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Resumo
O desenvolvimento sustentável,  abordado de forma enfática a partir  da década de 1970,  
ganhou forma através das principais conferências no âmbito da Organização das Nações  
Unidas realizadas sobre o assunto.  A necessidade de ampliar a abrangência do tema ao  
incluir  aos  aspectos  ambientais  já  existentes,  a  busca  pela  erradicação  da  pobreza,  a  
mudança nos padrões de consumo e produção, tornou-se necessária para se alcançar os  
objetivos propostos. Inúmeras tem sido as dificuldades em implementar o desenvolvimento  
sustentável. Os resultados das grandes conferências já realizadas sobre o assunto ainda são  
pífios,  diante  da  gama de  questões  complexas  envolvidas.  Os  elementos  básicos  à  nova 
cultura  requerida  pelo  desenvolvimento  sustentável  pode  ser  identificado  no  projeto  da 
Economia de Comunhão, que tem oferecido grandes contribuições, ainda que incipientes,  
diante  da complexidade  do  problema,  para que  o desenvolvimento sustentável  seja  mais  
tangível.  Ao colher os resultados do projeto da Economia de Comunhão no que tange à  
busca do desenvolvimento sustentável, por meio de suas premissas subjacentes,  verifica-se  
que este projeto, ainda em nível micro e sem a pretensão de ser uma panacéia, constitui uma  
possível resposta à realização do desenvolvimento sustentável.
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1. Introdução
O  cenário  atual  enfrentado  pelo  mundo  contemporâneo  tem  apresentado  à 

humanidade,  uma  amostra  tangível  dos  inúmeros  problemas  econômicos,  sociais  e 
ambientais. Entre outros, merecem destaque: o desrespeito às questões ambientais e o elevado 
grau  de  poluição  do  planeta,  à  persistência  da  pobreza  e  da  concentração  de  renda,  não 
obstante se verifique um progresso econômico, e a consolidação sempre mais tangível de uma 
cultura  consumista  que  não  leva  em  consideração  os  recursos  naturais  escassos.  Nessa 
perspectiva, encontrar soluções que contemplem toda essa problemática, caracteriza-se como 
um dos grandes desafios da humanidade atual.

Frente  a  este  cenário,  o  desenvolvimento  sustentável  tem  sido  apontado  por 
especialistas  da  área  ambiental  e  socioeconômica  como  uma  possível  resposta  às 
preocupações relacionadas à degradação ambiental e à problemática social. Para compreendê-
lo melhor, se fará uma explanação sobre o tema.

Num  segundo  momento,  se  abordará  a  nova  compreensão  do  desenvolvimento 
sustentável, que incorpora além do aspecto ambiental, a eficiência econômica, justiça social, e 
instiga a  necessidade de mudança nos padrões de consumo e produção. Além disso,  será 
apresentada  uma análise  acerca  da  necessidade  de  uma nova  mentalidade  para  que  estes 
objetivos possam ser alcançados.

Por fim apresenta-se experiências do Projeto Economia de Comunhão, criado no 
Brasil em 1991 e depois estendido aos cinco continentes, contando atualmente com mais de 
700 empresas inseridas, dentre estas, algumas também no Estado do Paraná. A análise se 
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realizará acerca da contribuição da Economia de Comunhão, por meio de seus pressupostos 
subjacentes, na busca do desenvolvimento sustentável.

Este estudo teve como pressuposto a pesquisa qualitativa/humanista, com base em 
Minayo (1994) e Bauer e Gasrrel  (2002), consistindo numa abordagem interpretativa, por 
melhor  corresponder  à  sua  realidade  intrínseca  e  por  ser  mais  apropriada  aos  objetivos 
propostos no presente trabalho.

2.  Desenvolvimento  econômico  e  as  primeiras  abordagens  sobre  o  desenvolvimento 
sustentável

Qualquer abordagem que envolva o tema desenvolvimento é sempre muito ampla, 
pois suas implicações e a própria concepção conceitual é demasiadamente abrangente. Trata-
se de um conceito que vem se refinando com o avanço da economia e suas novas exigências e 
implicações.  Basta  pensar  na  noção  de  desenvolvimento  econômico,  que  vem  sofrendo 
alterações desde a economia primitiva aos tempos atuais.

Uma  abordagem acerca  destas  transformações  e  exigências  do  desenvolvimento 
econômico ao longo da história, são feitas por Souza (1999), que tenta aproximar e explicitar 
os pontos marcantes de cada época. Enquanto que no período feudal, por exemplo, a noção de 
desenvolvimento estava voltada à subsistência e à segurança, nos períodos seguintes, essa 
noção modificou-se em decorrência das exigências pertinentes. Para Souza, após a Grande 
Depressão  dos  anos  trinta,  onde  se  tornou  mais  premente  a  intervenção  do  Estado  na 
Economia, a noção de desenvolvimento que passou a ser considerada, foi o desenvolvimento 
atrelado à questão da distribuição mais equânime.

