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RESUMO 

Partindo de uma crítica às propostas científicas mecanicistas, que se mostram limitadas 

para a efetiva compreensão da empresa e suas múltiplas relações e vinculações com os 

demais agentes e fatores da atividade econômica, defendemos a necessidade de novos 

paradigmas científicos para a efetiva compreensão da empresa. Para tanto, apresentamos 

uma proposta reflexiva a respeito da possibilidade de compreensão das coisas e da 

realidade, com suas complexidades e incoerências. A título didático, valemo-nos de uma 

analogia com a Teoria Musical, que serve de pertinente exemplo à proposta compreensiva 

aqui defendida. Objetivamos aplicar à compreensão da empresa a dialética hegeliana, em 

um caminho dialético, pelo qual primeiramente afirmamos a empresa como resultado da 

ação do empresário, para depois negarmos essa afirmação, vendo a empresa como o 

resultado de um feixe de interesses e vontades sociais, normalmente antagônicos. 

Estabelecida essa contradição, na conclusão iremos buscar uma síntese compreensiva da 

empresa como espaço contemporâneo especial de encontro, tensão e harmonização do agir 

humano. 
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1 INTRODUÇÃO: o auxílio da Teoria Musical para a compreensão 

O propósito do presente trabalho é auxiliar na construção da compreensão da empresa e 

do papel ocupado (e o destinado) a esta na sociedade atual. Entendemos que, embora 

bastante utilizados e debatidos, os conceitos de e pertinentes à empresa ainda estão por 

serem devidamente compreendidos. 

Ao utilizarmos o termo compreensão, não o tomamos apenas no seu sentido de entender 

ou perceber, de alcançar com a inteligência (AULETE, 1986). Na verdade, buscamos aqui o 

todo, um abranger dialético1, um conter-se em si e no todo. “Enquanto a explicação detecta 

                                                           
1 A proposta reflexiva que permeia este trabalho é inspirada nas aulas de Filosofia do Direito e 
Hermenêutica Jurídica, ministradas pelo Prof. Dr. Joaquim Carlos Salgado, no ano de 2000, na pós-
graduação da Faculdade de Direito Milton Campos, e nas aulas ministradas na pós-graduação da 
Faculdade de Direito da UFMG, assistidas como ouvinte, no segundo semestre de 2005 e no primeiro 
semestre de 2006. 
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as relações que ligam os fenômenos entre si, a compreensão procede a uma apreensão 

imediata e íntima da essência de um fato humano, isto é, seu sentido” (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 1996). 

Temos um nítido propósito filosófico, reflexivo, na presente investigação, o que quer 

dizer que a mesma pretende ter um caráter de saber de terceiro grau. A partir do 

conhecimento científico de nosso tempo, buscamos melhor compreender a empresa, o que 

não gera necessariamente um aumento do saber dogmático, incumbência esta do saber de 

segundo grau, que é a ciência propriamente dita (SALGADO, 1986). A esse respeito, bem 

ensina o Prof. Joaquim Carlos Salgado (1986, p. 13): 

No âmbito da filosofia, muitas vezes, importa mais suscitar questões do que dar soluções. 
Levantar questões é mesmo a principal tarefa da filosofia no mundo de hoje, na medida em 
que ela possa ser concebida como um saber de terceiro grau. Como saber desse nível, não é 
uma reflexão sobre a realidade imediatamente dada à consciência, mas uma realidade 
mediatizada pelo conhecimento científico. A filosofia é, nesse sentido, uma reflexão a partir do 
conhecimento científico do seu tempo. Justamente por ser uma reflexão, não oferece solução 
acabada. Por isso, ela nada acrescenta ao conhecimento, a não ser esse voltar sobre si mesmo. 

 

Desse modo, partiremos do conhecimento técnico-dogmático fornecido pela ciência do 

Direito, mais especialmente pelo vetusto Direito Comercial e pelo ordenamento jurídico 

pátrio pertinente, como diretriz estruturante da compreensão aqui buscada, mas que não 

será limitada apenas a essa área do conhecimento. Trabalharemos no campo da ciência e da 

filosofia do Direito sem, contudo, desprezar o conhecimento fornecido pelas ciências afins, 

tal como a economia, e que sejam pertinentes ao tema proposto. 

