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RESUMO 

O presente trabalho tem o intuito de trazer uma perspectiva de mudança para o mundo 

dos negócios. Mudança esta voltada à responsabilidade social das empresas, já que as mesmas 

vêm se deparando com uma forte pressão de seus stakeholders em relação a sua posição frente 

à ética. A visão que antes era predominante, como a maximização de lucros e acumulação de 

riqueza, nos dias atuais não é mais sustentada por uma parcela expressiva de empresários. O 

mundo clama por socorro. O avanço da tecnologia e a facilidade de obter informações 

trouxeram às pessoas uma nova forma de exigir seus direitos, visando o futuro das gerações. 

Assuntos ambientais, sociais e legais estão se introduzindo cada vez mais na dimensão da 

ética e da gestão das organizações. Como uma nova forma de pensamento entre o 

empresariado, surgiu o projeto Economia de Comunhão (EdC). “O diferencial desse projeto 

está na gestão de relacionamentos e na ética de suas ações” (PINTO e LEITÃO, 2006, p. 12) 

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo esclarecer pontos cruciais da EdC e 

demonstrar resultados satisfatórias por meio do estudo de caso de uma empresa participante 

do projeto, mostrando para o leitor que é possível seguir os padrões da ética, ser responsável 

socialmente e obter lucro ao mesmo tempo, contribuindo assim para um futuro melhor. 

Palavras Chave: Responsabilidade Social; Partilha; Reciprocidade; Economia de 

Comunhão. 

 

ABSTRACT 

 The following essay's objective is to bring a change's perspective to the business 

world. This change is to be focused on enterprise's social responsibilities, since those have 

been facing substantial pressure from its stakeholders concerning their position in the ethics' 

field. The formerly dominating views, like profit maximization and capital accumulation, 

nowadays are no longer supported by a meaningful number of entrepreneurs. The world calls 

for help. Technologic advances, allied to the facilitated access to information provided to 

people a new way to demand their rights aiming the generations' future. Environmental, social 

and legal issues are becoming more present in the ethics and management dimensions inside 
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the institutions. As a new way of thinking among the business community has emerged the 

project: Communion Economy (EdC – Economia de Comunhão). “This project differential is 

in the relationship management and in its actions' ethics” (PINTO e LEITÃO, 2006, p. 12). In 

this sense, the essay presented ahead intends to clarify crucial points of EdC and evidence 

satisfying results by using the case study of one of the companies that takes part in the project, 

demonstrating to the reader that it is possible to follow ethics' patterns, be socially 

responsible, and make a profit simultaneously; contributing, this way, to a better future. 

Keywords: Social Responsibility; sharing; reciprocity; Economy of Communion 

 

1 - Introdução 

 O sistema capitalista, aliado ao acumulo de riquezas materiais sempre foi o foco das 

empresas, porém, com o tempo, diversas outras responsabilidades passaram a ser atribuídas à 

elas, principalmente no campo social. O grande aumento de pessoas que vivem em situações 

de extrema pobreza, o aumento do desmatamento, da poluição e as demais questões 

ambientais fizeram com que as corporações repensassem o seu objetivo, visando as próximas 

gerações. Com o advento e o desenvolvimento exponencial da tecnologia associada à 

atividade industrial, a partir de meados do século XIX, se tornou possível a produção em larga 

escala em qualquer lugar do mundo, fazendo com que as organizações passassem a se dedicar 

mais às funções administrativas, tais como planejamento, marketing e pesquisa e 

desenvolvimento, e que elas transferissem suas atividades produtivas para locais onde obtêm 

vantagens em insumos e mão-de-obra, dentro das normas legais.  

Nesse contexto, surgiu o conceito de Responsabilidade Social, visto que a 

desigualdade social passou a assumir, cada vez mais, níveis preocupantes no mundo.  As 

práticas de responsabilidade social dentro das empresas tem sido um dos assuntos de grande 

importância e bastante discutido, devido sua relevância no mundo atual. São inúmeras as 

empresas que desenvolvem atividades responsáveis e demonstram ao seu público o tanto que 

se preocupam com a sociedade, com o ambiente e com o mundo como um todo.  

Ainda dentro desse contexto, abriu-se caminho para um projeto de característica 

ímpar, a Economia de Comunhão, que veio para quebrar certos paradigmas impostos pelo 

sistema capitalista. Esse projeto se destaca, uma vez que seu maior objetivo não é a 

acumulação de capital, mas sim a promoção de uma economia voltada para a comunhão, a 

gratuidade e a reciprocidade como uma perspectiva alternativa à cultura prevalecente no 

sistema capitalista (ECONOMIA DE COMUNHÃO, 2014). 
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O objetivo primordial deste artigo reside em demonstrar como os conceitos de 

Responsabilidade Social e Economia de Comunhão estão atrelados, a partir da opinião de 

diferentes autores sobre o assunto em questão. Seu objetivo secundário consiste em 

demonstrar, por meio de um estudo de caso com uma empresa de São José dos Campos, São 

Paulo, o quanto a empresa e os funcionários estão envolvidos nesse meio. 

