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A MAXIMIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL PELO 
ESTADO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 
 

1. RESUMO 
Busca-se analisar como as empresas podem servir de instrumento à promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável no Brasil, por meio do incremento realizado pelo 

Poder Público sobre as obrigações legais destas instituições privadas. Dessa forma, a 

presente pesquisa visa compreender essa recente e necessária relação entre o Estado e 

o setor empresarial. Pretende-se analisar como se dá o fomento às empresas para que 

atuem além de suas obrigações legalmente impostas, sejam na seara econômica, social 

ou ambiental, tal como as facetas do desenvolvimento nacional sustentável.  

 

2. INTRODUÇÃO 
Na atualidade, se mostra indiscutível a relevância do estudo do desenvolvimento 

nacional sustentável, visando futuras práticas nesse sentido.  O presente estudo pesquisa 

a possibilidade de utilização do Poder Estatal na ampliação da responsabilidade social 

empresarial. Nesse intuito, são consideradas as novas perspectivas da relação entre os 

setores público e privado, considerando suas ações conjuntas em prol do interesse social 

e do desenvolvimento – seja ele ambiental, econômico e/ou social. 

Exemplo de inovação nesse sentido é  a nova finalidade dos procedimentos licitatórios 

– qual seja, o desenvolvimento nacional sustentável –, o qual passa a ser analisado, a fim 

de averiguar em que medida (e se) as contratações públicas podem servir como 

instrumento de efetivação dos ditames constitucionais (tais como a redução das 

desigualdades, erradicação da pobreza, reinserção dos egressos prisionais, acesso à 

educação etc.). 

Portanto, o presente estudo se volta à analise dos mais recentes encargos do Poder 

Público e das empresas, que, solidariamente, podem efetivar a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Tarefa esta que pode ser concretizada pela maximização 

da responsabilidade empresarial. 

 

3. OBJETIVOS 
Objetiva-se verificar como o Estado promove a maximização da responsabilidade 

social empresarial, com vistas ao desenvolvimento nacional sustentável, cujas raízes 
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passam pela minimização das desigualdades, promoção da dignidade humana e 

garantias aos trabalhadores, e.g (visto que o presente trabalho aborda o aspecto social, 

prioritariamente). Destarte, almeja-se analisar alguns conceitos conexos (função social, 

fomento etc.), bem como o “poder de compra” estatal através das licitações.  

 

4. METODOLOGIA 
Aplica-se à presente pesquisa, principalmente, a metodologia investigativa, através de 

estudo doutrinário, jurisprudencial, de normas jurídicas. Além disso, utiliza-se dos debates 

produzidos junto ao Grupo de Pesquisa “Atividade Empresarial e Administração Pública”, 

do Centro Universitário Curitiba. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
No contexto atual, as noções de público e privado algumas vezes se confundem. 

As empresas adquiriram grande relevância não só no âmbito da economia, como de 

praxe, mas também nas esferas social, ambiental, política etc. Em face disso, as 

obrigações empresariais (legais ou não) se ampliaram. E isso se justifica, inclusive, 

constitucionalmente, haja vista a solidariedade entre todos e o Estado na busca 

pelos objetivos da República (art. 3o, CF/88), dentre os quais figura o 

desenvolvimento nacional. 

Vale ressaltar também o dever de fomentar, inerente ao Estado. Significa dizer 

que ele é responsável por incentivar atos capazes de promover os ditames 

constitucionais, tal como pode ocorrer por meio da função social das empresas. 

Destarte, deve-se distinguir a responsabilidade social empresarial de sua função 

social. A primeira se reporta a atitudes como o pagamento dos tributos e verbas 

trabalhistas devidas, das disposições ambientais, dos critérios de segurança na 

produção etc.; ou seja, do cumprimento de obrigações legais. 

Já a segunda expressão representa um acréscimo àquelas obrigações. Nesse 

sentido, é efetivada quando a empresa vai além do cumprimento de todas as 

obrigações inerentes a sua atividade, de modo a atuar com ideais sociais, dentro do 

objeto social da empresa. Ou seja, é a responsabilidade maximizada.  

Na presente pesquisa, por ora, busca-se analisar o incremento da 

responsabilidade social por meio de ações de fomento do Poder Público, no intuito 

de auxiliar o desenvolvimento de diferentes esferas ligadas aos interesses públicos 
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mais relevantes. 

Assim sendo, a responsabilidade social maximizada deve ser fomentada a fim de 

interferir positivamente no futuro da nação, no sentido de erradicar a pobreza, 

reduzir as desigualdades sociais etc. 

Com isso, compreende-se que o empresariado passa a ser parceiro da 

Administração Pública, ainda que sob incentivos, promovendo o desenvolvimento 

sustentável em suas diversas esferas. Inclusive pelo fato de se tratar de uma 

sociedade solidária, não apenas o Estado se vê obrigado a realizar os preceitos 

constitucionais, como toda a sociedade, o que engloba as empresas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
a) A responsabilidade social da empresa é um conceito relacionado às obrigações legais 

das empresas e, diante disso, sua maximização se refere à ampliação (voluntária ou não) 

do cumprimento destas; b) É obrigação do Poder Público fomentar da maximização da 

responsabilidade social empresarial, o que pode se dar, por exemplo, por meio de 

contratação pública; c) A empresa agir de forma social, ambiental e economicamente 

responsável é sua obrigação. O que é capaz de gerar o desenvolvimento nacional é a 

maximização dessas obrigações, ou seja, o cumprimento de sua função social. 
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