A análise mecanicista (CAPRA, 2003), em que pese sua utilidade para o conhecimento 

das coisas (suas composições, funcionalidades e finalidades) mostra-se fragmentária e não 

permite uma verdadeira compreensão, na medida em que não consegue absorver as 

incoerências intrínsecas à realidade, bem como não capta as relações do objeto pesquisado 

com o sujeito (pesquisador) e as demais partes da totalidade, e a própria totalidade em que 

está imerso. 

Entendemos que a efetiva compreensão das coisas não pode se limitar apenas a uma 

investigação do objeto, isolado de suas relações com a totalidade e com o próprio 

pesquisador, em modelos de perfeição ideais, mas distantes da realidade em que as coisas 

se dão ao conhecimento. Defendemos que essa investigação deve se dar de modo a alcançar 

racionalmente as complexidades, as inter e trans-relações, e as contradições que os 

fenômenos da realidade apresentam. Ilya Prigogine (1996, p. 14) apresenta o problema da 

racionalidade científica nos seguintes termos: 

[...] Considerarmo-nos estrangeiros à natureza implica um dualismo estranho a aventura das 
ciências, bem como à paixão de inteligibilidade própria do mundo ocidental. Esta paixão 
consiste, segundo Richard Tarnas, em “reencontrar sua unidade com as raízes de seu ser”. 
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Pensamos situar-nos hoje num ponto crucial dessa aventura, no ponto de partida de uma nova 
racionalidade que não mais identifica ciência e certeza, probabilidade e ignorância. 
Neste fim de século, a questão do futuro da ciência é muitas vezes colocada. Para alguns, como 
Stephen Hawking em sua Breve história do tempo, estamos próximos do fim, do momento em 
que seremos capazes de decifrar o “pensamento de Deus”. Creio, pelo contrário, que estamos 
apenas no começo da aventura. Assistimos ao surgimento de uma ciência que não mais se 
limita a situações simplificadas, idealizadas, mas nos põe diante da complexidade do mundo 
real, uma ciência que permite que se viva a criatividade humana como a expressão singular de 
um traço fundamental comum a todos os níveis da natureza. 

 

Trata-se da questão: como é possível compreender as coisas, em uma realidade que se 

apresenta de modo contraditório e mutável? Essa parece ser uma das preocupações 

hegelianas, conforme Paulo Meneses (2003, p. 7-8) esclarece: 

A frase de Hegel tão denunciada “O que é racional, é real-efetivo; e o que é real-efetivo, é 
racional” quer dizer que o racional não está em alguma utopia, mas existe no íntimo da 
realidade. Não é um sonho abstrato, mas sim o concreto, na riqueza de seus múltiplos aspectos 
e contradições. O real, por sua vez, não é “uma história contada por um idiota”, mas está 
impregnado de razão, que o estrutura e lhe dá significação. O pensamento de Hegel, ao 
contrário do niilismo de Heidegger e dos pós-modernos, é um pensamento construtivo, pois as 
contradições são mediações para uma realização mais plena. 
A originalidade de Hegel – que faz sua grandeza, mas que também é fonte de mal-entendidos 
– é seu pensamento dialético. A realidade, como sugeria Heráclito, seria um fluxo constante, 
como o rio, como o fogo. Para captá-la, o pensamento tem de ser também dialético, lidar com a 
contradição e assimilá-la, aderir a seus contornos e a seu movimento. Toda a filosofia de Hegel 
consiste na exposição dessa dialética. 

 

Conforme nos esclarece em boa síntese Ricardo Henrique Carvalho Salgado (2005, p. 

53), são três os elementos essenciais na dialética hegeliana: 

a) A contradição: se o real é cheio de contradições, a dialética procura a unidade destas 
contradições ou dessa pluralidade de contradições, do mesmo modo que a busca da 
ciência no pensamento grego. 
b) O movimento: ao pensar no fato e ao mesmo tempo o que não é fato, “o pensamento 
tem que desenvolver um movimento do fato para o não-fato e do não-fato para o fato”. 
Isto do ponto de vista da pluralidade. Do ponto de vista da mudança, o pensamento 
dialético acompanha o processo de gênese da realidade. 
c) A totalidade: o pensamento dialético não separa “o início do processo do seu meio e do 
seu fim, nem a identidade com relação à diferença ou oposição”. Para pensar uma coisa é 
preciso pensá-la como uma identidade, se não é pensada como idêntica a si mesma, 
fixando-se nela, não é possível pensá-la. Ao pensar a coisa como idêntica a si mesma, o 
pensamento opõe-na ao que ela não é e nesse ato inclui nela o que ela não é. Desse modo, 
ela só é pensada enquanto movimento de totalidade, do que é e do que não é, ou seja, do 
momento da identidade, da diferença e da unidade desses dois momentos. 

