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Resumo: Em 2020, o mundo se deparou com a pandemia de CO-
VID-19, momento em que a sociedade civil precisou unir esfor-
ços para reduzir os impactos sociais, econômicos e na saúde oca-
sionados por essa crise. Além das medidas de enfrentamento à 
doença, aspectos relacionados à solidariedade e à atuação social 
da empresa emergiram como meio de enfrentamento dos desa-
fios ocasionados pela pandemia. O presente artigo objetivou 
examinar as transformações da atuação social da empresa du-
rante a pandemia de COVID-19. Buscou-se responder como as 
empresas se posicionaram durante esse período e em que medida 
a atuação social emergencial dessas organizações pode influen-
ciar os seus compromissos sociais no futuro. Para tanto, a meto-
dologia aplicada foi qualitativa e teórica, uma vez que foram ex-
ploradas referências bibliográficas de livros, artigos periódicos 
das áreas de responsabilidade social da empresa, função social e 
direito empresarial, enquanto o método utilizado foi o hipoté-
tico-dedutivo. No primeiro tópico, apresentou-se a responsabili-
dade social corporativa e a função social da empresa. Posterior-
mente, foi exposta a questão da filantropia empresarial e suas 
particularidades diante da responsabilidade social corporativa. 
Por último, exibiu-se a ascensão do papel social das empresas 

 
1 Professor e Coordenador do Curso de Mestrado do Centro Universitário 7 de Setem-
bro – UNI7. Professor do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Estado do Ceará.   
2 Mestranda em Direito Privado pelo Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7.  
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durante a pandemia de COVID-19, por meio das doações e de-
mais ações sociais e filantrópicas realizadas por essas organiza-
ções em prol da coletividade. Conclui-se que o contexto pan-
dêmico ensejou uma atuação social ainda maior por parte das 
empresas e que, diante de tantas adversidades oriundas da crise 
sanitária, a solidariedade e o esforço em conjunto em prol de 
interesses coletivos se apresentam como um possível legado dei-
xado pela pandemia.  
 
Palavras-Chave: Responsabilidade social; Função Social; Filan-
tropia; COVID-19; Pandemia. 
 
SOCIAL RESPONSIBILITY, PHILANTHROPY AND THE 
SOCIAL ROLE OF COMPANY IN THE COVID-19 PAN-
DEMIC 
 
Abstract: In 2020, the world faced the COVID-19 pandemic, a 
time when civil society needed to join efforts to reduce the so-
cial, economic and health impacts caused by this crisis. In addi-
tion to measures to combat the disease, aspects related to the 
company's solidarity and social performance have emerged as a 
means of facing the challenges caused by the pandemic. This 
article aimed to examine the transformations in the company's 
social performance during the COVID-19 pandemic. We sought 
to answer how companies positioned themselves during this pe-
riod and to what extent the emergency social performance of 
these organizations can influence their social commitments in 
the future. For that, the applied methodology was qualitative and 
theoretical, since bibliographical references of books, periodical 
articles of the areas of social responsibility of the company, so-
cial function and business law were explored, while the hypo-
thetical-deductive method was used. In the first topic, corporate 
social responsibility and the social function of the company were 
presented. Subsequently, the issue of corporate philanthropy and 
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its particularities in the face of corporate social responsibility 
was exposed. Finally, there was an increase in the social role of 
companies during the COVID-19 pandemic, through donations 
and other social and philanthropic actions carried out by these 
organizations in favor of the community. It is concluded that the 
pandemic context gave rise to an even greater social perfor-
mance by companies and that, in the face of so many adversities 
arising from the health crisis, solidarity and the joint effort in 
favor of collective interests are presented as a possible legacy 
left by the pandemic. . 
 
Keywords: Social responsability; Social role; Philanthropy; 
COVID-19; Pandemic. 
 
INTRODUÇÃO  
 

m 2020, a sociedade civil mundial passou a en-
frentar inúmeros desafios oriundos da propagação 
do coronavírus (SARS – Cov-2), que resultou na 
pandemia de COVID – 19, sendo assim declarada 
no dia 11 de março de 2020 pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS).3  
Em meio aos inúmeros danos ocasionados pelo cenário 

pandêmico (compreendendo, mas não se limitando a: mortes, 
desempregos, aumento da desigualdade social e colapso nos sis-
temas de saúde), a crise sanitária trouxe à tona a noção de soli-
dariedade e colaboração entre indivíduos, organizações da soci-
edade civil e empresas, os quais objetivam dirimir os inúmeros 
impactos negativos da doença e de suas consequências sociais, 
em todos os territórios afetados.  

Além das medidas sanitárias para o controle do vírus, 

 
3 OPAS/OMS BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. Folha Informativa 
COVID – 19. Escritório da OPAS e da OMS no Brasil. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/covid19. Acesso em: 21 set 2020. 
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aspectos relacionados à solidariedade da sociedade civil e à atu-
ação social da empresa emergiram como meio de enfrentamento 
dos desafios ocasionados pela referida crise. Assim, ao passo 
que a pandemia avançou, pessoas em situação de vulnerabili-
dade social passaram a se beneficiar de inúmeras iniciativas so-
ciais dessas organizações, suscitando o debate acerca da respon-
sabilidade social e filantropia empresarial. 

