos sete princípios que as guiam. Outrossim, sugere-se, nesta 

Tese, que venha a se pensar em um oitavo princípio para as cooperativas: a 

Sustentabilidade Ambiental em seus atos. 

Já as Fundações Privadas são instituições que detêm um patrimônio e 

utilizam-no para a consecução de uma finalidade. Sua atividade é regida pelo Código 

Civil, havendo nove possibilidades de finalidades em que as Fundações possam atuar. 

Sua atividade é regida por um estatuto. A CRFB garantiu imunidade tributária em 

virtude do desempenho de atividades de assistência social, educacional e de 

seguridade social, que seriam supostamente obrigações do Estado. Ainda, essa 

imunidade decorre pelo fato de seus bens e serviços voltarem-se ao custeio de suas 

atividades, essencialmente sociais e educacionais. 

Ressalta-se que, no Código Civil, no qual estão previstas as finalidades das 

Fundações Privadas, consta um rol com nove finalidades. Essas abarcam todas as 

Dimensões da Sustentabilidade estudadas nesta Tese.  

O segundo referente desta Tese é a Sustentabilidade, a qual surgiu da 

necessidade do homem em conviver na Terra. Entre 1300 e 1350, o desenvolvimento 

agrícola bem como a utilização da madeira na Europa levou ao quase extermínio das 

árvores. Além de haver uma perda de capacidade ecológica na região, a falta de 

madeira ainda prejudicou o aquecimento nas casas, a cozinha e a fabricação de novas 

casas. Os animais ficaram sem alimentos, pois não havia mais ecossistema e as 

pessoas começaram a passar fome. 

Para enfrentar essa crise, os principados e as cidades iniciaram um 

processo de reflorestamento em larga escala e promulgaram leis fundadas em 

princípios da Sustentabilidade. O objetivo era que a população não desmatasse mais 
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madeira do que poderia se plantar a fim de as gerações futuras serem beneficiadas. 

A partir de 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, conhecida como a Conferência de Estocolmo, os chefes de Estado 

capitaneados pela ONU se reuniram para discutir o Meio Ambiente. Dessa reunião, 

extraiu-se o primeiro documento que reconhece para os seres humanos um Meio 

Ambiente de qualidade, deixando, assim, o mundo um local melhor para a 

humanidade. Essa declaração, do mesmo modo, teve o papel de ser o primeiro 

momento no qual se tentou conscientizar a população dos problemas relacionados ao 

crescimento desordenado, da poluição e da exploração excessiva dos recursos 

naturais. 

Em dezembro de 1983, a Assembleia Geral da ONU, através da resolução 

38/161, criou uma comissão especial para elaborar um relatório sobre o Meio 

Ambiente e a problemática global até o ano 2000. Deveria ainda conter, esse relatório, 

estratégias e propostas para o desenvolvimento sustentável. Essa comissão adotou o 

nome de World Commission on Environment and Development (WCED). Participaram, 

dessa comissão, membros de 21 nações com várias do Sul, tendo como principais 

preocupações a degradação ambiental e as discrepâncias do desenvolvimento 

econômico e social entre “Norte e Sul”. A área mais problemática do documento seria 

conciliar o desenvolvimento dos mais ricos (Norte) com os dos países pobres (Sul). 

Já no ano de 1987, essa comissão publicou o Relatório Brundtland através 

de um documento intitulado Our Common Future, que apontou a incompatibilidade 

entre os padrões de produção e consumo vigente com os padrões de um 

desenvolvimento Sustentável. O relatório criticou o ritmo acelerado da expansão e a 

escala de impactos sobre o Meio Ambiente do modelo de desenvolvimento vigente. O 

documento traz uma série de medidas que os países deveriam tomar para promover 

o Desenvolvimento Sustentável. 

O Relatório de Brundtland elenca três pilares do Desenvolvimento 

Sustentável: o Crescimento Econômico, Proteção Ambiental e Igualdade Social. O 

crescimento econômico proposto somente seria possível se aliado a não prejudicar o 
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Meio Ambiente, ou seja, apenas extrair suas utilidades e preservando-o 

Em 1992, ocorreu, no Rio de Janeiro-Brasil, a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO 

92, Conferência do Rio de Janeiro ou Rio 92. Participaram do encontro 160 Estados, 

além de diversas entidades da sociedade civil organizada. Nesse evento, buscou-se 

“conciliar o desenvolvimento econômico com a prestação e conservação do Meio 

Ambiente”. 

