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1. RESUMO 

A história recente da humanidade demonstrou a ascensão de um novo 

protagonista na sociedade. A iminência do capitalismo levou a atividade econômica a 

um novo patamar, sendo necessária a criação de um ente exclusivo e especializado na 

consecução das atividades econômicas: a empresa. 

O instituto supramencionado, nesse sentido, tornou-se objeto de estudo de 

várias matérias, sendo que, no âmbito jurídico, a dificuldade encontrada em conceituá-

lo gerou divergência entre os doutrinadores, não havendo, até o momento, uma 

definição singular. 

Ao seu passo, a proximidade do instituto sob estudo com o cotidiano das 

pessoas levou-o a um outro nível de atuação, não mais estritamente ligado a atividade 

econômica e obtenção de lucro, mas, almejando uma melhora na vida das pessoas. 

Assim como o computador foi inicialmente projetado como uma calculadora, 

a empresa cada vez mais expande seu leque de atuações, alcançando uma posição de 

destaque nas políticas sociais atuais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A queda do muro de Berlim, no fim do século XX, findou a bipolaridade global 

que imperava desde o fim da Segunda Guerra Mundial, período marcado por uma série 

de conflitos indiretos entre os Estados Unidos, a frente do bloco capitalista, e a União 

Soviética, a frente do bloco socialista. 

Nessa disputa, denominada pelos especialistas como “Guerra Fria”, restou 

cristalino o fato de que não é possível centralizar a economia nas mãos do Estado. 

Observou-se, depois de anos, que o bloco socialista apresentava uma enorme 

precariedade em seu sistema econômico, onde a falta de concorrência e os baixos 

salários foram determinantes para o fracasso da economia planificada. 

O sistema capitalista, que adota o modelo da economia de mercado, por sua 

vez, mostrou-se eficiente no que tange ao crescimento econômico dos países. Tendo 

como seus pilares a livre-iniciativa e a propriedade privada, a atividade econômica 

estava majoritariamente nas mãos dos particulares, os quais, na tentativa de aumentar 

seus lucros e diminuir o risco do capital investido estavam sempre em busca de novas 

tecnologias, inibindo assim a estagnação econômica. 

Nesse prisma, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil 

estabelece como fundamentos do Estado Democrático de Direito os valores sociais do 
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trabalho e a livre iniciativa. Não obstante, ao disciplinar a nossa ordem econômica e 

financeira, a Lei Maior estabelece, em seu artigo 170, assegura a todos a possibilidade 

de exercer atividade econômica. 

É importante ressaltar a importância da iniciativa privada em nosso 

ordenamento econômico. Tal importância nos leva a concluir a necessidade do Estado 

em regulamentar e fomentar para que sejam garantidos os direitos previstos 

constitucionalmente assim como assegurar, em forma de lei, os princípios que norteiam 

o modelo econômico adotado. 

Para Maria Helena Diniz:“(...) não pode haver atividade empresarial sem um 

regime econômico de livre iniciativa e de liberdade de concorrência (...). Sem elas ter-

se-ia a estagnação na produção e circulação de bens e serviços.”1 

Como fiscal, o Estado não deve resumir sua atuação a edição de normas. 

Precisa garantir a efetividade das mesmas. Exercer sua função administrativa para 

garantir, dentre outros pilares, a livre iniciativa e a função social da empresa. 

Com o advento da Lei 10.406/2002, a qual insculpe em nosso ordenamento 

jurídico o Código Civil de 2002, “a empresa passou a ser célula fundamental da 

economia de mercado.”2 

Presente esta moldura, observa-se a empresa como protagonista da ordem 

econômica capitalista. Destarte, é necessário um aprofundamento nesta esfera, 

especificamente no que diz respeito ao conceito de empresa em si e sua função social, 

o que se pretende estabelecer com o presente estudo.  

3. OBJETIVOS 

Estudar os diversos conceitos de empresa abordados pelos juristas.  

Identificar os aspectos relevantes de cada um dos conceitos postos. 

Estabelecer um conceito sólido e unitário de empresa e sua função social. 

 

4. METODOLOGIA 

O projeto em tela ancorou-se em pesquisas na legislação nacional e 

estrangeira, bem como outros estudos realizados por autores consagrados por seu 

notório saber jurídico em diversos ramos do direito. 