Pensar em desenvolvimento econômico e sustentável no momento atual consiste em 
uma compreensão que vai  além do próprio crescimento econômico, onde,  “o crescimento 
econômico  é  necessário,  porém  não  é  suficiente  para  garantir  o  desenvolvimento.  Deve 
submeter-se  às  regras  de  uma  distribuição  social  eqüitativa  e  às  imposições  ecológicas 
(RAMPAZZO 2001, p. 160-161)”.

Diante desse contexto, em que não apenas o desenvolvimento econômico é apontado 
como urgente, surge a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento, que contemple a 
possibilidade  de  expansão  do  crescimento  econômico  versus preservação  dos  recursos 
naturais limitados. Surge com isso, a noção de desenvolvimento sustentável, que tenta ser 
uma resposta a toda a problemática do meio ambiente versus crescimento econômico.

Rampazzo (2001) salienta que os problemas relacionados a insustentabilidade socio-
ambiental são reflexos do estilo de crescimento adotado pela maioria dos países. Segundo o 
autor, observa-se que cada país luta pela sobrevivência e prosperidade sem levar em consideração o 
impacto que causa sobre os demais. Diante disso, esquecem de considerar que, apesar de existir vários 
mundos, há uma só Terra e todos dependem da biosfera para a conservação da vida.

O  conjunto  de  valores  que  direcionam  o  modo  de  encarar  o  desenvolvimento 
econômico e a forma que as pessoas se relacionam com a natureza, acabou encontrando um 
ponto ou um alvo intransponível: os limites da biosfera. (MÉRICO, 1996, apud CAMARGO, 
2003).

Um dos primeiros estudos elaborados sobre a questão ambiental foi divulgado pelo 
Clube de Roma em 1972, através dos estudos de Meadows, em seu relatório denominado “Os 
limites  do  crescimento”,  onde  apontavam  conclusões  pessimistas  quanto  ao  futuro  da 
humanidade. Segundo as conclusões deste relatório:

Se  as  atuais  tendências  de  crescimento  da  população  mundial  – 
industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos 
naturais  – continuarem imutáveis,  os limites de crescimento neste planeta 
serão alcançados algum dia dentro dos próximos cem anos. O resultado mais 
provável será um declínio súbito e incontrolável, tanto da população quanto 
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da capacidade industrial. (MEADOWS, 1972, p. 20, apud BRUSEKE, 2001, 
p. 30).

Para Bruseke (2001), o relatório do Clube de Roma propunha como alternativa de 
estabilidade econômica e ecológica, o congelamento do crescimento populacional global e da 
industrialização. O documento apresenta um diagnóstico dos recursos terrestres e conclui que 
a expansão da indústria mundial levaria à exaustão dos recursos naturais.

Diante  de  um  contexto  conturbado  entre  objetivos  opostos,  que  de  um  lado 
defendiam a expansão do crescimento, sobretudo pelos países subdesenvolvidos e de outro, a 
sua inibição, pelo Clube de Roma, ainda em 1972 ocorreu à primeira conferência no âmbito 
da  ONU  (Organização  das  Nações  Unidas)  sobre  o  meio  ambiente,  conhecida  como 
Conferência  de  Estocolmo.  Ela  tinha  como  objetivo  abordar  a  necessidade  de  uma 
preservação ambiental em sentido amplo, para mostrar que é possível continuar a crescer, 
desde que atentos às limitações ambientais. Outro foco da Conferência de Estocolmo foi a 
discussão da questão do meio ambiente e suas formas de preservação, dadas as conclusões do 
Clube de Roma, que apesar de pessimistas, enalteciam a gravidade do problema. 

Uma frase que sintetiza o pensamento dos países subdesenvolvidos, contrários às 
prerrogativas da Conferência de Estocolmo, onde buscavam um crescimento a qualquer custo, 
pode ser verificada pela mensagem de Indira Gandhi, então Primeira Ministra da Índia, no 
plenário  da  presente  Conferência,  onde  enfatizou  que “a  maior  poluição  é  a  pobreza” 
(BARBIERI, 2003, p. 19, grifo nosso). Tal afirmação torna saliente a preocupação em se 
desenvolver  dentro de um modelo que se  conhecida até  então,  deixando a gravidade dos 
problemas  ambientais  em  segundo  plano,  onde  a  industrialização  não  cedeu  espaço  à 
harmonia entre o desenvolvimento e o meio ambiente.

Após estes acontecimentos, foram surgindo mais tarde, as bases fundamentais do 
conceito de desenvolvimento sustentável. Outros autores, porém, dão outras ênfases ainda 
mais abrangentes sobre o significado deste tema.

Em 1983, por intermédio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA),  foi  criada  a  Comissão  Mundial  sobre  o  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento 
(CMMAD),  também  chamada  “Comissão  Brundtland”  que  tinha  os  seguintes  objetivos: 
reexaminar as questões críticas relativas ao meio ambiente e desenvolvimento e reformular 
propostas realistas para resolvê-las (CAMARGO, 2003). 

