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Com o esgotamento do modelo comunista no fim do século XX, o 
capitalismo, triunfante, cruzou novas fronteiras, alcançando lugares 
onde jamais havia prosperado. Deste movimento, surgiu a necessidade 
de um novo equilíbrio entre os Estados Naccionais e as Corporações 
Transnacionais. Hoje, em decorrência do avanço tecnológico, da 
integração das cadeias produtivas e da desterritorialização do capital, 
não se pode mais almejar ao retorno do status quo pré-colapso 
comunista. 
�De um lado, o Estado Nacional busca defender seus interesses. A 
regulamentação técnica é um exemplo bastante eloqüente deste novo 
modus operandi, pois o agente público anda no fio da navalha ao 
buscar conciliar os princípios do livre mercado com os objetivos 
legítimos para a regulamentação, que se constituem, inter alia: 
imperativos de segurança nacional; a prevenção de práticas 
enganosas; a proteção da saúde ou segurança humana, da saúde ou 
vida animal ou vegetal, e do meio ambiente.  
�De outro lado, prosperam as grandes Companhias Transnacionais, 
apoiadas no modelo pós-fordista de produção, na desterritorialização 
do capital e em uma produção global de bens e serviços, tentando 
atender o desejo de consumidores que pertencem a diversas unidades 
socioculturais e político-econômicas. Cada vez mais, existe a 
necessidade destas Companhias adotarem códigos de conduta 
fundamentados em princípios de Responsabilidade Social, melhorando 
sua imagem perante estes novos consumidores. 
�As corporações transnacionais operam em um ambiente co-habitado 
por outras agências interessadas em supranacionalismo e que têm 
funções importantes na economia política do presente. Entre elas estão 
novas (e não tão novas) entidades com diferentes graus de 
institucionalização e poder. Incluem o G-8, o Clube de Paris, bancos 
regionais e multilaterais (Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, dentre outros), agências e organizações multilaterais 
(Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, 
Organização Mundial do Comércio, dentre outras), blocos econômicos 
e políticos como a União Européia, o Acordo de Livre Comércio da 
América do Norte (NAFTA) e o Mercosul. As lutas e os dramas 
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políticos dessas entidades desenrolam-se em diferentes loci, como, por 
exemplo, suas sedes mundiais, parlamentos nacionais, conferências 
internacionais/globais e por meio da mídia.  
�Assim nasce a proposta de uma nova Governança para o século XXI: 
“a soma das diferentes maneiras pelas quais os indivíduos e 
instituições, públicas e privadas, geram seus assuntos comuns. É um 
processo contínuo de cooperação e de acomodação entre interesses 
diversos e conflit 
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1. Introdução 

Com a débâcle do bloco comunista, após a queda do muro de Berlim, surgiu uma nova ordem 
mundial na qual o capitalismo, triunfante, avançou sobre áreas em que jamais havia deitado 
raízes. Apoiado em fatores econômicos abundantes, tais como, recursos naturais fartos e 
baratos, mão-de-obra abundante e bem qualificada e a desterritorilização do capital, os 
empreendimentos privados alcançaram um novo status: Corporações Transnacionais. Estas 
novas corporações ampliaram suas cadeias produtivas, conferindo-lhes dimensões planetárias, 
integrando fornecedores de diferentes partes do mundo, ao passo que se esforçam por atender 
a consumidores de realidades socioculturais e político-econômicas distintas. 

Por outro lado, os Estados Nacionais, atordoados perante este novo cenário, buscaram formas 
integradas de atuação. Sopesando a liberalização do comércio com o bem estar da população, 
os governos criaram novas formas de e regulamentar, internalizando os conceitos do que se 
convencionou chamar Globalização. Os esforços para a criação de diretrizes para boas 
práticas de regulamentação têm sido marcantes neste processo. 

Atuando em rede, os Estados Nacionais geraram um novo conceito de governança, na qual a 
regulamentação representa a soma das diferentes maneiras pelas quais os indivíduos e 
instituições, públicas e privadas, geram seus assuntos comuns. É um processo contínuo de 
cooperação e de acomodação entre interesses diversos e conflituosos. 

Neste novo conceito de Governança, a atuação da sociedade é fundamental, principalmente 
quando organizada e participante, a exemplo das organizações não-governamentais. Essa 
tendência decorre da maior conscientização do consumidor e conseqüente procura por 
produtos e práticas que gerem melhoria para o meio ambiente ou comunidade, valorizando 
aspectos éticos ligados à cidadania. 

O setor privado, contemplando todas estas componentes, têm cada vez mais incorporados 
valores e práticas socialmente responsáveis. Afinal, neste novo mundo, este movimento lhes 
proporcionará importantes vantagens competitivas. 