 

Por seu grau de abstração, esse método dialético não se mostra de fácil acesso. 

Providencial, a teoria musical2 mostra-se bastante útil na compreensão desse instrumental 

                                                           
2 Esta analogia com a teoria musical é fruto de um insight ocorrido durante as aulas de Musicalização da 
Fundação de Educação Artística – BH – MG, entusiasticamente ministradas pelo competente Professor e 
Músico Marcelo Chiaretti, no ano de 2005. 
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dialético cognitivo e de sua utilidade prática diante de uma realidade concretamente 

contraditória, nesse movimento de afirmações, negações e sínteses. Para tanto, faz-se 

necessário alguns esclarecimentos a respeito da teoria musical. 

As vibrações regulares (movimentos completos de vai e vem) de corpos elásticos, 

transmitidas ao ar e neste propagadas sob a forma de ondas sonoras, e captadas pelo 

aparelho auditivo humano, são as sensações que denominamos sons (notas) musicais. 

Como é sabido, na cultura ocidental, trabalhamos com sete sons musicais, quais sejam: 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Além destes, contamos ainda com mais cinco sons musicais que 

são os intervalos de meio tom entre essas mesmas notas: Dó # (Dó sustenido), Ré # (Ré 

sustenido); Fá # (Fá sustenido); Sol # (Sol sustenido); Lá # (Lá sustenido). 

Porém, esse intervalo de meio tom entre os sons musicais não é possível entre as notas 

Mi e Fá e entre as notas Si e Dó, pois estas não possuem intervalo entre si de um tom, como 

ocorre com as demais, e sim de meio tom, sendo que o acréscimo de meio tom ao Mi e ao Si 

resulta, respectivamente, nas próprias notas Fá e Dó, ou seja, notas já contabilizadas. 

Portanto, temos a totalidade de 12 sons musicais: Dó, Dó #, Ré, Ré #, Mi, Fá, Fá #, Sol, 

Sol #, Lá, Lá # e o Si. Mas é importante salientarmos que esta afirmação quantitativa é 

válida somente para a cultura ocidental, que utiliza o meio tom como menor intervalo entre 

as notas musicais, fato que não ocorre em vários exemplos da cultura oriental. 

Tomando essas notas como a totalidade dos sons musicais existentes (o todo), é natural 

pensarmos que cada uma delas é composta somente dela própria e, portanto, distinta das 

demais notas. 

Contudo, utilizando-se aparelhos apropriados3, que permitem a análise da composição 

vibratória dos sons (ou seja, sua decomposição), surge o espanto: ao contrário do que 

poderíamos esperar, cada som musical não é composto apenas de si mesmo, mas também 

de um feixe composto pela totalidade dos demais tons musicais, que vibram 

harmonicamente dentro daquela primeira nota vibrada (esta que se convencionou 

chamarmos de som fundamental ou som gerador), em sons secundários e gradativamente 

mais e mais sutis, até os imperceptíveis aos ouvidos humanos, formando o que se 

convencionou denominar por Série Harmônica (MED, 1996; CHEDIAK, 1986). 

Em outras palavras, cada som musical, como a nota Dó soada da corda de um violão, 

além do próprio som fundamental (Dó), guarda em sua composição o som da sua oitava 

(que é o próprio Dó uma oitava acima), a sua quinta (o som Sol), a sua quarta (o Fá) e assim 

por diante, tendendo ao infinito. Por outro lado, aludida nota Dó soará contida 

internamente, secundariamente, como a quinta de um Fá, a quarta de um Sol, a oitava de 

um Dó uma oitava mais grave, etc. 

                                                                                                                                                                          
 
3 Ouvidos sensíveis e treinados também são capazes de perceber, embora parcialmente, esse fenômeno. 
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Revela-se o espanto: aludida nota Dó é ela própria (o som fundamental Dó) e é, ao 

mesmo tempo, todas as notas musicais, nela contidas. Ela é, a um só tempo, indivíduo (o 

Dó que é apenas um de todos os sons musicais) e o todo (o som Dó que contém dentro de si 

todos os sons musicais); é continente (contém todos os sons musicais dentro de si) e 

contida (é componente de todas as outras notas musicais); afirmação (é o indivíduo) e 

negação (não é indivíduo, pois guarda em si o todo). 