Durante essa conferência, produziram-se dois documentos: a Declaração 

do Rio e a Agenda 21. A declaração do Rio, que estabelece acordos internacionais 

para proteger e para respeitar a integridade da ecologia e do desenvolvimento global, 

começando pela gestão ambiental e do desenvolvimento Sustentável. Já a agenda 21 

centra-se na implantação de programas e políticas ambientais. 

Ainda na Eco 92, a Sociedade Civil organizada buscou viabilizar a Carta da 

Terra durante o evento no Rio de Janeiro como uma alternativa à Declaração, que 

estava sendo produzida. Tinha a ecologia como centro e buscava: erradicação da 

pobreza, desenvolvimento socioeconômico, direito humanos e paz. 

Por fim, no ano de 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) Rio + 20 teve como foco a renovação do 

compromisso sobre o desenvolvimento Sustentável formalizado em diversos países 

em conferências anteriores. Dessa conferência, surgiu o documento intitulado The 

Future We Want, com foco principalmente nas questões da utilização de recursos 

naturais e em questões sociais como a falta de moradia. 

O termo Sustentabilidade vem a ser um contraponto ao conceito de 

crescimento, em que tudo era possível fazer para manter a economia dos países e 

aumentar o capital das pessoas.  

A sustentabilidade trata do princípio constitucional que determina, com 

eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela 

concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente 
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inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, para 

assegurar o bem-estar no presente e no futuro. 

Contudo, a Sustentabilidade importa em transformação social, sendo 

conceito integrador e unificante. Propõe a celebração da unidade homem/natureza na 

origem e no destino comum e significa um novo paradigma. 

Assim, a Sustentabilidade deve ser um sistema político econômico, que alia 

a liberdade à igualdade, no qual o valor da liberdade dos cidadãos é garantido, 

igualitariamente, a sobrevivência digna, observados critérios ambientais 

ecologicamente equilibrados. 

Uma Sociedade que se preocupa com a Sustentabilidade deve atender às 

necessidades humanas sem comprometer os ciclos naturais. Devem, apenas, retirar 

os recursos necessários da natureza, permitindo a essa recuperar-se. Quando não for 

possível a recuperação da natureza, a sociedade deve pensar em alternativas, que 

evitem o uso deste recurso. 

A efetivação da Sustentabilidade ocorrerá por meio da participação da 

Sociedade. Essa se deriva da natureza humana, pois o ser humano é um ser social. 

A partir do momento que as pessoas decidiram viver em Sociedade, estabeleceram 

um contrato social entre elas, que define objetivos comuns, isto é, valores 

compartilhados e comportamentos que podem ou não serem aceitos. 

Contudo, somente será uma Sociedade Sustentável se ela mesma por seu 

trabalho e produção se tornar autônoma. Ela deverá superar os níveis agudos da 

pobreza ou conseguir diminuí-la. Os cidadãos devem-se ocupar com trabalhos 

significativos, a seguridade social deve ser garantida aos jovens, idosos ou doentes 

que não podem ingressar no mercado de trabalho. A sociedade deve buscar uma 

igualdade social e política e reduzir a desigualdade econômica a níveis aceitáveis. Por 

fim, uma Sociedade será Sustentável se os seus cidadãos forem socialmente 

participativos, se cultivarem um cuidado consciente para conservação e regeneração 

da natureza e se tornando assim uma comunidade democraticamente ecológica. 
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A Sustentabilidade, para se efetivar, passou a ser estudada através de 

dimensões. Nesta Tese, estudaram-se três dimensões, ou melhor, Ambiental, Social 

e Econômica. 

A Sustentabilidade Ambiental é aquela em que se observa a importância 

da proteção do meio ambiente e, consequentemente do Direito Ambiental, tendo esse, 

como finalidade precípua, garantir a sobrevivência do planeta mediante a preservação 

e a melhora dos elementos físicos e químicos que a fazem possível, tudo em função 

de uma melhor qualidade de vida. 