A partir dessa perspectiva, objetiva-se, neste artigo, 
responder à seguinte pergunta de partida: como as empresas se 
posicionaram durante os primeiros meses de pandemia de 
COVID-19 e em que medida a atuação social emergencial dessas 
organizações pode influenciar os seus compromissos sociais no 
futuro? 

Para tanto, a metodologia aplicada é qualitativa e teórica, 
uma vez que são exploradas referências bibliográficas de livros, 
notícias e artigos periódicos sobre responsabilidade social da 
empresa, função social e COVID-19, enquanto o método 
utilizado é o hipotético-dedutivo. 

Este artigo está dividido em três tópicos. Em um primeiro 
momento, apresentou-se uma breve elucidação acerca dos 
conceitos de responsabilidade social corporativa e de função 
social da empresa. 

Posteriormente, foi exposta a questão da filantropia 
empresarial e suas particularidades diante da responsabilidade 
social corporativa. 

Por último, exibiu-se a ascensão do papel social das 
empresas durante a pandemia de COVID-19, por meio das 
doações e demais ações sociais e filantrópicas realizadas por 
essas organizações em prol da coletividade. 
 
1. ÉTICA EMPRESARIAL: A RESPONSABILIDADE SO-
CIAL CORPORATIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DA EM-
PRESA 
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A pandemia resultante do Corona Vírus, potencializada 
por suas diversas e mais graves variantes, tem levado a muitas 
reflexões. Certamente, a grave crise sanitária e econômica não 
será resolvida apenas pela atuação estatal, impondo ao setor 
privado uma atuação incisiva, coordenada e de efetiva inclusão 
dos mais carentes, moldada pelo princípio da solidariedade 
social.  E no âmbito das atividades privadas destacam-se as 
organizações empresariais.   

A realidade que se descortina, em tempos de pandemia e 
no pós-pandemia, exige um posicionamento proativo por parte 
das empresas, tanto no que condiz com a exigência de uma 
atuação ética como no que se refere às ações filantrópicas. A 
empresa, em perspectiva econômica, é um dos mais importantes 
meios de alavancar desenvolvimento, sendo necessária uma 
ampliação da sua atividade essencial, a partir da compreensão de 
que a empresa possui as condições necessárias para contribuir 
com o enfrentamento dessa e de outras crises, adotando uma 
postura socialmente adequada.  

É com esteio na solidariedade social, decorrente do 
artigo 3º, da Constituição Federal, que se exige a atuação ética 
das organizações empresariais. O princípio incide por toda a 
ordem jurídica e tem entre seus fundamentos a proteção do 
direito à propriedade, cuja análise deve ser realizada a partir da 
sua funcionalização, conforme determina a Constituição Federal 
de 1988.4 É dele que decorre o fundamento das noções de 
responsabilidade corporativa e de função social da empresa.      

Nesse contexto, conceitos como função social e 
responsabilidade social corporativa vêm à tona e propõem à 
sociedade o questionamento acerca do papel que a empresa 
exerce na sociedade, sobretudo durante a pandemia. Por 
conseguinte, a demanda por valores sociais na atividade 

 
4 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de 
interesses na sociedade limitada. Tese de Doutorado — Universidade de São Paulo, 
2009. 
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empresarial tem crescido consideravelmente, e a pauta tem se 
apresentado cada vez mais relevante.5 É necessário pontuar que, 
conforme aduz Moraes6 é a sociedade “quem legitima a 
empresa”.  

A busca por novos parâmetros de comportamento e a 
valorização de padrões de responsabilidade social corporativa é 
fenômeno que vem se consolidando ao longo dos tempos, não 
estando vinculado à crise provocada pela atual pandemia, 
embora tenham ganho um forte impulso nos tempos atuais.  No 
passado, escândalos financeiros como o da empresa Enron7 
trouxeram à tona o debate sobre o tema, de modo que, 
progressivamente, as empresas têm buscado incorporar e 
institucionalizar valores sociais, integrando a ética em seus 
processos decisórios e no seu modo de gestão empresarial.8 

A adoção de comportamentos éticos pode se dar por 
meio do exercício da função social da empresa ou pelas práticas 
de responsabilidade social corporativa (RSC), cujos conceitos 
devem ser bem esclarecidos, a fim de que se evite confusão, 
sobretudo no contexto da ordem jurídica brasileira.   