A série harmônica, que ocorre em todos os sons musicais, se dá de modo tal que esse 

feixe de sons musicais arranja-se de modo diverso dentro de cada som fundamental, uns 

mais intensos, outros menos, em inúmeras possibilidades de combinações cujo resultado 

nos permite distinguirmos um som dos demais, assim como nos permite também 

identificar se uma mesma nota Dó é originada de um violão, de um piano ou do aparelho 

vocal humano, por exemplo. 

Percebemos então a complexidade desse fenômeno real, que não pode ser efetivamente 

compreendido em sua totalidade em uma análise mecanicista (fragmentária) da realidade, e 

nem por uma lógica binária (0 ou 1, é ou não é, sim ou não). O fato dado contradiz o padrão 

mecanicista de se pensar as coisas. A lógica binária não é suficiente para compreendê-lo em 

sua complexidade e totalidade. 

Tal realidade nos parece ser mais bem compreendida através de uma proposta cognitiva 

reflexiva, filosófica, que nos permita apreender essas complexidade, e contradições, da 

realidade, em uma dialética ternária, em que os movimentos da realidade são aceitos e 

incorporados pela razão. 

Conforme mencionamos anteriormente, esse parêntese de teoria musical, objetiva 

exemplificar e auxiliar na compreensão da proposta reflexiva aqui exposta, e de sua 

utilidade prática para se alcançar a realidade com a razão. E no caso do objeto da presente 

investigação, a empresa, o espanto não é menor. E esse espanto é a motriz desta reflexão. 

Salientamos, por óbvio, que este artigo não visa a esgotar o tema empresa, 

especialmente sob a perspectiva do ramo científico do Direito Comercial. Mas tem sim a 

pretensão de, com uma partícula reflexiva, contribuir para a compreensão desse fenômeno 

abstrato e dinâmico que é a empresa. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A empresa como resultado da ação empresária 

A compreensão da empresa ainda carrega muita nebulosidade. Para efetivamente 

entendermos seu conceito é necessário ter em mente que ela não é o estabelecimento onde 

essa atividade pode se dar, não é o empresário individual ou a sociedade empresária que lhe 

estão por trás, nem os sócios que compõem esta última, e muito menos se resume à firma, 

espécie de nome empresarial (RODRIGUES, 2006). 
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Essas diferenciações são fundamentais à boa compreensão da empresa, para que não se 

confunda a mesma com o local onde é exercida, e nem se lhe atribua, como ocorre com 

frequência, responsabilidades e vontades atinentes a um sujeito de direito (agente volitivo), 

e incompatíveis com o objeto de direito que é (COSTA, 1994).  

No Direito Comercial, em vão se debateu na tentativa de construir um conceito jurídico 

para empresa. É que a empresa é predominantemente um fenômeno econômico, e como tal, 

coube à ciência econômica conceituá-la com maior propriedade. Hoje, mesmo com certo 

incômodo, a doutrina jurídica cedeu ao conceito econômico de empresa (REQUIÃO, 2005), 

o que é até natural, pois a empresa é essencialmente um organismo econômico. 

Mas seu efetivo entendimento demanda mais do que uma rasa percepção, uma vez que 

corresponde a uma abstração decorrente da ação do empresário em reunir sinergicamente 

os fatores de produção necessários à geração, e ou comercialização, de bens e serviços 

destinados ao mercado, com intuito de lucro. 

A empresa é o resultado da ação do empresário, que reúne os fatores de produção 

(reservas naturais, trabalho, capital, tecnologia e empresariedade) (ROSSETTI, 2003), 

organizando-os produtivamente, no intuito de produzir e ou comercializar bens e serviços, 

objetivando o lucro. 

E justamente por consistir-se nessa dinâmica decorrente da ação do empresário, é a 

empresa um conceito abstrato, uma atividade. Não há empresa sem o exercício dessa 

dinâmica sinérgica, conforme observa Rubens Requião: “Se todos os seus elementos 

estiverem organizados, mas não se efetivar o exercício dessa organização, não se pode falar 

em empresa” (REQUIÃO, 2005, p. 59, grifo do autor). 