Já a Sustentabilidade Econômica consiste, essencialmente, em resolver o 

desafio de aumentar a geração de riqueza, de maneira ambientalmente sustentável, 

e de encontrar os mecanismos a uma distribuição mais justa e homogênea. 

Vale acrescentar que a Sustentabilidade Social atua desde a proteção da 

diversidade cultural até a garantia real do exercício dos direitos humanos para eliminar 

qualquer tipo de discriminação ou o acesso à educação, todos recaindo sob esta 

rubrica. Na perspectiva social, busca-se conseguir uma sociedade mais homogênea 

e melhor governada, com acesso à saúde e à educação, combate à discriminação e 

à exclusão social. Os direitos humanos se apresentam como tentativa de concretizar 

essa dimensão. 

Ainda, estudou-se a Sustentabilidade Corporativa que induz a um novo 

modelo de gestão de negócios que leva em conta, no processo de tomada de decisão, 

além das Dimensões Social e Econômico-financeira, a Dimensão Ambiental. Sabe-se 

que as atividades produtivas geram externalidades, sendo positivas ou negativas. 

Como externalidades positivas, o próprio desenvolvimento econômico-social de uma 

região, quando há instalação de uma indústria, consequentemente, trará melhoria de 

emprego a região. Ao contrário disso, são exemplos de externalidades negativas 

poluição do ar, aumento de ruído, ou ainda, crescimento desordenado de determinado 

local em função de uma interferência não planejada por parte de uma atividade 

produtiva. 

Ressalta-se que, no Brasil, não existe uma legislação específica sobre a 
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Sustentabilidade e suas dimensões. A CRFB traz, no art. 6, elementos da 

Sustentabilidade Social e ainda se encontra no art. 225 um capítulo sobre Meio 

Ambiente, sendo tratados de forma genérica.  

Destarte, o Associativismo vem sendo um grande aliado da 

Sustentabilidade em vários países. A Sociedade vem se organizando para se mobilizar 

e conseguir fazer frente ao Estado. As mobilizações cidadãs e grupos das Sociedades 

civis são a força propulsora para a mudança social. 

A Sociedade civil organizada pode ser um agente de transformação da 

Sociedade. Essas entidades estão presentes em vários países e algumas são agentes 

de transformação transnacionais, como é o caso do Greenpeace, World Wide Fund 

for Nature - WWF e médicos sem fronteiras. Tais transformações podem se dar em 

todas dimensões da Sustentabilidade. 

As entidades Associativas podem introduzir uma nova forma de pensar a 

economia, agindo localmente, trabalhando a solidariedade na comunidade onde o 

consumo, a produção e a distribuição são organizados pelas entidades Associativas. 

Nas comunidades, que trabalham dessa forma, ocorre uma maior conservação do 

Meio Ambiente, criando-se, de tal modo, meios de vida sustentáveis. 

Para esta Tese, buscaram-se extrair exemplos de Atitudes Sustentáveis 

realizadas por Cooperativas na Espanha. A Pesquisa se deu através de artigos 

científicos publicados em revistas. Nesse país, existem tanto Cooperativas que atuam 

sozinhas, quanto conglomerados Cooperativos e ainda é comum elas se organizarem 

em Federações e Associações. Essas se organizam por setor ou por região de 

atuação. 

No tocante à atuação isolada das Cooperativas, essas contribuem para a 

Sustentabilidade localmente de forma desordenada, atingindo apenas seus 

Cooperados.  

Já quando atuam de forma ordenada, a amplitude de suas ações impacta 

em toda a comunidade, como é o exemplo da Corporação de Mondragón, que teve 
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seu início no País Basco, mas hoje atua em toda Espanha e vem buscando sua 

internacionalização. Sendo esse um coletivo de 120 Cooperativas, dentre elas há 87 

industriais, uma de crédito (Caja Laboral), uma de consumo (Eroski), quatro agrícolas, 

13 cooperativas de pesquisa, seis de serviços em consultoria e oito cooperativas de 

educação, agregando 93 mil Cooperados.  