O objetivo das empresas é gerar lucro, razão da sua 
existência e motivação para a sua criação pelos seus 
organizadores. Entretanto, deve-se ter em mente que o 
atendimento de outros interesses além do de gerar lucro tem sido 
uma preocupação cada vez mais identificada entre os propósitos 
das empresas, sendo certo que a busca pelo lucro não deve se 

 
5 NASCIMENTO, Letícia Queiroz. As parcerias com o terceiro setor para o exercício 
da responsabilidade sócio ambiental das empresas. Dissertação de Mestrado – Centro 
Universitário 7 de Setembro – UNI7, 2021.   
6 MORAES, Maria Cristina Pavan. et al. Evolução Histórica dos Estudos sobre a 
Ética. In: SILVA FILHO; BENEDICTO, Gideon Carvalho de; CALIL, José 
Francisco. (Org.) Ética, responsabilidade social e governança corporativa. 3 ed. 
Campinas: Editora Alínea, 2014. p. 27. 
7 A Enron Corporation era uma empresa de energia elétrica, situada em Houston, 
Texas, no Estados Unidos que protagonizou, em 2001, um dos maiores escândalos 
contábeis do século XXI, no qual práticas de corrupção e fraudes levaram à falência 
da organização e o prejuízo de bilhões de dólares aos acionistas.  
8 NASCIMENTO, Letícia Queiroz. Ob. Citada.    
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realizar de qualquer forma.  
A CF/88 disciplina o exercício da atividade econômica, 

dispondo sobre a ordem jurídica do mercado, que deve ser 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tendo por fim assegurar a todos a exigência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observando-se os seguintes princípios: 
soberania nacional; propriedade privada; função social da 
propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa 
do meio ambiente; redução das desigualdades regionais e 
sociais; busca do pleno emprego; e por fim, tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. 
Tais princípios são basilares para a atuação das empresas. 

Embora entre eles não conste o principio da função social 
da empresa, que apenas é referenciada quando se dispõe que a 
lei que cria empresa pública deve indicar qual a sua função 
social, não há dúvidas de que a função social da empresa é 
corolário da função social da propriedade. 9  

Dessa maneira, não se pode tratar do exercício da 
atividade empresarial sem observar as ponderações decorrentes 
da função da propriedade.10 A CF/88 em seu artigo 5º inciso 
XXIII, determina que a propriedade, enquanto direito inviolável, 
atenderá a sua função social. No artigo 170, apresenta-se como 
um princípio norteador da ordem econômica, o qual se amplifica 
às empresas públicas e às sociedades de economia mista, como 
se observa no artigo 173, §1º, inciso I. Logo, o cumprimento da 
função social é objetivo a ser alcançado não somente pela 

 
9 Conforme dispõe João Luís Nogueira Matias (2009), em sua tese de doutorado, A 
função social da empresa e a composição de interesses na sociedade limitada, a 
construção teórica da função social no Brasil e da responsabilidade social da empresa, 
nos Estados Unidos, embora motivada por fatores semelhantes, foi inteiramente 
diversa.  
10 MATIAS, João Luís Nogueira. A propriedade e a ética empresarial: a distinção 
entre a função social da empresa e a teoria da social responsability. In: MATIAS, João 
Luís Nogueira; WACHOWICZ, Marcos. (Org.). Direito de propriedade e Meio 
ambiente: Novos desafios para o século XXI. Florianópolis, v. 1, p. 10-30, 2010. p.15. 
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propriedade, mas também pela empresa, meio de exercício da 
propriedade. 

O regime jurídico da propriedade fixado no texto 
constitucional considera a sua diversidade, ou a existência de 
distintas formas de exercício do direito à propriedade.  

Com relação à propriedade urbana, a CF/88 estabeleceu, 
no artigo 182, que a política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar dos habitantes. O §2º do mesmo artigo 
determina que “a propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor.”11 

Já a propriedade rural tem a definição da sua função so-
cial no artigo 186, que dispõe que se considera atendida quando 
ocorrer o seu aproveitamento racional e adequado; com a utili-
zação adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 
do meio ambiente; observância das disposições que regulam as 
relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores.  

O Código Civil de 1916, vigente à época da publicação 
da CF/88 não fazia referência à função social da propriedade, 
tampouco da empresa. No entanto, o Código Civil de 2002, ao 
estabelecer que a validade dos negócios e demais atos jurídicos 
constituídos antes da sua entrada em vigor obedece ao disposto 
em leis anteriores, realiza uma ressalva quanto à função social, 
destacando que nenhuma convenção prevalecerá caso contrarie 
a função social da propriedade e dos contratos.12 Evidencia-se, 
pois, a preocupação do legislador civil acerca da questão. 

No que se refere especificamente à função social da pro-
priedade, o artigo 1288 do Código Civil dispõe que o direito de 

 
11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: Senado, 
1988. 
12 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 
DF: Senado, 2002. 
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propriedade deve ser exercido em consonância com as suas fi-
nalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preserva-
dos, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, 
a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimô-
nio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das 
águas. Também estipula que são defesos os atos que não trazem 
ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam ani-
mados pela intenção de prejudicar outrem.  