Mas aqui é necessário um alerta. O lucro não é elemento essencial à caracterização da 

empresa. Se esta deve ser desenvolvida objetivando o retorno econômico de sua ação, até 

mesmo para sua mantença e desenvolvimento estratégico, isso não quer dizer que ele 

sempre aconteça, o que em nada impede a caracterização da empresa. Três são os 

resultados possíveis para a atividade empresária: positivo (lucro), neutro ou nulo (sem 

lucro, mas também sem prejuízo) e negativo (que ocorre quando a ação empresária resulta 

em prejuízo). Mas se a empresa vai ou não gerá-los é uma outra questão, dependente de 

uma série de fatores, sendo que, caso não sejam alcançados, em nada resta desnatura a 

configuração da empresa. 

Dessa explanação, queremos então destacar a estrita vinculação da empresa com o 

empresário. Ela é fruto da ação do empresário, uma vez que, para o seu surgimento e 

desenvolvimento, depende necessariamente do pulso deste, salvo exceções em que o 

empresário pode ser afastado ou dissolvido (como ocorre nos casos das massas falidas). 

Tal constatação poderia nos levar à conclusão de que a empresa resumir-se-ia então à 

vontade do empresário, assim como a nota Dó parece ser, sob uma observação superficial, 

ela própria e apenas ela própria. É bem verdade que muitos assim pensam e gostariam que 



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 

fosse, talvez ainda inspirados nos referenciais do liberalismo econômico clássico. Conforme 

demonstraremos, a realidade da empresa contradiz tal suposição. 

 

2.2 A empresa como resultado de um feixe de forças 

Com efeito, o empresário não representa a única vontade, o único interesse a atuar sobre 

a atividade que é a empresa. Para bem compreendê-la, necessário se faz ampliar a 

perspectiva de contemplação para os demais agentes e interesses envolvidos naquela 

dinâmica complexa. Existem outros fatores, outros vetores de força, a atuar de modo 

significativo na formação do movimento sinérgico que é a empresa. 

A empresa enquanto atividade, no seu desenvolver, sofre o afluxo de outras atuações, 

inclusive em sentido contrário ao desejado pelo empresário, e que irão influenciar na 

atividade empresária, muitas vezes alterando-lhe significativamente os rumos iniciais que 

lhe foram traçados pelo empresário. E, nos dias atuais, essas forças parecem crescer em 

número e em intensidade. 

Tal ocorre porque a empresa é um fenômeno econômico-social em evidência. Com o 

domínio do regime capitalista e a imperiosa busca de soluções para um dos principais 

dilemas da existência humana - necessidades humanas infinitas versus recursos finitos 

(questão fundamental da ciência econômica) (ROSSETTI, 2003), a empresa ganha 

proeminência na pauta econômica mundial como peça de destacada importância na 

produção e na circulação dos bens e das riquezas.  

E cada vez mais as empresas estão no centro dessa vigorosa atividade econômica, como 

elemento fundamental, inclusive agora no que se convencionou denominar por 

virtualização da economia (ROHRMANN, 2005, p. 8), esta que, nas palavras do Professor 

Carlos Alberto Rohrmann (2005, p. 8), vem a ser uma consequência da desterritorialização 

do espaço: 

A Internet trouxe muitas facilidades que permitiram a interligação de empresas e pessoas 
localizadas em diferentes países. As operações comerciais e bancárias, em tempo real, 
passaram a ser possíveis mesmo sem a presença física do cliente no país onde sua agência está 
sediada. No início da década de 1990, esse fenômeno foi intitulado a “virtualização da 
economia”, como consequência da chamada “desterritorialização do espaço”. 

 

Pelas empresas passam, e nelas se concentram, parte significativa das riquezas do 

mundo e suas pretensões se impõem nas principais esferas de decisões mundiais. Muitas 

delas, já de grande porte, buscam se agrupar, formando as macroempresas (COMPARATO, 

1996), como forma de se adaptarem à realidade presente do mercado mundial e melhor 

impor seus interesses, mesmo em esferas de decisões do poder público, articulando-se 

através de poderoso sistema lobista. 

E o destaque dado à atividade empresarial não é merecimento apenas da macroempresa. 

Também as pequenas atuam de forma significativa na geração, circulação e distribuição da 
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riqueza mundial, mais regionalizadamente, mas com grande relevância econômica 

(COMPARATO, 1996). 