A Corporação de Mondragón é o sétimo grupo econômico da Espanha com 

vendas em torno de 13,6 bilhões de euros e resultado de 792 milhões de euros em 

2007. O Grupo tem sua atuação baseada nos princípios cooperativistas e na 

intercooperação entre as Cooperativas, que compõem sua estrutura. Se for 

identificada uma nova necessidade, não se compra de empresas, mas se cria uma 

nova Cooperativa para suprir a demanda. 

Essa Corporação atua em todas as dimensões da Sustentabilidade como 

assim se descreve. Na Dimensão Econômica, oferece a seus membros serviços 

bancários, previdenciário e de seguros. Atendendo, assim, individualmente, seus 

clientes e atendendo às demandas da demais Cooperativas no desenvolvimento das 

organizações.  

Já na Dimensão Social, a Corporação mantém uma Universidade com 

4.000 alunos, além de sete escolas e 13 cooperativas de pesquisa e desenvolvimento. 

Essas escolas são tanto para a educação dos filhos dos Cooperados, como para a 

formação de executivos em Cooperativismo. Já as Cooperativas de pesquisa e 

desenvolvimento têm a função de divulgação e aprimoramento do Cooperativismo. 

Mondragón, do mesmo modo, conta com uma Entidade de Previdência Social própria, 

que administra a segurança social de 30 mil colaboradores distribuídos em 133 

Cooperativas. Esse sistema garante a previdência, tanto dos colaboradores como de 

seus filhos e cônjuges. 

Por fim, na Dimensão Ambiental, a Corporação vem atuando para usar o 

mínimo de recursos ambientais possíveis, reduzindo o consumo dos produtos finitos, 

além de utilizar mais recursos renováveis. A Corporação mostra que, quando existem 

investimentos em pesquisa na área ambiental, é possível contribuir para a melhora 
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das condições relacionadas ao Meio Ambiente. 

Também, cita-se o exemplo da Federación Andaluza de Empresas 

Cooperativas Agrarias, a qual, após a crise de 2007, ajudou seus Cooperados a reagir 

aos impactos oriundos da crise. Segundo o estudo realizado, para superar as crises 

econômicas, as Cooperativas atuaram em diversas áreas para que seus Cooperados 

continuassem a ter seus rendimentos. Por determinação legal, na Espanha, essas 

organizações devem alocar 20% dos seus rendimentos em um fundo de reserva. 

Ainda, não pode haver lucro nas Cooperativas. Assim seus Cooperados são quem 

devem lucrar, logo, mesmo em tempos de crise, os rendimentos dos Cooperados são 

melhores que aqueles que vendem para iniciativa privada. 

Durante a crise houve, uma diminuição de produção, com isso, na safra, 

necessitou-se reduzir a quantidade de contratações para trabalho integral. Como as 

decisões se dão em forma coletiva, os colaboradores decidiram que todos deveriam 

ser contratados, em regime parcial, à medida que todos trabalhassem a mesma 

quantidade de horas. 

  O caso da Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias é um 

exemplo de como as Cooperativas atuam na Dimensão Econômica da 

Sustentabilidade. Várias ações foram propostas e realizadas para que a crise fosse 

amenizada para os Cooperados.  

Na Espanha, demonstra-se que a união das Cooperativas pode ser 

determinante a fim de a população de uma região manter-se economicamente, 

mesmo em tempos de dificuldade. As pessoas e as Cooperativas, caso atuassem 

sozinhas, teriam uma maior dificuldade a sobrevier à crise do que quando atuam de 

forma ordenada e subsidiada, isto é, por uma organização. Sendo assim, tais 

exemplos podem contribuir à realidade brasileira. 

Já no Brasil, elencou-se, por meio da análise de artigos científicos e de 

balanços sociais como as Associações, Cooperativas e Fundações vêm atuando 

frente às dimensões Ambiental, Econômica e Social da Sustentabilidade.  
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As Fundações Privadas e Associações não dispõem, no Brasil, de uma 

organização efetiva. Todas as entidades estudadas nesta Tese, de alguma forma, 

contribuem para alguma Dimensão da Sustentabilidade, mas sempre com atitudes 

para uma localidade ou um grupo específico de pessoas. Se essas organizações 

atuassem de forma conjunta, poderiam ordenar seus trabalhos, atingir um público 

maior e, quiçá, efetivar a Sustentabilidade no Brasil. 