Observa-se, à vista disso, a indissociabilidade entre o 
direito de propriedade e a sua função social, característica que 
se estende à empresa. Nessa perspectiva, assevera Bessa: 

A empresa é um negócio de múltiplas manifestações do direito 
de propriedade: produz bens, gera riqueza, estabelece – por 
meio dos negócios jurídicos – relações de aquisição e alienação 
de propriedade, tecendo um intrincado conjunto de obrigações 
jurídicas e interagindo com o meio político, com os consumi-
dores, com os trabalhadores, com as populações vizinhas, com 
a natureza. 13 

No Livro sobre empresa, embora não seja realizada 
referência expressa à função social da empresa, diversos 
dispositivos são demonstração clara do acolhimento implícito do 
princípio, como a possibilidade de exclusão de sócios para a 
preservação da empresa ou a proteção dos sócios minoritários, 
por meio da fixação de regras cogentes para a tomada de 
deliberações sociais.  

Por sua vez, na legislação sobre sociedades por ações, a 
Lei 6.404/76, e sobre falências e recuperação de empresas, de 
forma expressa o princípio é acolhido, superando qualquer 
dúvida sobre a sua positivação.   

Assim, a função social da empresa se configura como 
princípio jurídico, cuja obediência se torna obrigatória, impondo 
o cumprimento de obrigações positivas e negativas aos que 

 
13 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: 
práticas sociais e regulação jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 101. 



_876________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

exercem a atividade empresarial.14    
A importância do princípio foi reconhecida pelas 

Jornadas de Direito Civil, promovidas pelo Conselho da Justiça 
Federal, conforme o Enunciado n.º 5315, da I Jornada de Direito 
Civil, o que repercutiu imensamente na doutrina.  

A atuação ética empresarial também é o núcleo da 
doutrina americana da “social responsability”, 16 decorrente da 
noção de ‘responsability’, do Common Law, implica na 
imposição de deveres às sociedades empresariais”.17 

Segundo o Instituto Ethos, a responsabilidade social 
empresarial (RSE) ou responsabilidade social corporativa (RSC) 
pode ser definida como “a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos 
com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando os recursos ambientais e culturais para 
as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 
redução das desigualdades sociais”.18 

Os ideais de responsabilidade social passaram a 
influenciar o exercício da atividade empresarial, havendo uma 
preocupação significativa com minoração dos impactos 
negativos e o aperfeiçoamento de práticas socialmente 
responsáveis. Identifica-se, a partir de então, uma espécie de 

 
14 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de 
interesses na sociedade limitada. Tese de Doutorado — Universidade de São Paulo, 
2009. 
15 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. I Jornada de Direito Civil. Organização 
Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr. Brasília, Centro de Estudos Judiciários, 2003. 
16 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de 
interesses na sociedade limitada. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 
2009. 
17 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de 
interesses na sociedade limitada. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 
2009, p. 103. 
18 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL - 
ETHOS. Responsabilidade Social Empresarial nos Processos Gerenciais e nas 
Cadeias de Valor. São Paulo, 2006. 
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novo padrão de comportamento corporativo, em que os 
procedimentos internos da empresa consideram aspectos alheios 
à sua atividade principal.19   

Para que se possa fazer a distinção entre a função social 
da empresa e a responsabilidade social corporativa, deve-se 
entender que a função social da empresa se situa no âmbito 
jurídico, como principio, enquanto a responsabilidade social está 
relacionada a questões de ordens estratégica e mercadológica, o 
que leva à constatação de que não há margem para a 
interpretação de ambiguidade entre os dois conceitos, porém 
pode ser identificada a harmonia entre os valores que os moldam 
e os preenchem.  

Assim, enquanto o exercício da função social da empresa 
é imposição legal, consequência da função social da propriedade 
estabelecida pela Constituição Federal, a responsabilidade social 
é decorrência da adoção espontânea da empresa, que pode ou 
não implantar práticas socialmente adequadas, não sendo 
juridicamente exigível como a função social.20 

O objetivo, em ambos os casos, é aliar o 
desenvolvimento da empresa aos interesses daqueles que, de 
algum modo, a ela estão vinculados e podem ser afetados pelo 
seu funcionamento, os chamados stakeholders.21 Deve-se deixar 
claro que não há incompatibilidade entre a adoção de padrões 
éticos, por meio das práticas de ações socialmente responsáveis, 
e a obtenção do lucro.  

Robert Reich é crítico da teoria da social responsability 

 
19  NASCIMENTO, Letícia Queiroz. As parcerias com o terceiro setor para o 
exercício da responsabilidade sócio ambiental das empresas. Dissertação de Mes-
trado – Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7, 2021.   
20 MATIAS, João Luis Nogueira. A propriedade e a ética empresarial: distinção entre 
a função social da empresa e a teoria da social responsability. In: WACHOWICZ, 
Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord.). Direito de propriedade e meio 
ambiente: novos desafios para século XXI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 
10- 30. (Recurso digital) 
21 DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 
2012. p. 6. 
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e defende que não há compatibilidade entre os interesses da 
empresa e a adoção de práticas socialmente adequadas, 
sustentando que as empresas “simplesmente não têm condições 
de ser socialmente responsáveis, pelo menos não a ponto de 
fazer diferença”. O autor aponta que o processo democrático 
seria o único meio para determinar obrigações sociais no setor 
privado e que, não obstante aumentar o senso de 
responsabilidade social das empresas seja objetivo valioso, o 
melhor meio para realizá-lo seria através de uma democracia 
mais eficaz.22  