Este artigo procura refletir sobre estas condicionantes. Primeiro, analisando as boas práticas 
de regulamentação, em particular, os esforços do governo brasileiro. Segundo, perscrutando 
os conceitos de responsabilidade social. Terceiro, combinando os dois primeiros em uma 
proposta de Governança mais adequada ao século XXI. Por fim, realizando um balanço geral 
destas componentes formadoras de um novo ethos mundial. 

2. Boas Práticas de Regulamentação 

O ato de regulamentar é essencial para o funcionamento da sociedade e da economia. Mas a 
má qualidade dos regulamentos pode impor custos desnecessários à comunidade, impedir a 
inovação e abafar pressões concorrenciais. Estima-se entre 2% e 3% o impacto da introdução 
de novos regulamentos técnicos no Produto Interno Bruto de um país. 

Regulamento técnico é o documento que enuncia as características de um produto ou os 
processos e métodos de produção a eles relacionados, incluídas as disposições administrativas 
aplicáveis, cujo cumprimento é obrigatório. Pode tratar parcial ou exclusivamente de 
terminologia, símbolos e requisitos de embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um 
produto, serviço, bens, pessoas, processo ou método de produção. 
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A definição acima é a utilizada pelo governo brasileiro, adotada por meio da Resolução do 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) No 
05/2007. Ela decorre da estabelecida no anexo I do Acordo sobre Barreiras Técnicas da 
Organização Mundial do Comércio, recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro por 
meio do decreto legislativo Nº 30/1996.  

Esta intromissão do governo na vida do cidadão decorre do que se convencionou chamar de 
objetivos legítimos da regulamentação, que se constituem, inter alia: imperativos de 
segurança nacional; a prevenção de práticas enganosas; a proteção da saúde ou segurança 
humana, da saúde ou vida animal ou vegetal, e do meio ambiente. 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), no documento-
base do Fórum Global sobre Governança (Regulatory Issues and the Doha Development 
Agenda), realizado em 2003, elenca seis princípios a nortear seus membros no 
estabelecimento de regulamentos técnicos: 

− Transparência e acesso completo das partes interessadas ao processo decisório; 

− Não-descriminação; 

− Prevenção de restrições desnecessárias ao comércio; 

− Uso de normas técnicas internacionais; 

− Reconhecer a equivalência de regulamentos técnicos de outras nações; 

− Aplicação de princípios da concorrência.  

O primeiro princípio busca garantir a participação e consulta das partes interessadas desde a 
fase inicial de elaboração da regulamentação. Esta participação e consulta deve ser organizada 
de maneira a facilitar a mais ampla participação e acesso eqüitativo ao processo. Ressalte-se 
que não se devam distinguir nacionais de estrangeiros no concernente às partes interessadas, 
ambas deverão ser igualmente ouvidas. 

A não-discriminação tenta prevenir a imposição de regulamentos que façam distinção entre 
fornecedores de produtos, processos e serviços. Nestes tempos em que as cadeias produtivas 
têm extensão global, diferenciar produtos, partes, peças ou serviços que venham de 
determinadas nações não é aceitável. O princípio da não-discriminação, cláusula pétrea do 
Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas (GATT), está assentado em dois artigos: artigo I – 
Princípio da Nação Mais Favorecida e artigo III – Princípio do Tratamento Nacional. O 
Princípio da Nação mais Favorecida prevê, grosso modo, que qualquer vantagem que um país 
conceda a outro deverá ser estendida também aos demais Estados Membros do Sistema 
Multilateral de Comércio. Já o Princípio do Tratamento Nacional evita que haja regras 
diferenciadas entre bens e serviços nacionais e estrangeiros, existindo somente uma regra.  

O terceiro princípio norteador está calcado na teoria liberal do comércio internacional. Esta 
escola de pensamento econômico prega, desde seus primórdios com Adam Smith, que os 
países transacionam entre si para aumentar sua capacidade de consumo e o bem estar de suas 
sociedades, especializando-se em setores que tenham vantagens comparativas. Como o 
regulamento técnico é uma “cunha” do Estado na economia, ela só é admissível em 
decorrência do bem comum, plasmada nos objetivos legítimos.   

O uso de normas técnicas internacionais constitui um dos pilares do Acordo sobre Barreiras 
Técnicas da Organização Mundial do Comércio. Todavia, só quatro organismos de 
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normalização são reconhecidos como internacionais pela OMC: a Organização Internacional 
para Normalização (ISO), a Comissão Eletro-técnica Internacional (IEC), o Codex 
Alimentarius e União Internacional de Telecomunicações (ITU). Ao se considerar a utilização 
de normas técnicas como base para a regulamentação, é importante que se faça uma análise 
crítica do seu conteúdo, pois só os requisitos essenciais ao problema a que se almeja resolver 
são permitidos no bojo do regulamento técnico. Quaisquer critérios não justificáveis estarão 
sujeitos à contestação internacional, podendo-se, em casos extremos, originar painéis no 
Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.  