Não existe no Brasil nenhum conglomerado ou corporação de Cooperativas 

como o caso apresentado de Mondragón na Espanha. Em sua maioria, as 

Cooperativas trabalham de forma desordenada e sem um objetivo específico. Existem 

casos, como no ramo das Cooperativas de Crédito, em que as Cooperativas se 

reúnem em sistemas para melhor fornecer serviços aos clientes. Todavia, não se 

organizam para atuar de forma linear no tocante às dimensões da Sustentabilidade, 

principalmente, nas dimensões Ambiental e Social. 

Assevera-se, nessa pesquisa realizada frente aos sites dos sistemas de 

Cooperativas de Crédito, que pouco se faz de forma ordenada no tocante à 

Sustentabilidade. As ações são realizadas localmente, não existindo uma 

organização, nem mesmo pesquisas para realizar uma atividade de maior impacto. E 

se foram feitas ações, os sistemas não divulgam as mesmas, ficando assim 

prejudicada a pesquisa.  

As Cooperativas de Crédito são de vital importância à economia da 

localidade onde atuam. São, assim, agentes da Sustentabilidade Econômica, fazendo 

com que as riquezas das pessoas circulem apenas na região onde está localizada 

essa organização. Essas entidades vêm atuando no Desenvolvimento Sustentável de 

suas localidades, visto que muitas dessas cidades não contariam com agências 

financeiras se não houvesse essas Cooperativas em suas cidades.  

O que se encontrou mais próximo aos casos da Espanha foi a Fundação 

Ary Bodanese que congrega 12 Cooperativas. A Fundação desenvolve programas em 

todas as dimensões estudadas. Na Dimensão Ambiental, desenvolve o programa Eco 

Cooperação que tem como objetivo: “executar ações de educação ambiental que 



222 

 

promovam o despertar da importância da conservação e preservação dos recursos 

naturais, buscando a cooperação e a conexão harmônica com o meio ambiente”. Suas 

ações são: palestras em escolas públicas e privadas; capacitação de professores e 

multiplicadores; participação em atividades e jogos e brincadeiras sobre os cuidados 

com o meio ambiente. 

Na Dimensão Social, desenvolvem-se cinco programas: “Atitude Agora”, 

que tem como objetivo Integrar as pessoas com deficiência e entidades, promovendo 

o desenvolvimento pessoal, profissional e social; “Vivendo Saúde”, que tem como 

objetivo primar pelo bem-estar das pessoas com ênfase na prevenção, promoção, 

humanização e redução de danos, garantindo o acesso aos direitos pessoais, sociais 

e institucionais; “Amigo Energia”, que propõe incentivar e consolidar o trabalho 

voluntário na comunidade e promover a educação para o exercício consciente da 

cooperação e sustentabilidade. 

Já na Dimensão Econômica, há o programa “Família é Tudo” que propõe 

sensibilizar sobre a importância do planejamento na economia doméstica, dos valores 

sociais a fim de orientar sobre o papel de cada um na sociedade e na família. Suas 

ações se dão através de cursos, palestras sobre valores familiares e economia 

doméstica. 

Mesmo tendo um tamanho menor que a Corporação de Mondagrón, as 12 

cooperativas organizadas pela Fundação atuam de forma ordenada. Quando existe 

uma união de Cooperativas, as atuações nas dimensões da Sustentabilidade são 

maiores e mais eficazes. A união das Cooperativas traz mais resultados do que 

quando as mesmas atuam de forma solitária. 

Outro exemplo que fomentou a Sustentabilidade no Brasil foi a criação de 

nova regulamentação. No Pará, criou-se uma nova Cooperativa do ramo de 

eletrificação e produção de energia em virtude de uma lei que permitiu que, quando 

criada energia num local, a mesma pode ser utilizada em residências e em empresas 

distantes da sua geração. As pessoas vislumbraram com isso uma oportunidade de 

criar uma usina de produção de energia solar.  
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Ainda no tocante à legislação, extraiu-se o exemplo de uma Associação 

que mudou sua forma de produção para se adequar à legislação europeia sobre a 

Sustentabilidade e assim conseguir exportar seus produtos. 