Diante dessa destacada projeção, é natural que muitos olhares se voltem sobre a 

empresa. Se no item anterior demonstramos que ela é fruto da ação do empresário, agora 

devemos somar a essa ação a participação de todos aqueles que apostam nessa empresa, 

compartilhando seus riscos. São os denominados stake holders, os quais podem ser “[...] 

uma pessoa ou grupo como, por exemplo, seus proprietários, seus empregados ou mesmo 

seus clientes” (SANDRONI, 2005, p. 796). 

Contudo, além desses que têm o risco vinculado à empresa, por apostar no sucesso do 

empreendimento que aquela concretiza, percebemos cada vez mais aumentar o número de 

setores da sociedade que têm seus interesses, em algum momento, entrecortados pela 

atividade empresária, passando então a reivindicar participação na composição desse 

exercício empresário. Essa participação pode se justificar por diversos motivos, dos quais 

destacamos o custo social da empresa, conforme ensina Verçosa (2004, p. 174): 

Ao agir na realização da sua atividade, a empresa causa um custo social (uma “externalidade”, 
na linguagem dos economistas). A par dos benefícios experimentados pela sociedade, relativos 
ao aumento do bem-estar geral pela geração de bens e de serviços no mercado, existem efeitos 
negativos de menor ou maior amplitude, danosos para a sociedade como um todo ou para 
certas categorias de cidadãos. O aumento global da temperatura está no primeiro caso, 
originado do calor produzido pelas indústrias e por veículos automotores. A transferência da 
planta de uma fábrica para lugar distante do original, gerando desemprego significativo, mas 
localizado, diz respeito à segunda situação. 
[...] 
Dessa forma, com o objetivo de se criar um programa racional de política de direito a fim de 
proporcionar melhor tutela aos prejudicados, a partir do reconhecimento de que tal atividade 
seja exercida com um menor custo social, deve-se aceitar que se torna necessário criar um 
sistema de controle social da atividade do empresário que a explora. 

 

Na ordem dos impactos sociais que alcançam a sociedade como um todo, há de se 

ponderar que enfrentamos grandes riscos ambientais, que nos ameaçam no curto prazo. 

Tornam-se cada vez mais frequente os alertas, emitidos por estudiosos de renomado 

prestígio nos meios científicos e político, sobre graves problemas climáticos que ameaçam o 

equilíbrio da vida na Terra (GORE, 2006), podendo acarretar em milhões e milhões de 

desabrigados por todo o planeta (HINSLIFF, 2006). Há uma previsão de impacto na 

economia mundial de mais de sete trilhões de dólares (HINSLIFF, 2006), além de sérios 

riscos da escassez de água potável ficar insustentável em um prazo de cinquenta anos 

(ATHAYDE, 2006), apontando para a extinção de porcentual significativo de espécies da 

flora e da fauna mundial, também em breves anos (GORE, 2006). 

A atividade empresária é identificada como uma das grandes causadoras desses 

problemas climáticos, justamente em função do custo social de sua atividade (no caso, 

principalmente em decorrência da emissão de gás carbônico na atmosfera) (GORE, 2006). 

Tais circunstâncias alteraram o cotidiano das empresas, impondo aos empresários 

adequarem práticas de maior impacto ao meio ambiente, forçando o desenvolvimento de 
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novos processos de produção e tecnologias menos degradantes. E esse mesmo cenário de 

crise ambiental iminente criou novos filões de atividades voltadas para a preservação e 

recuperação socioambientais (TEIXEIRA JÚNIOR, 2006). 

Poderíamos citar ainda outros casos de atuações de forças externas à empresa, e que 

acabam por interferir na composição de sua atividade, como é o caso das manifestações de 

grupos de interesses, através das passeatas, greves de trabalhadores, dos boicotes 

consumeristas e demais formas de protesto cívico ou de classe, e que podem também 

influenciar na composição da dinâmica empresarial. 

O Estado é um agente relevante nessa composição de forças, da qual resulta a empresa. 

Tal atuação estatal se dá por diversos modos e motivações, que vão deste a garantia de 

arrecadação para a consecução de suas finalidades, passando pelas necessidades de 

incentivar ou inibir determinado ramo de atividade, ou para garantir o abastecimento e o 

equilíbrio concorrencial do mercado, para tentar equilibrar as relações de força entre partes 

economicamente hipossuficientes, além de outras modalidades. 

