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CAPITALISMO HUMANITÁRIO
Um novo contrato socioambiental



“Não há nada melhor do que imaginar outros mundos 
para esquecer o quanto é doloroso este em que vivemos. 
Pelo menos eu pensava assim naquele momento. Ainda 

não compreendera que, imaginando outros mundos, 
acabamos por mudar também este nosso.”

- Umberto Eco

Hoje, vive-se melhor do que em 
qualquer outro momento da história 
da humanidade - a pobreza diminuiu 
e a expectativa de vida cresceu 
consideravelmente, porém ainda assim 
milhões de pessoas enfrentam os 
percalços da escassez e da morte por 
doenças evitáveis e fome. 

Alguns economistas defendem que 
a desigualdade é filha do progresso, 
ou seja, a riqueza não chegará a 
todos simultaneamente e os menos 
favorecidos, com o tempo, aprenderão 
o caminho das pedras da bonança. 
Caberia a nós, portanto, cruzar os 
braços e esperar essas previsões 
se confirmarem (ou não)? E o que 
fazer quando os “vencedores” do 
jogo econômico tentam evitar que os 
outros o sigam, destruindo a rota que 
trilharam? 

Para evoluir em qualquer área da vida, 
tão importante quanto tomar novas 
atitudes no futuro é reconhecer os 
vícios e equívocos passados, isto é, 
“aprender o caminho do inferno para dele 
se afastar”, como já advertia há mais 
de 500 anos Nicolau Maquiavel. Esse 

conselho mostra-se ainda incrivelmente 
válido atualmente, quando precisamos 
com urgência corrigir falhas estruturais 
para viver e prosperar com equilíbrio.

NOVO JOGO, NOVAS REGRAS

“Se ‘vale tudo’, o problema 
não é dos jogadores, mas das 

próprias regras do jogo.”

José María Tortosa

Nas palavras do sociólogo espanhol 
José María Tortosa, “O funcionamento 
do sistema mundial contemporâneo é 
“mau desenvolvedor” (...) Se ‘vale tudo’, 
o problema não é dos jogadores, mas 
das próprias regras do jogo. Em outras 
palavras, o sistema mundial está mal 
desenvolvido graças à sua própria lógica. 
E é a essa lógica que devemos dirigir as 
atenções”. 

Mudam os personagens, os cenários 
e o vocabulário, mas a trama persiste; 



se antes falávamos de colônias 
versus metrópoles, atualmente 
dividimos o mundo, as sociedades e 
os indivíduos em desenvolvidos versus 
subdesenvolvidos, ricos versus pobres, 
empresários versus funcionários. Por 
isso, em vez de “tapar o sol com a 

peneira”, buscando soluções provisórias 
para os problemas decorrentes de 
um sistema viciado, urge resetá-lo, 
estabelecendo um novo contrato 
socioambiental fundamentado em 
três cláusulas pétreas. Vejamos mais 
adiante quais são.

Para saber mais
Os modelos econômicos predominantes 
refletem o que desejamos ver no 
mundo? Como podemos repensar a 
economia e torná-la mais humana e 
menos excludente? Que mudanças 
devemos realizar para reduzir as 
desigualdades e não deixar ninguém 
para trás? A resposta para essas 
questões envolve necessariamente 
o chamado capitalismo humanitário, 
conceito apresentado pelo Papa 
Francisco para tornar a economia global 
mais justa, fraterna e sustentável.

No evento “Economia de Francisco”, 
promovido recentemente pelo Vaticano, 
o Papa adverte que “hoje, mais do que 
nunca, tudo está intimamente conectado 
e a salvaguarda do ambiente não pode 
ser separada da justiça para com os 
pobres e da solução dos problemas 
estruturais da economia mundial. 
É necessário, portanto, corrigir os 
modelos de crescimento incapazes de 
garantir o respeito ao meio ambiente, 
o acolhimento da vida, o cuidado da 
família, a equidade social, a dignidade 
dos trabalhadores e os direitos das 
futuras gerações”. A necessidade de 

reelaborar a economia para colocá-la 
a serviço da sociedade é discutida há 
anos e, embora as grades curriculares 
da maioria dos cursos de Economia 
ainda se limitem a cálculos e teorias, 
o fato é que a solução dos complexos 
problemas que enfrentamos atualmente 
exige conhecimento econômico aliado 
à flexibilidade, empatia e sensibilidade 
– enfim, uma visão humanizada do 
mundo. 