A  Comissão  Brundtland  concluiu  seus  trabalhos  em  1987,  com denso  relatório 
denominado  Nosso Futuro Comum.  O relatório é fruto de um trabalho de pesquisa de três 
anos, no qual foram realizados estudos técnicos, específicos e consultas a líderes de diversas 
áreas, como política, negócios, educação, ciência e desenvolvimento. (FRANCO, 2000, apud 
CAMARGO, 2003). 

A conclusão dos trabalhos da Comissão Brundtland apontava de forma minuciosa a 
questão demográfica,  a  pobreza nos  países do Terceiro Mundo e o protecionismo, dentre 
outros.  A Comissão  Brundtland  entendeu  que  o  subdesenvolvimento,  como as  favelas,  a 
inexistência  de  serviços  de  saneamento,  o  atraso tecnológico  das  indústrias,  entre  outros, 
contribuem incisivamente para agravar os problemas ambientais (BINSZTOK, 2005). 

Observa-se também, que a grande problemática inerente ao subdesenvolvimento, de 
maneira especial a constatação da pobreza, passou a ser considerada sob um novo foco, após 
verificar-se que ela é negativa não apenas para quem a experimenta, mas também devido aos 
sérios problemas sociais e ambientais que a pobreza acarreta, (representando um ônus a toda a 
sociedade). A ONU reconhece que a falta de cuidado com o meio ambiente está também 
ligado à pobreza, o que faz com que países em desenvolvimento tenham mais dificuldades em 
seguir os novos padrões de preservação que garantem o desenvolvimento sustentável.
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Com um passo mais adiante, chega-se na CNUMAD (Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento), ou Eco-92 como também é conhecida, realizada 
no Rio de Janeiro em junho de 1992, reunindo mais de 35 mil pessoas, dentre os quais 106 
chefes de governos.

Evidenciou-se que a humanidade havia chegado a um momento de definição: ficar 
com o modelo político vigente – apto em aprofundar as divisões econômicas, dentro e entre os 
países,  contribuindo para  fomentar  os  problemas  sócio-ambientais,  ou  tomar  outro  rumo, 
melhorando a qualidade de vida dos pobres e protegendo o meio ambiente, garantindo assim a 
possibilidade  de  um  futuro  melhor.   Porém  segundo  Bruseke  (2001),  não  conseguiu 
corresponder às expectativas a ela ligadas, sobretudo relacionadas à eliminação da emissão de 
Dióxido (CO2). Outro evento que contribuiu ao debate do desenvolvimento sustentável, ainda 
que não tenha alcançado seu objetivo de forma eficaz, foi a Conferência de Kioto, realizada 
em 1997, que determinava que os países que mais emitiam gás carbônico concordariam em 
reduzir até 2012 as emissões de gases, o que contribuiria para o efeito estufa em 5%, com 
base nas emissões de 1990. Não obstante os esforços, o Tratado de Kioto só foi ratificado em 
16 de fevereiro de 2005 por 141 países, ficando de fora, porém, os Estados Unidos. 

3. A nova concepção de desenvolvimento sustentável com ênfase social
A questão social acerca do desenvolvimento sustentável que começou a ser abordada 

a partir do relatório Brundtland em 1987, ganhou ênfase, sobretudo na CNUMAD, através de 
um  de  seus  mais  importantes  documentos,  a  Agenda  21.  Nela  é  expressado  o 
comprometimento com a questão da pobreza. Na citação abaixo, esta inferência é clara:

A erradicação da pobreza e da fome, maior equidade na distribuição de renda 
e  desenvolvimento  de recursos  humanos:  esses  desafios  continuam sendo 
consideráveis  em toda  parte.  [...]  Uma estratégia  voltada  especificamente 
para o combate à pobreza, portanto, é requisito básico para a existência de 
um desenvolvimento sustentável (AGENDA 21, 1997, p. 15, grifo nosso).

Com  a  CNUMAD,  houve  uma  maior  exigência  a  uma  nova  concepção  de 
desenvolvimento  sustentável,  a  partir  da  necessidade  de  incorporar  novos  elementos  que 
pudessem ser mais abrangentes e viessem possibilitar a busca de melhores resultados, até 
então incipientes. Burckart (2002), ao tratar da abrangência do desenvolvimento sustentável, 
defende que:

é importante ter presente que a expressão “Desenvolvimento Sustentável” foi 
cunhada no contexto ambiental, muitas vezes até dramático e polêmico. Não 
é de estranhar, pois, se também hoje, em documentos oficiais, esta expressão 
seja encontrada numa acepção exclusivamente ambiental. Seja como for, tal 
interpretação redutora não permite captar a verdadeira dimensão da idéia de 
Desenvolvimento Sustentável (2002, p. 69). 

Este novo conceito integrativo com ênfase social caracteriza-se como uma exigência 
que  vem ao  encontro  dos  anseios  da  sociedade  de  hoje,  onde  estas  questões,  sobretudo 
relacionadas à justiça social, é sempre mais alarmante.