                                                           
1DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011, vol.8, p.41. 
2DINIZ, Maria Helena apud Arnoldo Wald. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011, 
vol.8, p.41. 
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Apesar da empresa estar intrinsecamente ligada ao Direito Empresarial, 

não se pode resumir o presente arrazoado a este, visto que a função social da empresa 

abrange uma gama mais complexa, atingindo outros ramos do direito. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. CONCEITO DE EMPRESA 

A história do conceito jurídico de empresa remete ao século XIX, momento 

em que os legisladores do Código Napoleônico traçavam parâmetros para a 

organização do capital e do trabalho.   

Como a sociedade passava por grandes revoluções econômico-capitalistas, 

necessitou-se pensar em um conceito para a empresa passa a ser definida como “a 

organização dos fatores de produção, para a criação ou oferta de bens ou serviços em 

massa.”3 

O primeiro indício de tentar codificar esse novo conceito moderno de 

empresa provém do Código Comercial alemão de 1897. Em seu artigo 343, atos de 

comércio são todos os atos de um comerciante que sejam relativos a sua atividade 

comercial. 

Seguindo a trilha dos alemães, os italianos basearam o seu Código 

Comercial de 1942 nesse conceito de empresa. O Ministro Dino Grandi, na Exposição 

de Motivos (Relazione), relatou que “o Código não da a definição de empresa, mas a 

sua noção resulta da definição do empresário.”4 

Por sua vez, Vivante balizou o conceito jurídico de empresa com o conceito 

econômico, ou seja, a empresa como um organismo econômico que sob o seu próprio 

risco recolhe e põe em atuação sistematicamente os elementos necessários para obter 

um produto destinado à troca, levando em consideração a disponibilidade dos fatores 

de produção.5 

Destaca-se, todavia, os estudos feitos por Asquini. O ilustre doutrinador 

italiano concluiu que não era possível obter um conceito unitário de empresa, 

asseverando que: 

Apresentando o fenômeno econômico de empresa, perante o 
direito, aspectos diversos, não deve o intérprete operar com o 

                                                           
3REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.38. 
4REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.80. 
5REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.79. 
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preconceito de que o mesmo caiba, forçosamente, num esquema 
jurídico unitário.6 

Asquini conclui, em face da omissão trazida pelo código ora em comento, 

que as definições jurídicas de empresa podem ser diversas, de acordo com o viés pelo 

qual o fenômeno econômico é encarado. A omissão legislativa torna a empresa um 

instituto multifacetário.7 

5. 1.1 Os perfis da empresa de acordo com Asquini 

Quando se lê “empresa”, logo se associa o vocábulo ao seu sentido 

econômico, trazido pelo código civil italiano, referindo-se essencialmente à economia de 

troca, pois somente nessa esfera a atividade do empresário pode adquirir caráter 

profissional. 

Nesse gizo, Asquini define empresa como “toda organização de trabalho e de 

capital tendo como fim a produção de bens ou serviços para troca.”8 

Mas não se poderia afirmar que pela empresa ter entrado no código civil com 

um conceito econômico, esse conceito deveria ser adotado para um eventual conceito 

jurídico. É incumbido aos juristas essa tarefa de tradução de uma noção estritamente 

econômica para termos jurídicos. 

A dificuldade aparece no momento em que se tenta mesclar as esferas 

jurídicas e econômicas. Perante o direito, o fenômeno econômico de empresa possui 

vários aspectos, sendo necessária a adequação jurídica de cada aspecto isoladamente. 

5.1.1. Perfil Subjetivo: a empresa como empresário 

O Código Civil italiano de 1942 traz a definição de empresário em seu artigo 

2082. 9 

A definição está centrada no termo “atividade econômica organizada”, ou 

seja, a organização do trabalho alheio e do capital próprio e alheio, abarcando a 

assunção do risco técnico e econômico correlato.  

Mais adiante, deparam com o termo “com o fim de produção para a troca de 

bens ou serviços.” Esta oração é resultado de essencial referência da noção de 

empresário ao conceito econômico trazido pelo código, além de inferir que o conceito 

                                                           
6 Asquini apud REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.81. 
7 Asquini apud REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.81. 
8ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução de Fábio Konder Comparato.Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v.35, n. 104, p. 109.  
9 Art.2085. E' imprenditore chi esercitaprofessionalmenteun'attivitàeconomicarganizzata (2555, 2565) al 
fine dellaproduzione o delloscambiodibeni o diservizi 2135, 2195).  
Art. 2085. É empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada, tendo por 
fim a produção ou a troca de bens e serviços.” (tradução livre) 
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de empresário engloba todos os setores da economia: agrícola, industrial, creditício, 

comercial, etc. 