https://francescoeconomy.org/


Um modelo de Estado que não controle 
tudo a partir de uma planificação 
centralizada, mas assuma o papel de 
facilitador, com o “objetivo principal de 
maximizar as capacidades da sociedade 
civil para criar valor social e para atuar 
como um sócio igual na formação e 
aplicação de políticas públicas para 
o bem comum”. É isso que propõe o 
canadense John Restakis, consultor 
de projetos de desenvolvimento na 

Ásia e na África há décadas, além de 
pioneiro nas pesquisas de economias 
cooperativas (Restakis, 2010). 

No modelo de Restakis, o poder público 
abandona a contraproducente função 
de criar empecilhos e burocracias ao 
surgimento e êxito de negócios – a 
sociedade organizada passa ao centro 
do processo de transformação, e o 
Estado está a seu serviço. 

Colaboração em 
vez de concorrência
(privado-estatal, privado-privado e privado-ambiental)

1ª Cláusula



Já na esfera privada, o lema “É um 
prazer atendê-lo, mas o seu lucro é o 
nosso prejuízo. Volte sempre!” nunca 
esteve tão ultrapassado. Hoje, questões 
sociais sensibilizam a maioria dos 
clientes, que prefere consumir de 
empresas transparentes e socialmente 
responsáveis. Nesse contexto, valores 
como cooperação e altruísmo não 
constituem mais diferenciais, mas sim 
exigências para a sobrevivência de 
qualquer organização no mercado. 

Paralelamente, é importante lembrar 
também da crise ambiental – que é, 
antes de tudo, uma crise civilizatória 
– uma crise dos modos de cognição, 
compreensão e ação no mundo. A 
cegueira ambiental, que até pouco 
tempo atrás vivenciamos, tem sua 
origem no esquecimento da natureza no 
contrato social: 

“O contrato social inclui apenas os 
indivíduos e suas associações; a 
natureza fica excluída; tudo aquilo 
que permanece fora do contrato 
social se vê relegado a esse âmbito 
significativamente chamado de ‘estado 
de natureza’. A única natureza relevante 
para o contrato social é a humana, 
embora se trate de domesticá-la com 
as leis do Estado e as normas de 
convivência da sociedade civil. Qualquer 
outra natureza constitui uma ameaça ou 
representa um recurso” (Santos, 1995). 

Há mais de 500 anos, na Europa, o 
dito progresso civilizatório era um 
processo expansionista e dominador, 
concretizado através das conquistas 
marítimas das grandes potências da 

época – Portugal e Espanha. 
Em pleno século 21, seguimos 
apegados a esse um conceito destrutivo 
de progresso, baseado na dicotomia 
“civilizado-selvagem”. 

Como superar o divórcio entre o ser 
humano e a natureza? Reconhecer 
o meio ambiente como sujeito de 
direitos é o primeiro passo. Trata-se 
de adotar uma abordagem biocêntrica, 
fundamentada na perspectiva ética 
de entender que todos os seres vivos 
e ecossistemas – inclusive aqueles 
teoricamente sem utilidade alguma 
para os humanos – possuem um valor 
intrínseco, ontológico. 

Devemos ainda voltar a considerar a 
nós mesmos como parte integral da 
natureza, buscando interagir com ela em 
vez de subjugá-la e manipulá-la. Superar 
essa visão distorcida da nossa relação 
com o meio ambiente não é uma tarefa 
fácil, pois há vieses e preconceitos 
profundamente arraigados envolvidos. 
O célebre filósofo renascentista Francis 
Bacon (1561-1626) os resumiu em uma 
frase, ao propor que “a ciência domine 
a natureza assim como faziam os 
inquisidores do Santo Ofício com seus 
réus, para conseguir revelar até o último 
de seus segredos”. 

A crença no homem como dono e 
possuidor da natureza, portanto, é 
tão antiga quanto intensa, logo não 
podemos esperar virar esse jogo apenas 
“fazendo melhor” as mesmas coisas 
que fizemos até hoje; para criar um 
novo contrato socioambiental, devemos 
formar uma nova filosofia de vida.