2 – Metodologia da Pesquisa 

 A pesquisa realizada caracteriza-se como sendo de natureza aplicada e de abordagem 

qualitativa. Segundo Triviños (1987 apud OLIVEIRA, 2011, p. 24), a abordagem de cunho 

qualitativa busca ir além da aparência do fenômeno, pois vai atrás também de sua essência, 

explicando a sua origem, relações e mudanças. Ela busca o significado dos dados com os 

quais trabalha.  

 A finalidade da pesquisa é considerada exploratória. De acordo com Selltiz (1965 

apud OLIVEIRA 2011, p. 20), pesquisa exploratória consiste naquela em que se procura 

buscar familiaridade com o objeto estudado através de ideias e intuições, aumentando o 

conhecimento do pesquisador sobre o fato. Outra importante característica da pesquisa 

exploratória com abordagem qualitativa é a utilidade na hora de diagnosticar situações, 

explorar alternativas ou descobrir novas ideias (Zikmund, 2000 apud OLIVEIRA, 2011, p. 

21).  

 Os procedimentos adotados foram a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso único. O 

estudo de caso único foi definido como o objeto de estudo, pois, como define Yin (2001 apud 

OLIVEIRA, 2011, p. 28), possui uma vantagem quando “faz-se uma questão tipo ‘como’ ou 

‘por que’ sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador 

tem pouco ou nenhum controle”.   

 Com o intuito de aprofundar os conhecimentos referentes à Responsabilidade Social 

das Empresas de Economia de Comunhão, a metodologia empregada foi a pesquisa 

bibliográfica, a partir de livros, artigos e teses de diferente autores acerca do tema, além da 

consulta ao site oficial do projeto Economia de Comunhão. 

Visando contribuir para o aprofundamento do tema e para esclarecer melhor sobre a 

sua influência na dinâmica das organizações, entrou-se em contato com três empresas de São 

José dos Campos, São Paulo, que são filiadas à Economia de Comunhão. Porém só obteve-se 
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resposta de duas delas, para as quais enviou-se um questionário por email para entender de 

que forma a EdC influencia a dinâmica organizacional e a perspectiva da empresa sobre a sua 

responsabilidade social. Obteve-se, por fim, o retorno de apenas uma empresa, a Caveni 

Construtora, que será apresentada no estudo de caso mais adiante.  

 Como contribuição deste estudo, procurou-se estabelecer uma relação entre a visão do 

empresário, captada por meio da entrevista, e os pontos fundamentais do projeto de EdC, 

como o destino dos lucros obtidos pela empresa, a importância do amor ao próximo, a 

comunhão e a reciprocidade entre todos envolvidos com a empresa, além do seu 

comprometimento com a responsabilidade social. 

3 – Referencial Teórico  

3.1– Responsabilidade Social 

Uma das primeiras pessoas a publicar algo sobre o tema Responsabilidade Social foi 

Howard Bowen em sua obra ‘Social Responsibilities of the Businessman’ de 1953 (ASHLEY, 

2003 apud MARCOS, 2005). A partir dele que começou a difusão do tema, a começar pela 

Europa Ocidental e depois para outros continentes. Nos anos 70, houve um grande 

crescimento nos estudos acadêmicos sobre o tema e surgiu o primeiro balanço social e a 

obrigatoriedade de apresentação na França desde 1977, para empresas com mais de 700 

funcionários (IBASE, 2014). 

Segundo o IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (2014): 

O balanço social é um demonstrativo publicado anualmente pela empresa reunindo 

um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas 

aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. É 

também um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da 

responsabilidade social corporativa. No balanço social a empresa mostra o que faz 

por seus profissionais, dependentes, colaboradores e comunidade, dando 

transparência às atividades que buscam melhorar a qualidade de vida para todos. 

Ou seja, sua função principal é tornar pública a responsabilidade social 

empresarial, construindo maiores vínculos entre a empresa, a sociedade e o meio 

ambiente. O balanço social é uma ferramenta que, quando construída por múltiplos 

profissionais, tem a capacidade de explicitar e medir a preocupação da empresa 

com as pessoas e a vida no planeta. 
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 A Responsabilidade Social se expressa quando a empresa, de forma voluntária, adota 

ações com o intuito de promover o bem-estar dos seus públicos interno e externo. Entretanto, 

essa prática não deve ser confundida com ações impostas pelo governo ou qualquer outro tipo 

de entidade externa à organização. 