O autor ainda entende que, na perspectiva do mercado 
norte americano, as empresas além de não serem aptas para 
identificar as demandas sociais, tampouco são capazes de prestar 
serviços que se caracterizariam como públicos, destacando que 
demonstrações “de bondade” por parte das empresas poderiam 
mascarar problemas que a democracia deve enfrentar, 
suscitando o debate acerca da prestação de serviços públicos por 
parte do governo e deixando claro o seu posicionamento no 
sentido de que práticas de responsabilidade social não seriam 
função da empresa.23 

Diverge-se da posição do autor. A adoção de práticas de 
RSC não impede que o Estado cumpra o seu dever de atender às 
demandas sociais. Na verdade, o que poderia ocorrer é a 
complementação de políticas públicas. Não se deve também 
deixar de destacar o caráter voluntário de tais praticas, que 
podem deixar de ser realizadas quando da conveniência das 
empresas, o que demonstra a importância essencial da atuação 
estatal.  

Outro crítico das práticas de responsabilidade social é 
Peter Barns, em sua obra “Capitalismo 3.0”, que sustenta que 
essa abordagem ensejaria no que denominou de shareholder 
activism (ativismo de acionistas), na medida em que as práticas 

 
22 REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo. Elsevier Brasil, 2008. p. 173. 
23 REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo. Elsevier Brasil, 2008. 
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somente seriam adotadas com o objetivo de gerar lucros para a 
própria organização.24 

Também discorda-se. Na verdade, a “forma de 
implementação da nova versão do capitalismo é estipular novos 
padrões para o exercício do direito de propriedade, cujo 
exercício será vinculado à preservação e pensamento nas 
gerações futuras.”25 

Ademais, a adoção de práticas de responsabilidade social 
pode inspirar novas exigências impostas pelo poder público às 
empresas, tornando-as obrigatórias, desde que obedecidos 
parâmetros mínimos, como a vinculação com o objeto da 
empresa.26     

Como se percebe, não há confusão entre os conceitos de 
função social da empresa e responsabilidade social corporativa, 
noções que estão vinculadas, como destacam Silva e Séllos 
Knoerr: “a responsabilidade social da empresa decorre do fato 
de que a função social lhe é intrínseca no ordenamento jurídico 
brasileiro”.27 Assim, sem o cumprimento da função social, não 
há que se falar em responsabilidade social corporativa.  
 
2. A ATUAÇÃO PETICA DAS EMPRESAS E A FILANTRO-
PIA EMPRESARIAL  

 
Após a distinção das noções de função social e 

responsabilidade social, é oportuna a caracterização da noção de 
 

24 BARNES, Peter. Capitalism 3.0: A guide to reclaiming the commons. Berrett-
Koehler Publishers, 2006, p. 54. 
25 MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de 
interesses na sociedade limitada. Tese de Doutorado — Universidade de São Paulo, 
2009. p. 107. 
26 MATIAS, João Luís Nogueira. A propriedade e a ética empresarial: a distinção 
entre a função social da empresa e a teoria da social responsability. In: MATIAS, João 
Luís Nogueira; WACHOWICZ, Marcos. (Org.). Direito de propriedade e Meio am-
biente: Novos desafios para o século XXI. Florianópolis, v. 1, p. 10-30, 2010.  
27 DA SILVA, Marcos Alves; DE SÉLLOS KNOERR, Viviane Coêlho. 
Responsabilidade social da empresa e subcidadania pautas para uma reflexão de 
índole constitucional. Revista Jurídica, v. 2, n. 31, p. 435-453, 2013. p. 445. 
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filantropia empresarial. Como destacam Silva e Séllos Knoerr, 
“o discurso sobre responsabilidade social da empresa não pode 
resvalar para a área da filantropia”.28 A assertiva é 
absolutamente necessária e verdadeira.  

A atuação das empresas com responsabilidade social não 
pode ser confundida com ações filantrópicas ou “doações 
singulares”. Estas são tidas como ações minimamente 
compromissadas, as quais a empresa destina certos recursos a 
determinadas instituições ou programas assistenciais, de forma 
pontual. 29   

Assim como a responsabilidade social empresarial, a 
filantropia é considerada uma ação eletiva (ou seja, não há 
obrigatoriedade legal), e igualmente está associada à ação 
voluntária, porém se relaciona com aspectos da generosidade e 
beneficência, enquanto a responsabilidade social está associada 
à modalidade de gestão, identificada no exercício da atividade 
empresarial. 30 

Bessa, com o objetivo de afastar a confusão ente os 
termos, sustenta que, enquanto a filantropia foge ao objeto da 
empresa e aos interesses dos seus acionistas e da sua atividade 
principal, a responsabilidade social da empresa está associada 
diretamente às atividades inerentes ao negócio, não estando no 
campo da responsabilidade estritamente ‘moral.31 