Não  obstante  os  esforços  empreendidos  pela  ONU  e  diversos  organismos  na 
implementação do desenvolvimento sustentável e aos objetivos da discussão e propostas da 
CNUMAD, não houve uma integração dos diversos setores da sociedade,  como governo, 
população e setor privado, o que levou a ONU a constatar em 1997, na sua 19ª Assembléia, 
que os objetivos não tinham sido atingidos e que a tarefa ainda estava por ser realizada. 
Diante  disto,  o  esforço  da  ONU  tem  aumentando  para  que  os  resultados  possam  ser 
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alcançados. Neste sentido, ela reitera seu compromisso e enfatiza a importância do famoso 
tripé do desenvolvimento sustentável:

Estamos convencidos de que a consecução do Desenvolvimento Sustentável 
exige a integração dos seus componentes econômicos, ambientais e sociais. 
Empenhamo-nos novamente em colaborar – com espírito de solidariedade 
mundial – a fim de multiplicar os esforços conjuntos para satisfazer de modo 
equânime  as  necessidades  das  gerações  presentes  e  futuras.  (19ª  Sessão 
Especial da Assembléia Geral da ONU, 1997,  apud BURCKART, 2002, p. 
71). 

Na tentativa de buscar promover novas mudanças voltadas a uma maior eficácia na 
implementação do desenvolvimento sustentável,  foram estabelecidas pela ONU, três áreas 
principais  de  trabalho  para  o  período  1997-2002  ao  desenvolvimento  sustentável:  a 
erradicação da pobreza, mudança nos padrões de consumo e produção.  Estas três frentes 
propostas pela ONU serão abordadas a seguir:

3.1 Erradicação da pobreza
A pobreza  pode  ser  verificada,  sobretudo,  em nações  subdesenvolvidas,  onde  o 

desenvolvimento  econômico  e  sustentável  ainda  que  com  objetivos  principais,  tem  um 
alcance a longo prazo. Para Cavalcanti (2001), quando se fala do desenvolvimento como um 
fator que pode aumentar a incidência de poluição no planeta ou ainda faz crescer a escassez 
dos recursos naturais pela sua utilização exagerada, não se pode desvinculá-lo da questão da 
pobreza. 

Cavalcanti (2001), afirma que “não é fácil pensar em renunciar ao desenvolvimento, 
pois crescer é apontado sempre como via para combater a pobreza e a miséria” (ibid, p. 169). 
O autor aponta, porém, que a pobreza pode ser tratada através de outros meios, dentre estes, 
uma melhor redistribuição da renda e da riqueza. 

3.2 Mudanças Nos Padrões de Consumo e Produção
O fim preciso a que se destina a mudança no consumo é para que haja uma nova 

mentalidade ou uma nova cultura, no sentido de não deixar de consumir, mas fazê-lo de uma 
maneira equilibrada e sem desperdícios, que vise assegurar o direito de consumir das gerações 
futuras, como também assinala a ONU em suas declarações.

Na  medida  em  que  a  globalização  e  o  próprio  desenvolvimento  da  sociedade 
avançam,  novas  necessidades  de  consumo  são  criadas,  impulsionadas  muitas  vezes  pela 
cultura consumista criada principalmente a partir da globalização. Cavalcanti defende, que 
muitos dos bens adquiridos são reflexo de hábitos consumistas, que segundo ele “adotamos 
em virtude de esquemas persuasivos de marketing lançados maciçamente sobre nós” (ibid., 
p.161).

A Agenda 21 reconhece que um novo modo de consumir é necessário para assim 
reduzir a pressão sobre o meio ambiente. Neste sentido, ela enfatiza que: 

[...]  especial  atenção  deve  ser  dedicada  à  demanda  de  recursos  naturais 
gerado  pelo  consumo  insustentável,  bem  como  ao  uso  eficiente  desses 
recursos, coerentemente com o objetivo de reduzir ao mínimo o esgotamento 
desses recursos e de reduzir a poluição. Embora em determinadas partes do 
mundo os padrões de consumo sejam muito altos, as necessidades básicas do 
consumidor  de  um  amplo  segmento  da  humanidade  não  estão  sendo 
atendidas.  Isso  se  traduz  em  demanda  excessiva  e  estilos  de  vida 
insustentáveis nos segmentos mais ricos, que exercem pressões sobre o meio 
ambiente (AGENDA 21, 1997, p. 18).
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As mudanças nos padrões de produção ou uma produção mais limpa visam adotar 

tecnologias com menor impacto ambiental. A produção mais limpa trata de uma abordagem 
ambiental mais ampla, pelo fato de considerar todas as fases do processo de manufatura e 
ciclo de vida do produto. Cavalcanti preconiza que as tecnologias de produção mais limpa 
“contemplam mudanças nos produtos e seus processos de produção para eliminar todo tipo de 
rejeitos antes mesmo que sejam criados” (2001. p. 41). 