 O conceito de Responsabilidade Social apresenta algumas vertentes com certas 

nuances entre elas, apesar das similaridades. Os termos que definem essas vertentes são: 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e 

Responsabilidade Social Ambiental (RSA). Para este trabalho o foco será a Responsabilidade 

Social Corporativa ou Empresarial, que para muitos autores são vistas como sinônimas, 

porém outros estudos dizem que a RSE tende a envolver um público mais amplo de 

beneficiários (stakeholders), incluindo uma maior preocupação com a qualidade de vida e 

bem estar do público interno da empresa, além da redução de impactos negativos de sua 

atividade na comunidade e meio ambiente. Muitas vezes tais ações são acompanhadas pela 

adoção de uma mudança comportamental e de gestão que envolve maior transparência, ética e 

valores na relação com seus parceiros (EON, 2015). 

 Uma comparação equívoca muito comum é com o conceito de Filantropia ou 

Assistência Social. RSC, porém, não se resume à filantropia empresarial, pois é entendida 

como um processo contínuo de promoção de ações sociais pela empresa para com seus 

parceiros, colaboradores e para com o meio em que ela está inserida. Estudos indicam que a 

maioria das empresas que adotam esse tipo de postura socialmente responsável aufere um 

crescimento mais sustentável, ganhos de imagem e visibilidade e são menos propícias a 

litígios ou problemas judiciais (EON, 2015). 

Algumas empresas utilizam instrumentos mercadológicos para conquistar um 

posicionamento mais responsável diante da sociedade e com isso serem bem vistas, ganhando 

mais clientes e aumentando seus lucros a partir da divulgação de um projeto aparentemente 

responsável que talvez possa nem existir de fato. Muitas vezes essas empresas se aprisionam 

às ações de marketing, congelando a imagem da organização e do produto na mente do 

consumidor.  

 Apesar de um avanço sutil, as pesquisas sobre consciência do consumidor apontam 

que as pessoas estão se tornando mais atentas a empresas responsáveis e éticas, e estão cada 

vez mais exigentes em relação ao posicionamento destas empresas. A exigência não é apenas 



6 
 

pelo bom serviço ou produto, as pessoas querem que tudo aquilo que as empresas ofereçam 

seja posicionado para o bem da sociedade. 

 Com essa mudança e reconhecimento da importância dos investimentos empresariais 

relacionados à área social, surgiram diversas ferramentas e certificações voltadas para o 

processo de regulamentação organizacional como a ABNT NBR 16001 e a ISO 26000, com o 

intuito de melhorar o processo das empresas dando ênfase para a responsabilidade social. 

Contudo, tais recursos direcionados à implementação da responsabilidade social sobre 

mudança nas organizações não apresentaram mudanças transformadoras, apenas adaptativas, 

ou seja, não causaram os efeitos esperados. (GONÇALVES e LEITÃO, 2001, p.34). 

 Segundo Villardi e Leitão (2000, p. 68), os mais recentes conceitos de mudança com 

potencial transformador são os de organização de aprendizagem e de economia de comunhão, 

sendo este ultimo o tema principal desse trabalho.  

3.2 – Economia de Comunhão 

“As pessoas da Economia de Comunhão são diferentes. Sua busca pelo divino não 

parece tão necessária porque, ao menos em parte, já o encontraram” (PINTO e 

LEITÃO, 2006, p.10). 

Com tantas propostas de responsabilidade social e tantas dúvidas sobre se tais 

propostas realmente funcionam, neste trabalho iremos compartilhar ideias sobre um projeto 

diferente de tantos outros: o Projeto de Economia de Comunhão (EdC), focando nas ações que 

empresas que se filiam ao projeto praticam como responsabilidade social. 

 A Economia de Comunhão é um projeto proposto por Chiara Lubich, fundadora do 

Movimento dos Focolares, um movimento leigo católico surgido na Itália, durante a II Guerra 

Mundial. O lançamento do projeto da EdC ocorreu no Brasil em 1991, durante a visita de 

Chiara Lubich que, ao sobrevoar São Paulo, percebeu o contraste entre o centro da metrópole 

e as favelas em sua periferia, deixando claro o quanto afeta a comunidade em geral essa 

concentração de capital. Nesse contexto, surgiu-lhe a ideia de “criar empresas, dirigidas por 

pessoas honestas, competentes, talentosas e dispostas a colocar em comum, livremente, os 

lucros. Eis o elemento inovador, eis o conjunto de ideias que deu vida ao Projeto Economia de 

Comunhão na Liberdade” (LUBICH, 2004, p. 21).  