Montaño destoa do critério de diferenciação, defendendo 
que não é correto pensar que as atividades filantrópicas 
exercidas pelas empresas não visam, ainda que indireta e 

 
28 DA SILVA, Marcos Alves; DE SÉLLOS KNOERR, Viviane Coêlho. 
Responsabilidade social da empresa e subcidadania pautas para uma reflexão de 
índole constitucional. Revista Jurídica, v. 2, n. 31, p. 435-453, 2013. p. 445. 
29 HUSNI, Alexandre. Empresa socialmente responsável: uma abordagem jurídica e 
multidisciplinar. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2007. p. 169. 
30  NASCIMENTO, Letícia Queiroz. As parcerias com o terceiro setor para o exer-
cício da responsabilidade sócio ambiental das empresas. Dissertação de Mestrado – 
Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7, 2021.   
31 BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: 
práticas sociais e regulação jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 141. 
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encobertamente, a fins lucrativos.32 Mesmo que não seja o seu 
principal objetivo, as atividades filantrópicas conferem às 
organizações uma publicidade positiva.33  

Muitas vezes, é a finalidade lucrativa camuflada que 
acarreta o descrédito da filantropia empresarial, tornando-a alvo 
de críticas por reparar desequilíbrios sociais imediatos ao invés 
de alcançar benefícios de longo prazo, que permitiram a 
emancipação dos beneficiados.  

Para Moraes et al., tal prática pode ser considerada 
paternalismo ou assistencialismo porque apresenta soluções 
simplistas, em vez de desenvolver a consciência efetiva dos seus 
problemas e estimular a criação de soluções.34  

Mas, embora as críticas não possam deixar de ser 
consideradas, a filantropia empresarial tem grande importância 
para que determinados objetivos de caráter público urgentes 
sejam atendidos, suprindo necessidades básicas à sobrevivência 
humana, que não podem esperar por soluções de longo prazo.   

Já as ações de responsabilidade social visam a alcançar 
objetivos concretos, que comumente necessitam de tempo para 
serem realizados e, conforme exposto, comumente estão 
relacionados à própria atividade da empresa. 

Kotler et al. afirmam que, em resposta a pressões 
internas e externas, a natureza da filantropia empresarial mudou 
nas últimas décadas, de modo a equilibrar a preocupação com a 
riqueza dos acionistas e a responsabilidade pelas comunidades 
que contribuem para as atividades da empresa. Acrescentam, 
ainda, a tendência da filantropia empresarial para 

 
32 MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente 
de intervenção social. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 157. 
33 NASCIMENTO, Letícia Queiroz. As parcerias com o terceiro setor para o exercí-
cio da responsabilidade sócio ambiental das empresas. Dissertação de Mestrado – 
Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7, 2021.   
34 MORAES, Maria Cristina Pavan. et al. Evolução Histórica dos Estudos sobre a 
Ética. In: SILVA FILHO; BENEDICTO, Gideon Carvalho de; CALIL, José 
Francisco. (Org.) Ética, responsabilidade social e governança corporativa. 3 ed. 
Campinas: Editora Alínea, 2014. p. 29. 
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relacionamentos mais duradouros com entidades sem fins 
lucrativos e a tentativa das empresas de monitorar e medir 
melhor os resultados empresariais e sociais relacionados com as 
contribuições realizadas pela organização.35 

Destaca-se que a inclinação das organizações 
empresariais no sentido de estabelecer relações com entidades 
do terceiro setor e o monitoramento das ações promovidas é 
justamente o ponto que marca a transição de ações pontuais de 
filantropia realizadas pelas empresas de ações socialmente 
responsáveis, sob o aspecto de gestão empresarial.36 

Certamente, as práticas de responsabilidade social e as 
ações empresarias de filantropia na se confundem, se 
configurando como formas distintas de atuação empresarial na 
sociedade, com o objetivo de atender a interesses distintos dos 
da própria empresa e dos de seus organizadores.   
 
3. A ASCENSÃO DO PAPEL SOCIAL DAS EMPRESAS DU-
RANTE A PANDEMIA DE COVID-19  

 
Uma vez balizados os conceitos de responsabilidade 

social, função social e filantropia empresarial, os quais estão 
associados à atuação social das empresas, é oportuno o debate 
acerca do comportamento dessas organizações durante os 
primeiros meses da crise ocasionada pela propagação de 
COVID-19. 

Diante da pandemia, ganhou força o debate sobre o papel 
das empresas para além da geração de emprego e renda, 
movimentação da econômica e pagamento de impostos.37 Nessa 

 
35 KOTLER, Philip; HESSEKIEL, David; LEE, Nancy. Boas ações: uma anova 
abordagem empresarial: como integrar o marketing a ações corporativas que geram 
dividendos sociais e retorno financeiro sustentável. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 
125.   
36 NASCIMENTO, Letícia Queiroz. As parcerias com o terceiro setor para o exercí-
cio da responsabilidade sócio ambiental das empresas. Dissertação de Mestrado – 
Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7, 2021.   
37 Disponível em: https://gife.org.br/filantropia-empresarial-se-preocupar-com-o-
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perspectiva, a atuação social da empresa assume um novo 
significado e exige uma nova postura institucional nesse sentido. 