4. Exigência de uma nova mentalidade para se alcançar a sustentabilidade
Não restam dúvidas de que o processo econômico baseado no crescimento ilimitado 

tem intensificado e muitas vezes de forma irreversível a integridade do sistema ecológico. O 
modo parcial com que questões urgentes como a pobreza e meio ambiente são tratados, não 
obstante  os  muitos  esforços  já  empreendidos,  são  sinais  de  que  é  necessário  mudar  a 
mentalidade e o modo com que certas realidades são consideradas. Segundo Stahel,

a  atual  crise  ecológica  é  apenas  reflexo  dessa  contradição  de  caráter 
insustentável do capitalismo. Dessa forma, discutir a questão ecológica sem 
discutir  os  fundamentos  materiais,  institucionais  e  culturais  da  nossa 
sociedade, resulta em um discurso vazio. [...] A busca de sustentabilidade 
exige que coloquemos novamente a busca dos equilíbrios qualitativos vitais 
no centro das nossas preocupações[...]. (2001, p. 117).

Pode-se inferir que seja a hora de rever as prioridades e métodos adotados para a 
busca do desenvolvimento sustentável, onde não obstante os esforços realizados, os resultados 
ainda  são  pífios  se  comparados  à  gravidade  dos  problemas  sócio-ambientais.  Trata-se, 
portanto, de rever o comprometimento e atitudes de cada país, desde os desenvolvidos que 
apresentam altos índices de poluição, aos que ainda estão em desenvolvimento, pelos seus 
altos números de acentuação da pobreza.

Uma  eficácia  ao  desenvolvimento  sustentável  em  âmbito  mundial,  “transcende 
questões, discussões, alianças e decisões puramente políticas, como se acreditou por tanto 
tempo” (CAMARGO, 2003, p. 120). Segundo o autor, a ONU precisa rever seu papel neste 
processo e talvez buscar esquecer “o sonho” das grandes conferência globais até que cada 
pessoa possa fazer a escolha de seguir por este caminho ou não. Esta escolha segundo o autor 
“verdadeiramente não aconteceu”(loc.cit.).

Para Camargo, têm-se ainda duas opções: se por um lado pode ser que a sociedade e 
as  pessoas  não estejam prontas  para  serem protagonistas,  por  outro,  os  problemas sócio-
ambientais se agravam e podem não esperar por essa prontidão. 

5.  Contribuição  da  Economia  de  Comunhão  aos  pressupostos  do  desenvolvimento 
sustentável

A  apresentação  deste  estudo  sobre  a  Economia  de  Comunhão,  conhecida 
abreviadamente como EdC, visa mostrar uma forma concreta de atuação do desenvolvimento 
sustentável  em  suas  dimensões  essenciais:  crescimento  econômico,  com  justiça  social  e 
preservação  do  meio  ambiente.  Mostrar-se-á  a  seguir  um  pouco  do  contexto  ao  qual  a 
Economia de Comunhão se encontra submersa.

A Economia de Comunhão surgiu no âmbito do Movimento dos Focolares, o qual é 
portador  de  uma cultura  peculiar  voltada aos objetivos  da  coletividade nas  mais  diversas 
dimensões, dentre as quais, a cultura inerente aos postulados do desenvolvimento sustentável.

O  Movimento  dos  Focolares  baseia-se  numa  nova  visão,  oriunda  não  tanto  de 
reflexões  teóricas,  mas  do  esforço  de  oferecer  à  prática  da  vida  cotidiana  um conteúdo 
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espiritual (BURCKART, 2002). Segundo o autor, a espiritualidade a ele subjacente oferece 
uma grande contribuição no tratamento de diversas realidades,  como culturais  e situações 
sociais  diversas  entre  si.   “A  sua  visão  antropológica  é  caracterizada  pela  superação  do 
subjetivismo, [...] por meio de um estilo de vida comunitário”. (ibid., p.75).

Alguns elementos da “cultura da partilha” típica do Movimento dos Focolares são 
tidos  como necessários  também à  cultura  do  desenvolvimento sustentável.  Dentre  outros, 
destacam-se: a) a “cultura da partilha” não se trata de uma teoria abstrata, mas é integrada a 
um sistema de valores e comportamentos que são inerentes a alguns milhões de pessoas em 
todo mundo que vive deste modo, b) o termo “dar” ou “partilhar”, não assume o significado 
de fazer doação, num sentido caritativo, mas é concebido em contradição à cultura vigente 
baseada no “ter”  e  no “possuir”;  c)  a  cultura  da “partilha” pode ser vivenciada em nível 
pessoal, podendo atingir também organizações, sendo assim um determinante em resultados 
mais abrangentes, como é a experiência vivida pelas empresas da Economia de Comunhão 
(Ibid.).

A base fundamental que explica a experiência da EdC, sintetiza-se pela descrição 
abaixo:

Ao contrário da economia consumista baseada na cultura do ter, a Economia 
de Comunhão é a economia do dar. Isto pode parecer difícil, árduo, heróico. 
Mas não é, porque o homem, criado à imagem de Deus, encontra a própria 
realização justamente no partilhar. Essa exigência está no mais profundo do 
seu  ser,  quer  ele  tenha  fé  em  Deus,  quer  não.  E  é  justamente  nesta 
constatação,  comprovada pela  nossa experiência,  que está  a  esperança de 
uma difusão universal da Economia de Comunhão (COSTA,  et. al., 1998, 
p.7).