Recentemente, a internet vem 
proporcionando uma verdadeira 
avalanche de dados e transparência 
sem precedentes, remodelando o 
universo corporativo e suas regras – 
não é mais o que se faz que o diferencia 
dos outros, mas o como faz o que faz. 

Entramos na chamada “era do 
comportamento”, introduzida pelo 
colunista e empresário americano 
Dov Seidman como “uma área que 
ainda não analisamos, quantificamos, 
sistematizamos ou comoditizamos; 
um campo que, em vários diferentes 
aspectos, não pode ser transformado 
em mercadoria nem reproduzido: o 
comportamento humano – o modo como 
fazemos as coisas” (Seidman, 2009). 

Essa nova fronteira de conduta 
determina o desempenho e a vantagem 
sustentável de companhias e seus 
colaboradores – criar culturas de 
“fazer o certo” traz retornos tangíveis 

e intangíveis. O modo como agimos 
sempre foi importante, obviamente, 
mas agora a forma como nos portamos, 
interagimos, tecemos laços de 
confiança e até consumimos é mais 
relevante do que nunca, e tudo isso 
se deve aos avanços tecnológicos 
extraordinários dos últimos anos. 

Movida por vastas redes de informação, 
a internet agora nos conecta e expoe 
de um jeito inédito, nos colocando em 
contato íntimo com pessoas das mais 
diversas origens e culturas. Por isso, 
hoje as inovações mais significativas 
não são mais produtos, serviços e 
modelos de negócios, mas sim novos 
meios de agregar valor e diferenciação 
através do comportamento individual 
e corporativo. Assim, “diante dessas 
novas e dramáticas condições, o melhor 
caminho rumo ao sucesso e ao valor, 
além do mais correto e duradouro, está 
no comportamento – em adequar a 
maneira como agimos ao longo de nossa 

Novas ideias e valores
na era do comportamento

2ª Cláusula



existência”, explica Seidman. 
Experimentamos atualmente uma 
interdependência social, ambiental, 
financeira e, principalmente, moral; os 
conflitos no Oriente Médio, por exemplo, 
afetam a política norte-americana e 
os preços de commodities no Brasil, 
enquanto o degelo de calotas polares 
na Antártida preocupa e ameaça todo o 
planeta. 

Há mais de dois séculos, o filósofo 
escocês David Hume apontava como 
nosso padrão moral diminui com a 
distância, validando o ditado “o que 
os olhos não veem o coração não 

Esta fórmula é composta por duas 
constantes e duas variáveis. A primeira 
constante é o fato de o mundo estar 
tecnologicamente conectado – não há 
mais privacidade e estamos cada vez 
mais vulneráveis e expostos às opiniões 
de terceiros. A segunda constante é a 
paixão que o ser humano sempre nutriu 
por progresso e qualidade de vida. 

As variáveis, por sua vez, correspondem 
às nossas ideias e valores. Tecnologia 
e paixão multiplicadas por ideias falsas 
e valores perversos resultarão somente 

sente”. Assim, como agora enxergamos 
e somos afetados por eventos 
globalmente, nos tornamos também 
mutuamente responsáveis – todos 
devem cuidar de todos, pelo bem de 
todos. 

Cidadãos e organizações capazes 
de se autogerir, estabelecendo redes 
comunitárias de interação em torno 
de um diálogo de saberes, não são 
uma utopia, mas sim resultado de um 
esforço persistente de conscientização 
coletiva. Dov Seidman resume esse 
processo na seguinte fórmula (Seidman, 
2009):

em extremismo e disfunção global, 
gerando sucessivas crises; por outro 
lado, se multiplicarmos essas mesmas 
constantes por variáveis melhores 
– ideias genuínas e bons valores -, 
colheremos os frutos de estabilidade 
global e prosperidade sustentável. 

É imperativo repensar as relações 
humanas que norteiam nossas vidas, 
assumindo responsabilidades por nós 
mesmos, pelos outros, pelo planeta e 
pelas futuras gerações que o habitarão.

Fórmula de Seidman para um mundo interconectado e interdependente 
(Fonte: Seidman, 2009). 