A solidariedade e o agir em prol da coletividade, com o 
objetivo de reduzir em alguma medida os inúmeros impactos 
sociais e econômicos oriundos dessa crise alcançaram, além dos 
indivíduos, a sociedade civil organizada e as empresas. 

Nesse contexto, conforme aduz Morin38, a solidariedade, 
que estava adormecida, despertou durante a provação vivenciada 
em comum. Segundo o autor: 

Para suprir a insuficiência dos poderes públicos na oferta de 
máscaras, assistimos à proliferação de atitudes e invenções 
solidárias, com produções alternativas por parte de empresas 
reconvertidas, confecção artesanal ou doméstica; também 
vimos a união de produtores locais, entregas gratuitas em 
domicílio, ajuda entre vizinhos, fornecimento de refeições 
gratuitas ao sem-teto, guarda de crianças, contatos mantidos 
nas piores condições entre professores e alunos. 

Já nos primeiros meses de enfrentamento à crise, de 
acordo com o Monitor das Doações COVID-19 da Associação 
Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR)39, as doações 
para combater o impacto do coronavírus no Brasil ultrapassaram 
6 bilhões de reais. Os dados chamam a atenção, posto que 
evidenciam o potencial da mobilização institucional para o 
enfrentamento às diversas crises oriundas da pandemia, 
alcançando um número jamais registrado em doações para 
emergências no país.40 

Distribuição de alimentos aos mais necessitados, doação 

 
impacto-e-necessario-para-a-regeneracao-da-humanidade-e-do-planeta-defende-
especialista/. Acesso em: 27 jan 2021. 
38 MORIN, Edgar. É hora de mudarmos de via: as lições do coronavírus. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2020. 
39 A Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), criada em 1999, tem 
como missão promover, desenvolver e qualificar a atividade de captação de recursos 
no âmbito do terceiro setor. 
40 Disponível em: https://captadores.org..br/2020/07/21/doacoes-para-combater-o-
impacto-do-coronavirus-ultrap assam-6-bilhoes-de-reais-no-brasil/. Acesso em: 05 
dez. 2020. 
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de produtos de higiene pessoal e consultas gratuitas foram algu-
mas das ações solidárias que se espalharam pelo país, oriundas 
não somente de ações individuais, como também de empresas.41 
Trata-se da união de esforços com o intuito de superar uma das 
maiores crises enfrentadas pela sociedade contemporânea.  

Ainda segundo informações da ABCR, é de se chamar a 
atenção o fato de que 58% das referidas doações, distribuídas 
entre as áreas de saúde, educação e assistência social, foram 
realizadas diretamente para pessoas jurídicas, 24% para 
instituições e fundações (terceiro setor) e 10% diretamente para 
pessoas físicas. E, do montante supracitado, 4 bilhões e 800 
milhões de reais (82% do total) são oriundos de empresas, 
evidenciando a eclosão dos valores de responsabilidade social 
no âmbito do mercado durante o período. 

São por essas razões que o Decreto nº 10.310, de 07 de 
abril de 2020, que alterou o Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 
2020, que dispõe sobre o recebimento de doações de bens 
móveis e de serviços de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, facilitou o recebimento 
de doações para o enfrentamento da pandemia. 

Dentre as empresas que assumiram uma postura social, é 
oportuna a menção ao posicionamento de organizações como a 
Avon e a Natura, que, em meados de abril de 2020, doaram 2,8 
milhões de sabonetes em barra e líquido para comunidades 
carentes próximas às localidades onde operam nacionalmente e 
em outros países da América Latina. No Brasil, parte da doação 
foi destinada a populações em situação de vulnerabilidade de 
São Paulo, Pará e Bahia, além de comunidades extrativistas da 
Amazônia.42 

 
41 Disponível em: https://saude.abril.com.br/bem-estar/a-solidariedade-se-multiplica-
durante-a-pandemia-de-covid-19/. Acesso em: 27 jan 2021. 
42 Disponível em: https://www.natura.com.br/blog/saude-e-bem-estar/novo-
coronavirus-natura-e-avon-doam-sabonetes-para-ajudar-no-controle-da-pandemia. 
Acesso em: 27 jan 2021.  
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Menciona-se ainda a atuação da sociedade civil 
organizada que, a partir de movimentos sociais que adotaram 
iniciativas de apoio à população mais vulnerável. Somente o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, por 
exemplo, realizou a doação de 3.800 toneladas de alimentos 
saudáveis e 700 mil marmitas desde o início da pandemia até 
dezembro de 2020.43 

Conforme se constatou, inúmeros são os possíveis os 
impactos sociais advindos da pandemia. Nessa perspectiva, é 
que, em junho de 2020, a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal) e a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAQ) publicou o 
documento intitulado “Como evitar que a crise da Covid-19 se 
transforme em uma crise alimentar”. 44 

Segundo o referido documento, os efeitos da crise são 
perceptíveis nos sistemas alimentares, na medida em que a 
vulnerabilidade dos trabalhadores aumentou e os preços locais 
dos alimentos permanecem subindo e, devido ao aumento do 
desemprego e da queda de renda, milhões de pessoas não estão 
conseguindo adquirir alimentos suficientes e estão tendo que 
optar por alimentos mais baratos e de menor qualidade 
nutricional. 