O projeto  da  Economia  de  Comunhão  nasceu  por  ocasião  da  visita  que  Chiara 
Lubich, fundadora e atual Presidente do Movimento dos Focolares fez ao Brasil em maio de 
1991, à sua comunidade. Ela se deparou com o contraste social existente na cidade de São 
Paulo, e verificou que essa pobreza também estava presente entre alguns milhares de pessoas 
que aderem ao Movimento, e o que na época se fazia de ajuda ao colocar os bens em comum 
já  não  era  suficiente.  Surgiu  então  a  idéia  de  aumentar  as  ajudas,  com o  surgimento  de 
empresas, que fossem confiadas a pessoas competentes, com capacidade de fazê-las funcionar 
com eficiência e com isso obter o lucro. E é aqui que se encontra a grande novidade deste 
projeto: o lucro geralmente centralizado aos donos do capital, passa a ser redistribuído de uma 
maneira mais justa.

Segundo Lubich, o lucro na EdC é divido em três partes: Uma parte do lucro é usado 
para investir na empresa, fomentando desta forma a geração de empregos e a viabilidade e o 
crescimento  da  empresa;  outra  parte  para  desenvolver  estruturas  visando  a  formação  de 
homens e mulheres que motivam a vida pela “cultura da partilha”, para que sejam “pilares” de 
uma nova sociedade; e a outra parte do lucro, que pode-se dizer, o objetivo para o qual a EdC 
nasceu,  para  os  pobres,  “dando-lhes  a  possibilidade  de  viver  de  um  modo  mais  digno, 
enquanto procuram um trabalho”(2004, p. 31-32).

5.2 Para além do suprimento da pobreza, a busca pela dignidade da pessoa
Quando se  fala  da  dignidade da pessoa,  pode-se tecer  uma análise  às  diferentes 

formas de ajuda, como a filantropia e o assistencialismo, que são positivas por seu objetivo, 
porém pode criar uma dependência por parte de quem recebe tal ajuda. Na EdC os pobres são 
parte integrante do projeto, dividindo a mesma relação de dignidade com quem dá e quem 
recebe. Neste sentido, salienta Zamagni (1999),
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Existe uma grande diferença entre a Economia de Comunhão e as outras 
formas de experiência econômica, como o mecenato ou a filantropia, em 
que o empresário faz uma boa ação distribuindo parte de seus lucros para 
fins humanitários. Quem livremente aceita o projeto da EdC, não separa o 
momento  da  produção  do  momento  da  distribuição.  [...]  E  isso  é  uma 
novidade  significativa  porque,  na  base  de  muitos  comportamentos 
filantrópicos  está  a  ação  de  agentes  econômicos  que,  sem  nenhum 
escrúpulo,  obtêm  lucros  exorbitantes  para  depois  aplicar  uma  parte  em 
beneficência. E isso é completamente inaceitável (p. 23). 

Segundo Benites (2003), os necessitados, no caso os pobres não são os beneficiados 
do projeto, mas os parceiros, pois doam a sua necessidade. É comum na EdC que os pobres, 
após saírem da situação de dificuldade econômica, contribuam financeiramente ao projeto, 
sendo verdadeiros protagonistas, e sobretudo, portadores de uma nova mentalidade oriunda da 
“cultura da partilha”.

Em  relação  ao  projeto,  este  tem  também  por  finalidade,  e  este  é  um  de  seus 
pressupostos, a conservação do meio ambiente tanto por parte das empresas a ela integradas, 
como também através da conscientização da sociedade e do indivíduo particularmente. Para 
ratificar  a  preocupação da  EdC com as  causas  inerentes  ao  desenvolvimento  sustentável, 
Burckart, afirma que 

a  ‘cultura  do  dar’  do  Movimento  dos  Focolares  e  o  Desenvolvimento 
Sustentável constituem, cada qual a seu modo, um novo esforço para realizar 
um  sonho  antigo  como  a  humanidade.  Trata-se,  talvez,  do  sonho  mais 
ambicioso do ser  humano:  viver  numa sociedade  justa,  na  qual  não haja 
pobres (2002, p. 76-77). 

Em outra  obra,  (BURKARD,  2000,  p.  67)  afirma  que  “o  projeto  Economia  de 
Comunhão, sendo a projeção da ‘cultura da partilha’ aplicada à dimensão socioeconômica da 
sociedade (...) é a mais ampla base do desenvolvimento sustentável”.

A  preocupação  com  o  meio  ambiente  por  parte  das  empresas  da  Economia  de 
Comunhão é algo inerente ao objetivo do projeto desde o seu surgimento. Dentre os vários 
princípios  para  a  gestão de  uma empresa  da Economia de  Comunhão,  destaca-se  que “a 
empresa produz bens e serviços garantidos, toma as devidas providências para não danificar o 
meio ambiente e procura economizar energia e reservas naturais, não só durante a produção, 
mas durante todo o ciclo de vida do produto” (ECONOMIA DE COMUNHÃO, 2003, p. 9). 