Por fim, tratam do termo “profissionalmente”, que encerra o texto legal em 

análise. A palavra traz consigo a ideia de que a atividade não deva ser ocasional, e sim 

com caráter de continuidade. O lucro, porém, é visto como uma consequência da 

atividade empresarial, e não como um elemento essencial para sua definição. 

5.1.2 Perfil funcional: A empresa como atividade empresarial 

Esse perfil visa enquadrar a empresa no tempo, devido a continuidade das 

atividades que exerce, guiadas pela vontade do empresário, sendo “sob o ponto de 

vista funcional ou dinâmico, (...) aquela força em movimento que é a atividade 

empresarial dirigida para um determinado escopo produtivo.”10 

Nesse prisma, o código civil italiano de 1942 utiliza muitas vezes a palavra 

“empresa” com o significado de “atividade organizada para a empresa”. Assim, todas as 

vezes que fala do exercício da empresa, do início da empresa, da duração da empresa, 

depreende-se o sentido funcional da empresa trazido pelo aludido diploma legal, sendo 

este a atividade profissional organizada do empresário. 

Isto posto, para existir a atividade empresarial é necessário identificar as 

operações fundamentais da empresa.  

5.1.3 Perfil patrimonial e objetivo: a empresa como patrimônio 

“aziendal” e como estabelecimento 

A atividade empresarial gera uma cadeia de relações jurídicas que tem como 

protagonista o empresário, sendo projetada em um terreno patrimonial, originando um 

estabelecimento com fins específicos. 

Destarte, a personificação desse patrimônio permite a identificação da 

empresa em si como sujeito de direito, distintamente do empresário. 

Portanto, o patrimônio especial do empresário é resultado de um complexo 

de relações jurídicas heterogêneas, organizadas por uma força em movimento, sendo 

esta a atividade econômica, que tem o poder de desmembrar-se da pessoa do 

empresário e adquirir por si só um valor econômico, surgindo como uma entidade 

dinâmica e não estática.  

                                                           
10ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução de Fábio Konder Comparato.Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v.35, n. 104, p, 116. 
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Este patrimônio é denominado “estabelecimento”, ou seja, patrimônio 

aziendal. É o complexo de bens que são os instrumentos de que o empresário se vale 

para o exercício de sua atividade empresarial. 

5.1.4 Perfil Corporativo: a empresa como instituição 

Os perfis acima enxergam a empresa do escopo individualista do 

empresário. No entanto, o perfil corporativo individualiza a empresa como uma especial 

organização de pessoas que é formada pelo empresário e pelos empregados. 

Sob a ótica da empresa como instituição, é possível extrair diversas 

características que elucidam este conceito. 

Primeiramente, observa-se o “fim comum”, ou seja, a conquista de um 

resultado produtivo, socialmente útil, que supera os fins individuais do empresário e dos 

empregados. 

Em seguida, observa-se o poder de mando do empresário em relação aos 

empregados e a conseqüente relação de cooperação entre eles. 

Por fim, a formação de um estatuto da empresa, que explicitamente confere 

um aspecto institucional à empresa. 

Sendo assim, tratando-se a empresa de uma organização de pessoas para 

um fim comum, juridicamente há de ser enquadrada como instituição. 

5.1.2 Evolução histórica do direito comercial e do conceito de empresa 

no Brasil 

A trajetória percorrida pelo instituto em estudo, no ordenamento jurídico 

brasileiro, nos remete a 1850, data na qual o então imperador Dom Pedro II aprovou o 

Código Comercial, inspirado no Code de Commerce, tendo em vista a grande expansão 

enfrentada pela economia que demandava uma legislação própria. 

Nesse contexto, Raquel Sztajn, definia a empresa como “(...) atividade 

complexa, repetição de atos que se reflete subjetivamente na intenção de dedicar-se de 

modo estável e continuado a uma série de “affari” do mesmo gênero.”11 

Após inúmeras tentativas frustradas de unificar a disciplina da empresa, 

objetivando uma abrangência maior das modalidades de atividade econômica, o 

sistema brasileiro somente abandonou os parâmetros franceses com a aprovação do 

projeto de Código Civil elaborado por Miguel Reale. 