Trata-se de um projeto de responsabilidade social que se diferencia dos demais, pois 

soma responsabilidade e reciprocidade que são os elementos funcionais da EdC. 



7 
 

O Movimento dos Focolares, também chamado de Obra de Maria, é um movimento 

leigo e ecumênico, porém com inspiração cristã-católica, e busca, a partir de algumas cidades 

espalhadas pelo mundo, as Mariápolis (cidades de Maria), desenvolver um trabalho coletivo 

voltado para a construção de um  mundo melhor e mais unido. A Economia de Comunhão se 

associa a essa proposta, reunindo esses dois objetivos, que se mostra revolucionário, visto que 

não é comum esses dois termos andarem juntos. 

 Chiara Lubich (apud PINTO e LEITÃO, 2006, p.17), salientou que: 

 Ao contrário da economia consumista, baseada na cultura do ter, a economia de 

comunhão é a economia da partilha. Isto pode parecer difícil, árduo, heroico. Mas 

não é assim, pois o homem, criado a imagem de Deus, que é amor, encontra sua 

realização justamente no amor, na partilha. Esta exigência reside no mais intimo do 

seu ser, quer ele tenha fé ou não. E é nesta constatação, comprovada pela nossa 

experiência, que está a esperança de uma difusão universal da economia de 

comunhão. 

 Dallabrida (apud OLIVEIRA e MELO, 2015, p. 2) enfatiza que as empresas de EdC 

supõem mudar a forma como é feita a atividade de produção, e por seu ideal ético, procuram 

viabilizar a construção de uma sociedade sustentável.  

A “cultura do dar” talvez seja o ponto crucial da diferença desse projeto de 

responsabilidade social. A sociedade está acostumada com uma economia onde o objetivo 

individual é ter mais e mais, consumir sem freios, não se importar com o seu próximo, ou 

seja, o famoso ditado: “cada um por si”, prevalece nos pensamentos alheios sem darem conta 

do principal problema na sociedade: a falta da noção de responsabilidade social, que deve ser 

compartilhada com todos. Porém, a “cultura do dar” fornece um novo pensamento, uma nova 

orientação, para que se possam ter novas atitudes: pensar e agir a favor no próximo. É uma 

antítese à cultura do ter. Tommaso Sorgi (1998, p. 32) enfatiza: 

Não se trata apenas do dar, mas também de dar a si mesmo. Além de ser uma 

comunhão de bens, constatamos claramente também uma comunhão de pessoas. O 

resultado é o surgimento de novas situações sociais, com novos tipos de 

relacionamentos, novos modelos socioculturais, frutos – e ao mesmo tempo 

propagadores e estímulo – de uma nova mentalidade, de uma nova cultura, 

denominada por Chiara Lubich “cultura do dar”. 

 Observa-se pela declaração acima, que o objetivo do projeto de Economia de 

Comunhão é transformar a conduta empresarial atual, destacando o amor, a partilha, 
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aplicando uma nova forma de comportamento empresarial responsável, diferente do que 

vemos hoje na economia de livre mercado, que se mostra um tanto quanto desumana, ineficaz 

e degradante. Vera Araújo (1998, p. 11) salienta que “o sistema econômico, assim como 

existe, caminha para uma explosão. Mas se formos inteligentes, podemos ‘implodir’ toda essa 

‘construção’, injetando-lhe um líquido novo para renová-la radicalmente a partir de dentro”. 

 O site oficial da EdC (ECNOMIA DE COMUNHÃO, 2014) explica que “o projeto 

envolve empresários, trabalhadores, gestores, poupadores, cidadãos, pesquisadores, 

operadores econômicos, todos empenhados em vários níveis a promover uma prática e uma 

cultura econômica voltada para a comunhão, a gratuidade e a reciprocidade, propondo e 

vivendo um estilo de vida alternativo àquele dominante no sistema capitalista“. Tais palavras 

afirmam sobre a diferença do projeto e o propósito de mudança. Resume em fazer com que a 

empresa forme uma comunidade de pessoas responsáveis e motivadas e que parte do seu lucro 

seja dedicado a formar uma sociedade solidária aos necessitados (marginalizados e 

excluídos). Além disso, uma outra fração dos lucros é dedicada a formar os chamados 

“homens novos”, pessoas empenhadas na cultura da partilha e da unidade. 

A EdC é um modelo que se difere do socialismo e comunismo, um modelo que, 

mesmo que se fundamente na Doutrina Social da Igreja, tem como ponto principal a 

solidariedade com o próximo (SORGI, 1998, p. 60) Esse preceito semeia a produção de 

riqueza sem subtrair dos outros, fazendo com que todos a produzam.  