Ainda, o relatório incita a colaboração das empresas no 
enfrentamento da crise alimentar visto que provocam a 
implementação de medidas para atacá-la que contam com a 
participação dessas organizações como, por exemplo: o apoio 
financeiro para empresas agropecuárias e ajuste nos protocolos 
de cuidado e saúde na produção e transporte de alimentos e nos 

 
43 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/12/31/acoes-de-solidarie-
dade-durante-pandemia-deixam-legado-de-esperanca-para-2021. Acesso em: 27 jan 
2021.  
44 Disponível em: https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/fao-cepal-milhoes-pes-
soas-podem-cair-extrema-pobreza-podem-passar-fome-2020-america. Acesso em: 27 
jan 2021. 
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mercados varejistas.45 
Essa realidade também foi percebida entre o final de 

2020 e início de 2021, período que chegou a ser considerada a 
“segunda onda de solidariedade” após a pandemia, momento em 
que muitas empresas se mobilizaram para atender às graves 
demandas de Manaus. Os hospitais da capital do Amazonas 
ficaram sobrecarregados a ponto de colapsar o fornecimento de 
oxigênio da região, o que levou a organizações de grande porte 
como XP, Ambev Magazine Luiza e Honda enviar doações do 
produto e demais insumos necessários, como forma de conter a 
crise. 46 

Jaén et al., apontam que em nenhum caso a adoção de 
uma abordagem estratégica socialmente responsável ocasionará 
resultados negativos. Ao contrário, afirmam que as empresas 
que durante a pandemia deram o exemplo de ações socialmente 
responsáveis e mostraram seu lado solidário serão beneficiadas, 
no futuro, com o aumento de seus resultados, melhoria de sua 
reputação, impacto positivo para a sua imagem, bem como com 
o compromisso de seus colaboradores. Ademais, os autores 
apregoam que tais ações devem servir como um incentivo às 
empresas para que (independentemente de seu porte, país ou 
setor) sejam somados esforços para que a sociedade saia das três 
graves crises ocasionadas pela pandemia de COVID-19: 
sanitária, social e econômica.47 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

45 Disponível em: https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/fao-cepal-milhoes-pes-
soas-podem-cair-extrema-pobreza-podem-passar-fome-2020-america. Acesso em: 27 
jan 2021. 
46 Disponível em: https://neofeed.com.br/blog/home/a-segunda-onda-de-solidarie-
dade-empresas-se-mobilizam-para-ajudar-manaus/. Acesso em: 27 jan 2021. 
47 JAÉN, José Manuel Santos; MARÍN, María Teresa Tornel; ORTIZ, María Dolores 
Gracía. Repercusiones sobre las empresas de sus actuaciones socialmente 
responsables ante la pandemia generada por el COVID-19. Revista hispanoamericana 
de Historia de las Ideas, n. 46, p. 1-11, 2020. p. 8-9. 
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Diante dos esclarecimentos acerca dos conceitos de res-
ponsabilidade social e filantropia empresarial, é possível identi-
ficar que a maior parte das ações sociais identificadas nos pri-
meiros meses de pandemia de COVID-19 não são necessaria-
mente caracterizadas como responsabilidade social da empresa, 
porém indicam possíveis caminhos rumo à adoção de uma polí-
tica de responsabilidade social nas empresas.  

Por meio deste estudo, foi possível perceber que, por 
objetivarem reparar desequilíbrios sociais imediatos, atendendo 
a demandas urgentes surgidas na sociedade, as práticas citadas 
apresentam-se como ações filantrópicas, na medida em que não 
foram pensadas enquanto práticas de RSC, mas visaram dimi-
nuir impactos sociais graves que assolaram (e ainda atormen-
tam) uma parte significativa da população a nível nacional e glo-
bal. 

Não obstante as críticas feitas à filantropia empresarial, 
em detrimento de práticas de responsabilidade social, com 
objetivos a longo prazo, é necessário reconhecer a sua 
importância durante a pandemia de COVID-19. Entende-se que, 
a despeito das intenções pelas quais uma organização opta pela 
adoção de práticas socialmente responsáveis, a tendência é que 
os resultados sejam positivos para os stakeholders e para a 
sociedade que enfrenta uma crise sanitária, social e humanitária, 
em precedentes.  

O que se percebe é que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido rumo à adoção de uma postural social por parte das 
empresas, entretanto, o cenário pandêmico insere-se no contexto 
de desequilíbrios sociais experimentados há muitos anos, agra-
vando-os e potencializando-os e direcionam à compreensão de 
que o agir em conjunto em prol de um objetivo comum talvez 
seja um dos principais legados deixados pela pandemia. 
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