 

 
                                                           
11SZTAJN, Raquel. Teoria Jurídica da Empresa. São Paulo: Atlas, 2004, p. 83. 
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5.1.3 A empresa no Código Civil de 2002 

A legislação anterior ao Código Civil de 2002 foi omissa no que diz respeito a 

um conceito de empresa. O legislador pátrio jamais teve a preocupação de definir o 

instituto em estudo em dispositivo legal. 

Sendo assim, Miguel Reale, em sua disposição das diretrizes fundamentais 

do projeto de lei que futuramente viria a se tornar o atual Código Civil, esclareceu que a 

empresa tratava-se de uma unidade econômica de produção ou de uma atividade 

econômica unitariamente estruturada para a produção ou a circulação de bens ou 

serviços. 

Não obstante, a iminência do Código Civil de 2002 não trouxe um conceito 

sólido de empresa, fixando apenas o conceito de empresário, conforme a definição 

trazida em seu artigo 966.12 

Empresa é gênero atividade econômica que comporta várias espécies, desde 

produção de bens até prestação de serviços ou atividades artesanais. 13 

A omissão do legislador em conceituar o instituto objeto deste estudo gera 

incertezas e dificuldades, exigindo um esforço hercúleo de operadores do direito para 

adaptarem o ordenamento jurídico a isto. 

A lei brasileira trouxe um outro viés, que não se prende ao destino da 

produção ou à destinação do resultado, ancorando a distinção entre empresário e 

atividade intelectual em características personalíssimas do exercente da atividade. 

Nessa esteira, Raquel Sztajn conclui que empresa não é objeto de direito; 

também não é pessoa, mas é produtora de utilidades. 14 

Portanto, qualquer exercício profissional organizado de uma atividade 

econômica, de modo profissional, deve ser visto como empresa. Apesar de ser uma 

afirmação genérica, é o que melhor define um instituto tão multifacetado como este. 

 

 

5.2. A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

A perspectiva de função social orienta as atividades humanas, fazendo com 

que o ser humano sempre almeje, em seus atos, o bem-estar da coletividade acima do 

                                                           
12

 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção e circulação de bens ou serviços. 
13SZTAJN, Raquel. Teoria Jurídica da Empresa. São Paulo: Atlas, 2004, p. 121. 
14SZTAJN, Raquel. Teoria Jurídica da Empresa. São Paulo, Atlas, 2004, p. 162. 
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individual. Atos lesivos praticados pela empresa descaracterizam sua função, devendo 

ser imediatamente policiada pelo Estado. 

A empresa atinge sua função social, nesse sentido, não ao simplesmente 

funcionar, mas no momento em que gera riquezas, empregos, lucros e impostos. A 

harmonia deste ciclo é responsável pela manutenção de uma economia sustentável e 

desenvolvida. 

Não obstante, temos a lição de Amador Paes de Almeida: 

A empresa, portanto, é o núcleo convergente de vários interesses, que realçam 
sua importância econômico-social, como: lucro do empresário e da sociedade 
empresária que assegura a sua sobrevivência e a melhora de salários e enseja 
a criação de novos empregos e a formação de mão de obra qualificada; salário 
do trabalhador, permitindo sua sobrevivência e a de sua família; tributos, 
possibilitando a consecução das finalidades do poder público e a manutenção 
do Estado.15 

A livre iniciativa prevista em nossa Carta Magna representa uma ideia de 

atividade econômica sem limites, salvo os legais. Porém, uma análise pormenorizada 

dos dias atuais nos faz concluir a busca pela função social representa um sistema de 

freio e contrapeso ao infinito trazido pela economia de mercado.  

A empresa cada vez mais assume seu papel em contribuir para o 

desenvolvimento humano, executando programas para o bem estar de seus 

empregados e consumidores, produtos biodegradáveis e ecologicamente corretos.  