 Priorizar a centralidade do ser humano, de uma maneira geral, demanda 

dedicação, esforço e criatividade. Todo esse projeto de fundamento revolucionário, baseado 

numa cultura cristã, se focaliza no amor fraternal, procurando ir além do capital e trabalho, 

objetivando a superação das situações de pobreza.  

Podemos citar como exemplo, a historia do professor de Educação Física Sérgio, 

nascido e criado em uma situação de baixa renda e com muita dificuldade pela mãe, que 

encontrou na EdC um auxilio para sair dessa situação, mostrando a principal meta desse 

projeto: o investimento em situações de real carência na qual quem recebe os recursos tenha 

um projeto para sair da situação de pobreza. Porém, cabe salientar que esse auxílio não veio 

do nada, surgindo aí outro critério do projeto: a Reciprocidade, ou seja, Sérgio dedicava suas 

horas livres para difundir a cultura da fraternidade, uma importante contribuição da Economia 

de Comunhão. 
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Tal projeto revolucionário direciona as empresas a se basearem num crescimento 

desapegado do acumulo abusivo de fortunas, dividindo sem interesse tais riquezas, resultando 

um ambiente de confiança criado por esse novo comportamento. Tal confiança é enraizado 

tanto dentro da empresa quanto ao redor dela. Precisamente porque a finalidade primordial do 

operar econômico deixou de ser o interesse pessoal e passou a ter foco na função social. 

(BENITES, 2009, p. 26) 

Chiara Lubich (2004, p.16) explica: 

De fato, como acontece em muitas outras realidades econômicas permeadas por 

motivações ideais – aqueles que aderem ao projeto - empresários, dirigentes, 

trabalhadores ou outras figuras empresariais – comprometem-se, em primeiro lugar, 

em por no centro das atenções, em todos os aspectos de sua atividade as exigências e 

aspirações da pessoa humana e os requisitos do bem comum. Em especial buscam: 

 instaurar relacionamentos leais e respeitosos, animados por um sincero 

espírito de serviço e de colaboração, com os cliente, os fornecedores, o poder 

público e até mesmo os concorrentes; 

 valorizar os empregados informando-os e envolvendo-os, em variadas 

medidas, em sua gestão; 

 manter uma linha de conduta da empresa inspirada na “cultura da ética”; 

 reservar grande atenção ao ambiente de trabalho e ao respeito à natureza, 

ainda que arcando com investimentos de alto custo; 

 cooperar com outras realidades empresariais e sociais, presentes no território, 

abertos inclusive à comunidade internacional, com quem se sentem solidários. 

O projeto é confiado à iniciativa privada, podendo participar empresas já existentes 

que queiram contribuir de uma maneira para a sociedade ou de novas organizações, criadas já 

dentro dessa cultura, orientando as ações intra e externamente à organização. A EdC ainda 

não se tornou um modelo econômico, mas existe dentro do principal modelo econômico do 

mundo de hoje, na maioria dos países – a economia de mercado. Esse modelo de gestão 

promove a confiança e cooperação, a fim de estabelecer uma cultura de inovação, ao mostrar 

mais valor aos seus funcionários ao envolvê-los no processo de gestão. Vale ressaltar que as 

empresas participantes têm, sim, fins lucrativos como objetivo, porém, segundo o livro 

“Pessoas que fazem economia de Comunhão”, de Marcello Riella Benites (2009, p. 26): 

...o lucro delas deveria atender a três objetivos: manter e fazer crescer a própria 

empresa, socorrer pessoas com necessidade, formar pessoas com mentalidade 

fraterna e solidária. 
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Os lucros das empresas participantes do projeto da EdC são divididos comumente de 

acordo com três objetivos básicos. Um dos objetivos é o de investir na própria empresa, 

expandindo a atividade econômica e ampliando novas oportunidades de trabalho. Outro 

objetivo é dedicado para ajudar pessoas em situações de necessidade e com dificuldade de se 

inserir no mercado de trabalho; sendo estas pessoas não necessariamente de empresas 

associadas ou mesmo do país de origem da empresa doadora. O ultimo objetivo em questão é 

o investimento na formação cultural que ampara o projeto, ou seja, formação de pessoas com 

ideais voltados à solidariedade familiarizando-as com a “cultura do dar”, através de cursos de 

capacitação. 

De acordo com Leibholz (apud PINTO e LEITÃO, 2006, p 23): 

O crescimento não pode ser para privilegiados, e o individualismo e o acumulo de 

bens não conduzem ao conceito de evolução adotado pelo movimento. 