Importa também estar atento a uma discreta falácia contida nas soluções apresentadas 

para o já citado dilema econômico da escassez de riquezas versus as infinitas necessidades 

humanas. As soluções apresentadas até o presente momento, e que envolvem as empresas 

diretamente, indicam a necessidade de produção de maiores riquezas e, para tanto, é 

necessário que se acumule mais riquezas ainda, o que contribui, contraditoriamente, para o 

aumento das dificuldades de acesso às riquezas. 

Há, então, uma dimensão ética a ser observada no emprego das riquezas, não só pelos 

Estados, mas também pelos empresários e por todos aqueles que as detêm, uma vez que o 

seu acúmulo impede que outros tenham acesso aos mesmos recursos. 

Com isso, não se quer dizer que a vontade do empresário não é (ou não deva ser) 

importante nos destinos da empresa. Ao contrário, ela é de suma importância. Porém, não 

podemos ignorar as outras forças componentes da empresa, resultante final. 

É bem verdade que a intensidade dessas participações externas e internas vão depender 

não apenas da organização, da representatividade e da importância econômica e política 

desses segmentos, mas também do porte e do tipo societário adotado pelas sociedades 

empresárias, pessoas jurídicas que exercem a propriedade dinâmica sobre as empresas. 

Com esses exemplos queremos demonstrar que a empresa não pode ser bem 

compreendida apenas através da livre iniciativa do empresário. Se ela é fruto da ação dele, 

tem seus objetivos de produção traçados por ele, mantém-se em função da capacidade de 

aviamento dele, todavia, ela não se resume somente à vontade dele. Ela sofre influências 

outras, mais ou menos intensas, de um número cada vez maior de agentes, e que vão se 

somar à ação do empresário no moldar da empresa. 

 

3 CONCLUSÃO: a empresa como espaço contemporâneo de atuação humana 
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Conforme dissemos, não objetivamos definir com melhor precisão o que vem a ser a 

empresa e nem delinear precisamente a composição dos vetores de força que atuam em sua 

composição, até porque os mesmos irão variar de acordo como uma série de fatores e 

circunstâncias como o ramo de atividade, o porte, o tipo societário que lhe está por trás e, 

além de outros fatores, inclusive, deve se levar em conta o meio social e cultural em que 

opera e oferta seus produtos e serviços. 

Também não pretendemos subtrair da empresa a finalidade lucrativa, de gerar retorno 

econômico a seus empresários, capitalistas e demais stake holders, e isso por uma questão 

óbvia: em nossa sociedade, os capitalistas, acima de tudo, são seres lógicos, e como tais, 

empenham seus recursos e capacidades em empresas objetivando ampliar suas riquezas, 

razão pela qual assumem o risco do empreendimento. 

Razoável que seja assim, não apenas como retorno aos investimentos e dedicação dos 

empresários e capitalistas, mas também em função dos inúmeros benefícios gerados pelas 

empresas para aqueles que, interna ou externamente, direta ou indiretamente, são 

alcançados de alguma forma pela ação da empresa. Desestimular e condenar toda livre 

iniciativa que vise ao lucro seria prejudicial não apenas àqueles primeiros, mas também à 

sociedade como um todo. 

O que buscamos demonstrar é que, para além de sua realidade econômica, a empresa se 

mostra na sociedade contemporânea como um importante espaço de realização do homem. 

Para ela convergem muitos dos interesses e aspirações humanas, provenientes de diversos 

anseios e necessidades, encontrando-se, confrontando-se e harmonizando-se em uma 

resultante viável em comum. 

Hannah Arendt, em sua obra A condição humana, relata o contexto contemporâneo 

como o ápice do esvaziamento histórico do espaço social de encontro do homem com o 

homem. As referências destes, segundo a autora, passam a ser a sua força de trabalho, a 

qual ele precisa alienar para obter os recursos necessários a sua subsistência. Toda essa 

atividade não resulta em nada de mais concreto ao homem, uma vez que esse resultado é 

consumido em sua subsistência, tornando o homem cada vez mais alienado e solitário 

(ARENDT, 2003). 