Para ilustrar essa realidade Carlos Llano Cifuentes aduz que: 

Há uma nova empresarialidade fundada na função social e na boa-fé objetiva, 
tendo por finalidade: geração de um valor econômico agregado; serviço à 
comunidade; desenvolvimento das pessoas que integram e capacidade de 
continuidade.16 

Face deste novo modelo de empresário, Maria Helena Diniz, com muita 

propriedade, elucida as observações feitas por Adalberto Simão filho, ao tecer algumas 

considerações acerca deste novo modelo de empresário, as quais serão abordadas em 

síntese nesta ocasião.17 

Primeiramente, deve-se analisar o âmbito da atividade do empresário. 

Partindo do princípio de que este não deve se afastar de sua função social, a atividade 

é juridicamente tutelada para não permitir abusos do poder econômico. De igual sorte, a 

tutela protege os bens imateriais do empresário. 

                                                           
15 Maria Helena Diniz apud Amador Paes de Almeida. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2011, vol.8, p.47. 
16 Maria Helena Diniz apud Carlos Llano Cifuentes. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2011, vol.8, p.47. 
17 Maria Helena Diniz apud Adalberto Simão Filho. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2011, vol.8, p.49-56 
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Outra consideração feita é no que tange à forma de gestão da empresa. Os 

funcionários devem fazer parte para torná-la uma comunidade de pessoas e não um 

instituto opaco que tem como única função auferir lucro ao empresário. O lucro não 

pode ser a única finalidade da empresa. 

O consumidor, sem o qual nenhuma empresa perdura, deve ter suas 

necessidades atendidas pela empresa e um aumento em sua qualidade de vida, 

participando indiretamente da empresa. Esta deve agir com transparência, e informar 

claramente ao consumidor o que ele adquire. 

Por fim, porém não menos importante, o meio ambiente deve ser levado em 

consideração. A Política Nacional do Meio Ambiente deve ser respeitada para evitar 

impactos prejudiciais ao meio-ambiente. 

Posto isto, Maria Helena Diniz conclui que: 

Há, como se vê, uma proposta de standard comportamental, fundada na ética, 
nos costumes comerciais e no princípio da boa-fé objetiva, para uma nova 
empresarialidade, fazendo, inclusive, com que a responsabilidade social seja 
uma opção consciente do “bom empresário” (...).18 

Portanto, observa-se que a empresa não evolui somente no que toca a sua 

capacidade de aumentar seus lucros. Modernamente, ela adota a sua função social, 

indo muito além das barreiras da exploração do capital e alcançando uma melhora 

significativa na qualidade de vida das pessoas que compõem a sociedade. 

 

6. RESULTADOS OBTIDOS 

Com a pesquisa realizada, procuramos estudar os diversos conceitos de 

empresa e estudá-los à luz da sua função social. 

Ao final, percebe-se a dificuldade em estabelecer um conceito unitário de 

empresa, tendo em vista as diversas possíveis facetas do instituto. 

Arriscamos afirmar que, nos dias de hoje, as empresas alcançaram um 

patamar ao lado do Estado na promoção de projetos sociais, muitas vezes ainda mais 

eficazes. Tal afirmação serve para corroborar a tese de Alberto Asquini que considerava 

empresa como um instituto poliédrico. Já em seu tempo, notou que a empresa pode ser 

conceituada de acordo com a face em que é vista, trazendo quatro perfis básicos. 

Atualmente, seria perfeitamente possível trazer um quinto perfil, onde o próprio conceito 

de empresa se confunde com sua função social, na medida em que é refletida como  

uma atividade econômica sem fronteiras, mas ao mesmo tempo, limitada pela lei. 

                                                           
18DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011, vol.8, p.54. 
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Da mesma maneira que uma empresa possa acarretar tantos benefícios 

econômicos e sociais, pode trazer prejuízos e retrocessos sociais, se utilizada para fins 

nefastos, cabendo ao Estado estabelecer políticas que encontre um equilíbrio entre 

bem estar social e a ganância. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A consolidação do capitalismo trouxe para a humanidade um novo 

protagonista nas relações humanas: a empresa. 

O instituto não se resume somente a sua atividade econômica inerente ao 

seu objeto de exploração. Ela engloba sua função social, sendo diretamente 

responsável pela qualidade de vida das pessoas. 

Assim, o conceito de empresa está diretamente relacionado com a evolução 

humana. Por outro lado, a caracterização de sua função social frente ao cotidiano das 

pessoas, com um escopo cirúrgico de como este ente tão complexo contribui para o 

aumento da qualidade de vida de seu público, sendo estes tanto os consumidores como 

os trabalhadores que a compõe. 
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