Segundo autores como Bruni e Zamagni (apud PINTO e LEITÃO, 2006, p. 23), a ação 

coletiva gera conseqüências para o grupo como um todo, logo, a sociedade deveria se juntar 

para impedir que a ciência econômica atual destrua a esperança de uma mudança positiva 

futura, sem deixar de lado os bons valores de suas ações. Lao-Tsé, importante filósofo chinês, 

é autor da famosa expressão:  

Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares 

a pescar, vais alimentá-lo toda a vida. 

Porém, na EdC, pesca-se junto com quem tem fome, ou seja, é um trabalho conjunto, 

partindo do princípio que haverá a colaboração de todos os envolvidos, criando uma rede de 

relacionamentos (PINTO e LEITÃO, 2006. p.27). 

Chiara Lubich (apud PINTO e LEITÃO, 2006. p.28) idealizou quatro planos 

fundamentais da EdC. Entre suas palavras estão:  

a intenção de acabar com os indigentes nesse planeta; viver a cultura da partilha; 

formar homens novos necessários à continuação do projeto e, a quarta, criar pólos 

industriais permanentes nas Mariápolis. 

 Com essas palavras, Chiara pretende apresentar propostas fundamentais que tem como 

objetivo mudar a conduta das empresas em relação ao meio social, incentivando a 

solidariedade entre seu público interno e externo, influenciar seus membros para que o projeto 
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se estenda às gerações futuras, e, por último, expandir seus ideais relacionados à ética 

empresarial, dentro de uma responsabilidade social diferenciada. 

4 – Estudo de Caso 

 Segundo informações disponíveis no site oficial da Economia de Comunhã, existem 

atualmente 811 empresas ao redor do mundo que aderiram ao projeto. Dessas, 263 operam na 

Itália, 200 nos demais países da Europa, 220 na América Latina, 84 na África, 26 na América 

do Norte e 18 na Ásia. Também há 6 polos industriais vinculados à EdC, entre eles: Polo 

Spartaco (Cotia/São Paulo/Brasil); Polo Lionello (Loppiano/Florença/Itália); Polo 

Solidariedad (O’Higgins/Buenos Aires/Argentina); Polo Ginetta 

(Igarassu/Pernambuco/Brasil); Polo Mariapoli Faro (Krizevci/Croácia); Polo Bélgica 

(Bélgica) (FERRUCCI, 2016). 

A Economia de Comunhão tem como um de seus papéis o de prover mudanças nas 

relações de trabalho nas empresas que a adotam, apresentando o empresário como um “grande 

pai”, como um guia que oferece proteção, afeto e sustento para seus trabalhadores e para os 

demais que são assistidos pelo projeto.  

 A figura 1 ilustra como é a estrutura da Economia de Comunhão: 

 
Fonte: Carvalho e Guareschi, 2009 
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 O empresário, ao optar por seguir os princípios da EdC na sua empresa, acredita não 

só estar fazendo uma boa ação humana, mas também uma ação divina, visto que os pilares 

que sustentam a Economia de Comunhão estão em suas raízes cristãs.  

Para mostrar um caso real e próximo de Empresas que são guiadas pela filosofia 

pregada por Chiara Lubich na Economia de Comunhão, entramos em contato com duas 

empresas de São José dos Campos e apresentamos a elas um questionário a fim de fazermos 

um estudo mais aprofundado sobre o assunto, pelo ponto de vista do empresário. 

 O primeiro contato foi com o engenheiro Carlos Donizete, responsável pela empresa 

Caveni Construtora Ltda, que atua há 14 anos na área de construção de apartamentos. A 

empresa situada na Avenida Ouro Fino, em São José dos Campos, conta com 50 funcionários 

diretos. Carlos se mostrou interessado em responder nosso questionário e detalhou com suas 

palavras como a EdC influenciou positivamente na sua empresa. 

 A Economia de Comunhão também pode ser compreendida como um projeto pessoal, 

um estilo de vida que procura acabar com a separação existente entre a esfera econômica e as 

demais esferas sociais (Carvalho e Guareschi, 2009, p.93). Como foi dito nas palavras de 

Carlos Donizete, que levou ao patamar empresarial o que já adotava em sua vida pessoal: “Os 

Motivos que me levaram a decisão foram simples, apenas uma continuidade de 

comportamento, o que eu tentava fazer na pessoa física comecei colocar em prática na pessoa 

jurídica.”.  

Carvalho e Guareschi (2009, p. 94) recordam ainda que o lucro da empresa não pode 

se dar apenas para o enriquecimento do próprio empresário, mas sim como uma finalidade 

social, para que ele seja distribuído pela sociedade, porém o movimento não questiona o 

capitalismo, mas se insere nele. 