Dentro  dos  objetivos  do  desenvolvimento  sustentável  acerca  da  mudança  nos 
padrões de produção, estes são prioridades subjacentes também para a EdC. No que se refere 
aos objetivos que as empresas da EdC buscam, salienta-se que elas devem “reservar grande 
atenção[...]  ao  respeito  à  natureza,  ainda  que  arcando  com  investimentos  de  alto 
custo”(LUBICH, 2004, p. 17).

5.3 Empresas inseridas e pessoas ajudadas
Através da distribuição dos lucros por parte das empresas integrantes da Economia 

de  Comunhão,  o  projeto  assiste  hoje  de  maneira  direta  cerca  de  12.000  pessoas  em 
necessidade  (Id.).  Ao  analisar  o  abismo  da  pobreza,  esta  parece  ser  uma  fração 
numericamente pequena, mas é real e não utópica, e na medida em que o projeto se expandir 
ainda mais, pretende-se beneficiar um número maior de pessoas. Trata-se de um modelo, ou 
um  esboço  ainda  pequeno,  que  se  for  ampliado  poderá  oferecer  enormes  resultados 
satisfatórios para a questão social.
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O projeto, que nasceu para ser uma resposta na luta contra as situações concretas de 
pobreza, constitui desde seu surgimento, um elo central ao dinamismo da partilha e da postura 
comprometida em relação à questão ambiental.

Essa nova cultura ética da EdC, atinge também funcionários, clientes, consumidores, 
fornecedores  etc.,  onde  a  relação  econômica  tem seu  foco  voltado  para  o  homem e  não 
unicamente para o lucro. O lucro, necessário à vida da empresa, é considerado como resultado 
da atuação séria, coerente e responsável da empresa, mas não como objetivo central.  Este 
campo da ética, é muito vasto dentro da atuação da EdC,  com resultados que não serão 
possíveis  abordar  neste  artigo,  mas  que  segundo  as  necessidades  do  desenvolvimento 
sustentável  já  analisadas,  são  essenciais  esse  tipo  de  organizações  com  valores  éticos  e 
responsáveis para que possam incorporar mais facilmente seus objetivos.

Sobre o crescimento da EdC ao longo do tempo, verifica-se no início eram algumas 
empresas e a idéia foi acolhida em outros países, além do Brasil. Tomando como referência o 
ano de 2001, as adesões ao projeto já somaram 769 empresas no mundo, sendo que destas, o 
maior  percentual  está  na  Europa,  com 481  empresas  e  na  América,  com 224  empresas, 
distribuídas  assim desta  forma:  156 no  comércio,  194 no  setor  industrial  e  419 no  setor 
terciário ou em outras áreas. (BRANDALISE, 2003, p. 98).

Para o presente trabalho, se tomará como amostra para um estudo mais acurado, a 
experiência de duas das empresas da EdC – a Prodiet e a Femaq – sem a pretensão porém, de 
esgotar a discussão sobre ambas. A análise em duas das empresas da EdC, permite contudo, 
colher a dimensão do projeto como um todo, dado que os princípios que norteiam as empresas 
são os mesmos. 

5.3.1 A Prodiet
A experiência da Prodiet Farmacêutica Ltda, inserida no projeto EdC desde 1993, 

com sede em Curitiba-PR e uma filial no Estado de São Paulo, oferece notáveis contribuições 
acerca de vários aspectos do desenvolvimento sustentável, sobretudo no que tange à nova 
mentalidade  voltada  à  partilha  e  contrária  ao  consumismo;  à  valorização  do  homem; 
comportamento ético; eficiência econômica; preocupação com a questão social e ambiental, 
entre outros.

Segundo  o  diretor  e  sócio-proprietário  da  Prodiet,  Armando  Tortelli,  sua  visão 
capitalista teve uma considerável mudança depois da Economia de Comunhão. “Entendi que 
o  centro  de  toda  a  atividade  econômica  é  o  ser  humano.  Quem  está  por  trás  de  um 
concorrente? O ser humano, o homem. Quem está por trás do fornecedor? O homem. Quem 
está por trás de um funcionário? O homem. O homem está no centro de tudo (Tortelli, 2000, 
p. 151)”.

A experiência da Prodiet demonstra que é possível voltar a atividade empresarial 
para  objetivos  que contemplem o  aspecto  qualitativo e  ético,  típicos  do  desenvolvimento 
econômico, sem que com isso a empresa deixe de gerar empregos, e de ser eficiente, não 
obstante os desafios que são enfrentados ao escolher a ética como princípio de gestão.