Resta, desse modo, comprovado que a alteração das leis pode ser um 

componente ao fomento da Sustentabilidade, tanto levando as organizações a se 

adequarem à nova lei, como também criando novas formas de pensar em um uso 

mais consciente dos recursos do Meio Ambiente. 

Através do olhar da Sustentabilidade Corporativa, verifica-se que existem 

Associações, Cooperativas e Fundações Privadas em diferentes estágios na 

promoção da Sustentabilidade, sendo que algumas entidades atendem a todas as 

Dimensões estudadas e outras ainda trabalham apenas em uma Dimensão. Esse 

estudo vem sugerir que todas as entidades trabalhem em todas Dimensões. 

A grande diferença entre a Sustentabilidade aplicada pelas Cooperativas 

na Espanha com os exemplos estudados no Brasil é que, na experiência espanhola, 

essas entidades demonstram uma preocupação com a vida dos Cooperados e da 

população onde está inserida a Cooperativa. Quando existe uma crise econômica ou 

social, a Cooperativa dispõe seu capital para amenizar o impacto sobre a população, 

diminuindo juros, não demitindo e fazendo com que a economia continue sua 

atividade, algo que não ocorre nas entidades brasileiras estudadas. 

Outro fator determinante na experiência da Espanha é a Corporação de 

Mondragon. Essa união de Cooperativas que atuam nas mais variadas áreas, além 

de se preocupar com seus Cooperados e funcionários, atua em todas as Dimensões 

da Sustentabilidade estudadas. Na Dimensão Econômica, além de empregar muitos 

funcionários, sempre está investindo em novas Cooperativas, além de fomentar a 

Economia do país. Já na Dimensão Ambiental, a Corporação tem seis cooperativas 

de pesquisa para diminuir o consumo de produtos finitos, sempre pesquisando formas 

mais limpas às atividades das Cooperativas do Complexo. Por fim, na Dimensão 

Social, o Complexo tem centros de estudos do Cooperativismo, escolas para filhos 

dos Cooperados, além de ter uma previdência própria para seus coloboradores, sendo 
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assim um exemplo a ser seguido.    

Portanto, a experiência espanhola pode ajudar na experiência brasileira, 

suscitando que no Brasil se comece a trabalhar de forma conjunta para que o 

Associativismo seja um componente de Sustentabilidade nas dimensões Ambiental, 

Econômica e Social, visto que, agindo isoladamente, é mais difícil obter resultados 

concretos e impactar positivamente no processo de desenvolvimento.  

A partir do modelo estudado na Espanha, verifica-se que as Associações 

Cooperativas e Fundações Privadas no Brasil deveriam reunir-se para unificarem suas 

atividades, otimizando assim suas ações nas Dimensões da Sustentabilidade. Através 

dessa união, atingir-se-ia um maior público e as atividades tomariam uma única 

direção. No modelo de hoje, as atividades são isoladas e atingem um pequeno público. 

Outro fator que se verificou na experiência da Espanha e não se encontra 

no Brasil é o olhar para o público interno dessas entidades. Nos relatos estudados, as 

atividades em prol da Sustentabilidade são apenas para o público externo, no qual se 

compreendem os colaboradores dessas entidades. Não existe, como no caso de 

Mondragon, a preocupação com a formação e a previdência dos funcionários. As 

entidades brasileiras devem, além de atender à população, preocupar-se com seus 

colaboradores e desenvolver atividades ligadas às Dimensões da Sustentabilidade.  

Por fim, o exemplo espanhol das Cooperativas que atuam de forma 

conjunta favorece a Sustentabilidade em todas as suas dimensões. Já no Brasil, as 

entidades Associativas contribuem à Sustentabilidade em todas dimensões, mas por 

atuarem de forma desorganizada não conseguem realizar grandes atividades, 

gerando um impacto maior, fomentando a Sustentabilidade apenas localmente. 

Ressalta-se que esta Tese abre a possibilidade para um maior 

aprofundamento das discussões relacionadas aos referentes Associativismo e 

Sustentabilidade. Todavia, as discussões não podem ser esgotadas neste texto, 

devido à amplitude de ambas as temáticas. Recomenda-se, assim, que novos estudos 

sejam engendrados nessas áreas.  
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