Segundo Carlos Donizete, o movimento dos Focolares, pai da EdC, possibilitou uma 

nova cultura nas empresas, sendo a cultura da partilha, onde uma parte dos lucros teria que ser 

destinada aos pobres, outra parte em investimentos e uma terceira parte na formação de 

“homens novos”. Carlos já praticava tal cultura sem mesmo saber e quando descobriu o 

movimento EdC apenas o adaptou em sua empresa. “A vinculação com a EdC não requer 

formalidades, pois é amparada em um modo de agir, um comportamento na liberdade”, nas 

palavras de Carlos Donizete. 
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Muitas vezes, o lucro da empresa depende da competência do empresário, que é visto 

como uma soma da qualidade, produtividade e redução dos custos, porém, vale ressaltar que o 

lucro é visto, pela EdC, como uma finalidade social, que após gerado deve ser compartilhado 

com a sociedade. O vínculo da empresa com a EdC se torna uma vantagem competitiva, pois 

quando se segue os princípios éticos pregados pelo projeto as chances do negócio prosperar 

aumentam. Para o empresário, o fato de a empresa estar vinculada à Economia de Comunhão 

influencia nos negócios, porque o aspecto profissional amparado nos ensinamentos da EdC, 

baseada na doutrina cristã, permite um relacionamento que gera confiança e, segundo Carlos, 

“a confiança é o mais importante no mundo dos negócios”.  

Lubich (2004, p.45) garante que a empresa que segue rigidamente os padrões inseridos 

no projeto da Economia de Comunhão, seguindo um pensamento cristão, Deus atuará a favor 

através da prosperidade. A construtora Caveni alcançou tal prosperidade segundo o relato do 

empresário Carlos Donizete, mostrando fatos positivos e que fizeram a diferença: “Iniciamos 

a construção de apartamentos com dez investidores e fizemos dezesseis apartamentos. Os 

investidores ficaram satisfeitos e, sem nenhuma propaganda, hoje temos um cadastro que não 

conseguimos atender. Hoje construímos 1000 apartamentos por ano”.  

Para ele os princípios da EdC não interferem na cultura organizacional no sentido de 

gerar regras ou procedimentos. A empresa trabalha com várias pessoas sem discriminações, o 

que a empresa “colhe” está ligado ao que a empresa semeia ao longo dos anos, mantendo a 

fidelidade com os funcionários. Segundo Joyner e Payne (2002, apud PINTO e LEITÃO, 

2006) as empresas tidas como socialmente responsáveis possuem uma maior lealdade entre os 

funcionários. Apesar do clima interno da empresa ser de extrema confiança, segundo o 

engenheiro, os funcionários ainda não tem conhecimento sobre a vinculação da empresa com 

a EdC, apenas os que trabalham dentro do escritório que sabem do projeto.  

 As principais contribuições relatadas sobre o vínculo entre a empresa e a Economia de 

Comunhão foi o fato de a felicidade em ajudar ao próximo, o clima de confiança dentro da 

empresa, a realização de ver quem ajuda adquirir seu próprio patrimônio, e além de ter seus 

funcionários crescendo junto com a empresa. Segundo Carlos, dois funcionários do escritório 

já adquiriram sua própria moradia, são pessoas simples e necessitadas que provavelmente não 

conseguiriam tal realização sem a vinculação da empresa com a EdC. Leibholz (2002, apud 

PINTO e LEITÃO, 2006), salienta que “O crescimento não pode ser para privilegiados, e o 
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individualismo e o acumulo de bens não conduzem ao conceito de evolução adotada pelo 

movimento”.  

A EdC se preocupa com o bem-estar do ser humano e entende que o crescimento 

econômico não é um fim em si mesmo. 

 Outra questão tomada foi em relação à forma que a empresa lida com a 

responsabilidade social. Carlos Donizete explicou as providências tomadas para que a 

empresa entre nos padrões responsáveis: “A responsabilidade social para as empresas nos dias 

de hoje tornou-se uma obrigação amparada por lei. No nosso caso temos contratado empresa 

de segurança do Trabalho que nos ajuda nesta questão, com relação ao meio ambiente temos 

empresas contratadas para a correta destinação dos resíduos da construção civil e isto custa 

caro”. Apesar da visão limitada do empresário sobre a responsabilidade social, essa questão 

vai muito além do que um simples ato de cumprir as leis, segundo Cheibub e Locke (2002, p. 

2): 

Responsabilidade social, portanto, implica ações que vão além da ‘letra da lei’ e 

que não resultam de um embate político com sindicatos ou organizações de 

trabalhadores. É, na verdade, apenas e necessariamente um conjunto de ações que 

vão além do que é requerido por lei, por obrigação ou por necessidade. 