Segundo  Lubich  (2004,  p.  35),  a  força  positiva  que  inspira  tais  empresas,  que 
buscam serem construtoras de uma sociedade mais justa, as ajudam a superarem os contrastes 
internos que podem se apresentar como um entrave às organizações formadas por pessoas. “O 
modo de atuação com responsabilidade, competência e seriedade das empresas que fazem 
parte  do  projeto,  atrai  a  confiança  e  a  estima  de  clientes,  funcionários,  fornecedores  ou 
financiadores”. Na EdC, os frutos desta confiança e estima adquiridos pela responsabilidade e 
seriedade do projeto, são conhecidos como bens relacionais.

5.4.1 A Femaq
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Em exemplo  tangível  de  atuação  do  desenvolvimento  sustentável,  por  parte  das 
empresas da EdC, pode ser verificado também na Femaq, uma empresa que aderiu à proposta 
da EdC já em 1991, quando do seu lançamento. A Femaq trabalha no ramo de fundição e 
procura inserir em sua gestão, novos padrões de consumo e produção, e a observância da 
erradicação da pobreza, através dos pressupostos do projeto.

Conscientes  dos  problemas  ambientais  causados  pela  areia  de  fundição  que  era 
descartada no meio ambiente, a Femaq procurou estudar alternativas para que essa areia que 
era jogada fora pudesse ser recuperada através da reciclagem, reduzindo com isso a extração 
de areia na natureza e criar posteriormente, uma forma para que esta areia, que continha uma 
camada  superficial  de  aglomerante,  que  inviabilizava  seu  uso,  pudesse  ser  reutilizada  no 
processo produtivo, evitando assim a poluição ambiental.

A  empresa  chegou  a  investir  em  torno  de  R$  800.000,00  em  tecnologias  não 
poluentes. Essa postura da Femaq, preocupada não apenas com a questão social, mas também 
com a problemática ambiental,  foi caso de reconhecimento pela CETESB (Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental), como caso de sucesso, no processo de recuperação e 
regeneração de areia e utilização do resíduo da recuperação em artefatos de cimento.

Por sua preocupação com o meio ambiente e pelos altos investimentos realizados 
pela Femaq, hoje ela consegue reciclar 100% dos resíduos gerados, não produzindo assim as 
externalidades negativas ambientais, que são uma das preocupações sobre a sustentabilidade. 
Outro aspecto da Femaq refere-se à sua preocupação em relação ao consumismo, através de 
um trabalho de conscientização e de protagonismo próprio dos diretores da empresa.  

6. Considerações finais
Depois de aprofundadas as dificuldades e desafios inerentes à implementação do 

desenvolvimento sustentável, dada a sua complexidade, no que tange aos aspectos sociais e 
ambientais,  que  requerem  mudanças  de  concepções  sobre  novos  padrões  de  produção  e 
consumo,  especialmente  nos  grandes  países  industrializados,  verifica-se  que  os  resultados 
virão na medida em que se aceita a idéia de coletividade, que implica encarar os problemas 
sociais e ambientais de qualquer parte do mundo como parte do compromisso de todos.

Se  for  mantido  o  mesmo  padrão  de  produção  e  consumo  que  não  leva  em 
consideração  o  meio  ambiente  e  se  não  houver  uma  reeducação  quanto  ao  respeito  e  à 
mudança  de  mentalidade  voltada  à  preservação  e  a  redução  das  disparidades  sociais,  se 
apresentarão num futuro próximo sérios problemas quanto à utilização dos recursos naturais, 
e  se  verá  as  disparidades  sociais  acentuarem-se  ainda  mais.  Como  conseqüência  deste 
processo, o agravamento da insustentabilidade do planeta, tende a ocasionar a falta de bem-
estar na geração presente e futura.

A Economia de Comunhão pode representar uma realidade tangível para alcançar o 
desenvolvimento  sustentável,  no  que se  refere  ao  aspecto econômico,  ambiental  e  social, 
como postulado pela ONU, ainda que incipiente diante da complexidade do problema, as 
empresas  da  EdC  atuam de  maneira  responsável  e  determinada,  na  busca  de  resultados 
concretos. Esta nova cultura e uma nova mentalidade, somadas à necessidade de mudanças 
nos  paradigmas  da  economia,  apontadas  como  essenciais  para  que  o  desenvolvimento 
sustentável se consolide, são a base motriz da Economia de Comunhão. 

Um projeto que vai ao encontro das exigências atuais e apresenta uma nova forma 
de leitura da realidade por meio da atuação coerente das empresas da EdC, que busca uma 
sociedade mais justa e equilibrada para as gerações presentes e futuras, e que se preocupa com 
a  questão  ambiental,  leva  a  confirmar  sua  eficácia  e  veracidade,  como meio  de  atuação 
concreta e de contribuição ao desenvolvimento econômico e à sustentabilidade.

Após as abordagens sobre os objetivos da Economia de Comunhão, bem como as 
suas preocupações quanto às questões sócio-ambientais, conclui-se que este projeto, sem a 
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pretensão de ser uma panacéia que resolve todos os problemas, constitui a seu modo uma 
contribuição eficaz ao desenvolvimento sustentável. 
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