A crença obstinada na maximização 
do interesse próprio talvez seja uma 
das maiores distorções do capitalismo 
contemporâneo. Não é à toa que 
Amartya Sen, professor de economia de 
Harvard e vencedor do Prêmio Nobel de 
1998, argumenta que o autointeresse 
não representa uma explicação 
completa para o comportamento 
humano (Sen, 2019). 

De acordo com Sen, a maximização, 
embora em parte necessária, não é 
mais importante do que a autorreflexão 
(self-scrutiny) em nossas escolhas 
econômicas. Em seu artigo “Rational 
Fools”, ele explica que, se aceitarmos 
que as pessoas são racionais 
unicamente quando buscam atender 
aos seus próprios interesses, então 
elas seriam nada mais do que 

tolos racionais, incapazes de usar 
distintos critérios em situações 
também diferentes. Faltaria-lhes, por 
conseguinte, liberdade de pensamento. 

Ainda segundo Sen, todos nós 
somos dotados de alguma dose de 
comprometimento (commitment), o que 
nos leva à preocupação com a situação 
de outras pessoas mesmo quando isso 
pode ir contra os nossos interesses 
imediatos. O conceito que alguém tem 
de seu próprio bem-estar, portanto, é 
influenciado pela posição de outras 
pessoas na sociedade, ou seja, “motivos 
nobres” também nos induzem a agir 
coletivamente. 

Além da teoria de Sen, há parâmetros 
mais objetivos que justificam o 
altruísmo social; um deles é o custo 

Reversão do custo de
oportunidade da miséria

3ª Cláusula



de oportunidade da miséria. Em 
“economês”, custo de oportunidade 
corresponde ao valor que você renuncia 
ao tomar uma decisão - como prega 
o ditado, para cada escolha, uma 
renúncia. Em um dia ensolarado, você 
pode escolher entre ir à praia ou ficar 
em casa estudando. Se optar pelo 
prazer imediato da primeira opção, 
estará automaticamente abrindo mão 
de um benefício de longo prazo – uma 
boa nota no teste do dia seguinte, por 
exemplo. 

O que pouca gente percebe – inclusive 
vários economistas, empresários e 
políticos - é que o mesmo acontece em 
um panorama socioeconômico mais 
abrangente. Sociedades extremamente 
desiguais são penalizadas não apenas 
com o aumento das taxas de violência 
urbana, mas também com o desperdício 
de talentos e a perda imensurável 
de potenciais grandes profissionais, 
avanços tecnológicos e descobertas 
científicas, entre outros benefícios. 

Conforme um estudo divulgado pela 
Universidade de Edimburgo, somente 
metade da inteligência de um indivíduo 
está relacionada à herança genética 
– o restante da composição do QI é 
desenvolvido no ambiente em que se 
vive e pelos estímulos pedagógicos 
recebidos desde o nascimento (The 
University of Edinburgh, 2018). Ou 
seja: se Albert Einstein tivesse nascido 
miserável e não tivesse acesso à 
educação de qualidade, ele até seria 
inteligente, mas dificilmente se tornaria 
o gênio que revolucionou a ciência 
com a teoria da relatividade. A pobreza, 
além de desalentar, torna uma pessoa 

com potencial para desenvolver uma 
alta inteligência em um sujeito apenas 
mediano – como um músculo atrofiado. 

Essa conclusão foi possível após 
testes laboratoriais com 3.118 pessoas 
espalhadas pelo mundo. A princípio, 
acreditava-se que as forças externas 
seriam muito menos relevantes na 
formação do QI, porém o fato é que 
a inteligência é uma habilidade em 
boa parte aprendida e profundamente 
vinculada às oportunidades 
socioeconômicas
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TED Talks : Dose de realidade para a economia, 
por Tim Jackson. 

Enquanto o mundo encara 
recessão, mudança climática, 
desigualdade e mais, o 
economista ecológico britânico 
e professor de desenvolvimento 
sustentável Tim Jackson 
propõe um penetrante desafio 
a princípios econômicos 
consagrados, explicando como 
poderíamos parar de alimentar 
crises e investir no nosso futuro. 

Assistir

https://www.ted.com/talks/tim_jackson_an_economic_reality_check?language=pt-br#t-474258 
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