A Professora Isabel Vaz (1993, p. 485) nos dá um importante relato de parte desse 

movimento histórico de esvaziamento do espaço social humano, e do papel desempenhado 

pela empresa nesse contexto: 

Antes do advento da era industrial, a vida do indivíduo transcorria em torno da família, junto à 
qual trabalhava e encontrava segurança. O estiolamento e a seguir o desaparecimento da 
família patriarcal, do domínio e da paróquia, preencheram as aspirações individualistas e 
libertárias dos homens. Mas as tendências humanas são contraditórias, observa Champaud, e 
estas mudanças afetaram a natureza gregária do Homem e suas necessidades de segurança. 
Entre as células que nos esforçamos em substituir pelas que desaparecem, existe uma que 
adquiriu progressivamente uma importância considerável e, sob certos aspectos, 
preponderante. É a empresa. 
Outros organismos poderiam preencher os vazios deixados pelo desaparecimento das antigas 
estruturas, como os partidos, as seitas, os sindicatos. Mas não poderíamos ignorar o lugar 
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preeminente adquirido pela empresa há quase um século. A empresa tornou-se uma célula de 
base de nossa sociedade contemporânea. 

 

Nesse sentido, restam poucos espaços ao homem para a realização de sua dimensão 

gregária, de animal social (o Politikon Zoon aristotélico). E um dos poucos espaços que 

resta a essa dimensão é justamente a empresa. Nela, o homem se encontra com seu igual, e 

com seu diferente; onde interesses por vezes antagônicos, como o do empregador e do 

empregado, se confrontam e buscam a harmonia possível; onde sua capacidade criativa é 

embotada, demandada e exercida; sua dignidade é violada, reivindicada e construída. 

Na empresa, realizam-se dimensões especificamente humanas, não apenas de 

subsistência, mas de sua busca de ir além, de transformar a sua realidade e com isso se 

transformar também, de viver no mundo da cultura, de se integrar com um grupo e de se 

sentir pertencente a uma comunidade. 

Nos moldes colhidos do texto do Prof. Joaquim Carlos Salgado transcrito na introdução 

deste artigo (cujos ensinamentos, pretensiosamente, queremos ter utilizado nesta busca de 

compreensão da empresa), no campo da filosofia, muitas vezes, importa mais suscitar 

questões do que dar soluções (SALGADO, 1986, p. 13). Nessa baliza, e em função da 

proposta reflexiva aqui tencionada, damos asas a outras indagações. 

Recorrendo novamente à analogia musical, tomemos o conceito de música, dado por 

Bohumil Med em seu livro Teoria da Música, nos seguintes termos: “Música é a arte de 

combinar os sons simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro 

do tempo” (MED, 1996, p. 11). 

Nessa medida, mas no campo da arte do dever ser (RADBRUCH, 2004, p. 157 e ss.) (da 

ciência do direito), e tendo a empresa como espaço privilegiado de encontro e realização do 

homem na contemporaneidade, indagamo-nos: como deveria ser a ordem, o equilíbrio e 

a proporção da empresa, de acordo com os valores atuais de nossa sociedade? 

Entendemos que a empresa não deve, e não poder ser devidamente compreendida 

somente sob a perspectiva utilitária que normalmente lhe advém do Direito Comercial, 

como átomo da economia e objeto de direito. A dimensão humana que lhe é intrínseca 

impõe-lhe um contextualizar-se, de modo estruturante, frente ao todo axiológico do 

ordenamento jurídico. 

Defendemos que ela não pode ser percebida apenas como uma unidade de produção, ou 

como simples instrumento de realização dos objetivos econômicos dos empresários e 

capitalistas. Ela é isso sim, mas ela é mais; ela é propriedade dinâmica e é espaço de 

realização do ser humano. Vejamos que até mesmo na sua relação com o empresário, que a 

tem como instrumento de multiplicação de riquezas, ela já está realizando uma dimensão, 

ou seria melhor, uma pulsão humana. 

Ainda mais por esses motivos, não há como deixar a empresa de fora da unidade 

sistêmica (BOBBIO, 1999) e axiológica (MAGALHÃES FILHO, 2004) imposta pela 

Constituição ao ordenamento jurídico. Não há como se pensar a empresa sem se pensar, 



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 

por exemplo, no princípio da dignidade da pessoa humana, e indagamos: em que medida a 

empresa contemporânea vem sendo palco efetivo de realização da dignidade do ser 

humano? 

Além de instrumento de geração e ampliação de riquezas, como deveria ser a empresa 

para que ela também atenda ao seu âmbito de espaço social de realização do ser humano 

em suas potencialidades e dimensões? Se existentes, quais seriam os fundamentos jurídicos 

para que se possa exigir da empresa esse dever ser? 
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