 E a responsabilidade social possui uma relação estreita com a sustentabilidade e as 

empresas de EdC comungam com essa perspectiva, segundo Oliveira e Melo (2015, apud 

MARQUES, MERLO e NAGANO, 2007, p.120) 

Uma vez que as empresas de Economia de Comunhão não buscam apenas o lucro, 

mas um crescimento sustentável, que considere igualmente o meio ambiente, seus 

funcionários e pessoas necessitadas da comunidade onde estão inseridas, seus 

efeitos positivos estendem-se para fora de seus limites empresariais. 

Além dos serviços terceirizados a empresa usa louças sanitárias com baixo consumo 

de água; procuram empreendimentos sem a inclusão de piscinas; utilizam reservatórios de 

água de chuva para possíveis reusos e procuram materiais que gerem menos entulhos. Carlos 

ressalta que sua empresa procura ser responsável não apenas pela existência da lei, mas por 

entender que: “contribuímos na formação dos funcionários envolvidos no que diz respeito a 

gerar procedimentos que levarão para suas casas. E o mais importante, o planeta pede socorro 

e estamos tentando socorrê-lo.”.  
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5 – Conclusão 

A ideia inicial do tema Economia de Comunhão tende a ser complexa devido à 

diferença com a economia capitalista. Porém, havendo uma maior familiarização com as 

propostas, é possível perceber que a cultura do dar não é uma utopia, mas sim capaz de gerar, 

além do ambiente familiar e solidário, lucros para que a empresa possa obter o crescimento 

desejável. Além disso tudo, manter suas atitudes e valores éticos e responsáveis no mercado 

competitivo. Portanto, estamos falando sobre uma economia viável, que não exclui ninguém, 

mas pelo contrário, que prega valores humanos solidários e a amizade entre as pessoas, 

provocando um constante e mútuo crescimento de todos os que nela estão envolvidos.  

Na EdC estão incorporados uma série de valores a serem seguidos por aqueles que a 

praticam, entre eles estão a comunhão, cooperação, felicidade, liberdade e solidariedade. Tais 

valores são essenciais para que um ambiente empresarial seja adequado, tanto no quesito legal 

quanto no quesito ético. E também, pode ser levada em conta a satisfação pessoal dos 

envolvidos, devido a uma forte ligação entre eles, como uma “criação de laços”, pois estes 

compartilham seus problemas a fim de serem resolvidos coletivamente.  

A Economia de Comunhão é um desafio cultural profundo, baseado no apelo a 

transformar o tempo da ação humana em uma ocasião de cooperação entre todos, e 

a ver os resultados econômicos como o fruto da comunhão entre todos (FERRUCI, 

1998, p. 83). 

 

Como proposta única a Economia de Comunhão traz à tona uma mudança radical na 

cultura organizacional: transformar o modelo padrão que visa uma ambição por maiores 

lucros, onde o “ter” é primordial, por um modelo onde a base dos relacionamentos é de 

extrema importância, no qual a cultura de partilha seja a principal missão da empresa. 

No momento temos uma “humanidade criança” freada ainda em seu crescimento 

pelas mil e uma necessidades de ter. No entanto ela poderá ser, ser mais, tornar-se-

á madura à medida que aprender a dar (SORGI, 1998, p.68) 

 Por fim, percebe-se a viabilidade do projeto EdC, que por mais que requeira uma 

mudança drástica dentro de uma organização viciada num idealismo capitalista amador em 

que “cada um é por si e Deus para todos”, o projeto vinculado ao Movimento Focolares 

unifica toda forma de necessidade, independente de quem seja tal necessidade, e a transforma 

numa necessidade de todos, onde todos são responsáveis a solucionar o problema.  
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O estudo realizado apresentou limitações devido ao fato de que as empresas que 

aderiram ao projeto EdC ainda não estão presentes em todo o território nacional, no caso deste 

estudo  ser realizado no interior do estado do Rio de Janeiro e a fonte de pesquisa veio a ser 

do interior do estado de São Paulo, e devido à distância, só foi possível contato através de 

telefone e e-mail. 

Organizações são objetos promissores de estudo do que significa o humano como 

um ser coletivo que é, e podem levar ao entendimento daquilo que possibilita a 

convivência humana, tema vital ainda pouco conhecido. (BEHNCKE, 1995 apud 

ALMEIDA e LEITÃO, 2003, p. 23). 

Pode-se dizer que precisa haver um aprofundamento na investigação das empresas de 

EdC quanto à sua resistência para mudança, ampliando a gama de pesquisas e divulgação 

desse tema. 
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