O reconhecimento de regulamentos técnicos de outras nações facilita sobremaneira o livre 
trânsito de bens e serviços. Embora possam parecer diferentes no conteúdo, dois regulamentos 
técnicos podem alcançar o mesmo objetivo. Isto ocorre por dois motivos: primeiro, porque os 
regulamentos devem evitar ser prescritivos, focando mais nos fins que nos meios, cuja 
eficácia está na defesa dos objetivos legítimos; segundo, porque se estes estiverem 
fundamentados em normas internacionais, não diferirão substantivamente entre si.  

A concorrência livre e justa constitui um alvo a se mirar. Um regulamento, não só nos 
mandatos que faz, mas, também, quanto à participação na sua elaboração, deve observar 
estrita igualdade de tratamento, de forma a não estabelecer distinção entre aqueles que devem 
cumpri-lo e, igualmente, considerar as necessidades de toda sociedade, observando a 
imparcialidade e a eqüidade. A regulamentação deve ainda se pautar por um compromisso 
ético, respeitando os princípios da competição, comércio e facilitação dos investimentos de 
âmbito nacional e internacional. 

Não basta apenas estabelecer o regulamento técnico, deve-se verificar ainda seu cumprimento. 
Há duas formas disto ser realizado: a avaliação da conformidade e o acompanhamento de 
mercado. 

Segundo a Resolução Conmetro Nº05/2007, avaliação da conformidade é qualquer atividade 
com objetivo de determinar, direta ou indiretamente, que os requisitos pertinentes em 
regulamentos técnicos ou normas são atendidos. Quando forem compulsórios, i.e., 
estabelecidos pelo Estado, a avaliação da conformidade será obrigatória. A avaliação da 
conformidade inclui, entre outros, procedimentos para amostragem, ensaio e inspeção, 
avaliação, verificação e garantia da conformidade; registro, acreditação e aprovação, bem 
como suas combinações. Abrange, também, terminologias específicas utilizadas em alguns 
segmentos, tais como, homologação, aprovação de modelo e verificação metrológica. 

Em uma breve digressão, deve-se ressaltar aqui um pouco da história do desenvolvimento 
econômico mundial. No passado, nas antigas corporações de ofício e no modelo de produção 
artesanal, o consumidor estava bastante próximo do produtor, podendo atestar a qualidade do 
produto ou serviço, dando o retorno ao produtor de forma instantânea.  

No período industrial, a produção seriada massiva trouxe a preocupação com a uniformidade 
das características do produto fabricado. Ademais, com o aumento da produção, os 
fornecedores teriam de ser qualificados com vistas a um produto final de características 
semelhantes. Assim, nasceu a avaliação da conformidade de segunda parte, na qual o 
comprador atestava a conformidade do fornecedor com requisitos por ele especificados.  

Neste mundo pós-industrial, cujas cadeias produtivas se estendem do oriente ao ocidente, em 
que os consumidores, fornecedores e produtores estão dispersos por todo o planeta, um novo 
modelo foi necessário: a atividade de avaliação da conformidade por terceira parte. Este 
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modelo pressupõe que a atividade de avaliação de conformidade realizada por uma pessoa ou 
uma organização seja independente da pessoa ou da organização que fornece o objeto, e de 
interesse do usuário nesse objeto. Assim, nasceram as grandes certificadoras, de alcance 
mundial. 

A fiscalização, por outro lado, é uma atividade essencial para a efetiva implementação da 
regulamentação técnica. O objetivo da fiscalização, em termos gerais, é acompanhar se a 
regulamentação está efetivamente implementada, de forma a prevenir que produtos, serviços, 
bens, processos ou pessoas, que não atendem aos requisitos estabelecidos, sejam postos no 
mercado ou sejam utilizados, colocando em risco a incolumidade dos cidadãos e a 
concorrência leal e justa entre os fornecedores. 

Para exemplificar, imaginemos um produto cuja certificação seja compulsória no Brasil. Não 
interessa se este produto é de origem nacional ou importada, ele só poderá ser vendido 
mediante a ostentação da marca de conformidade com o regulamento técnico brasileiro. Para 
isto, este produto deverá passar pela certificação de um organismo de avaliação da 
conformidade. Os fiscais do governo verificarão constantemente no comércio que somente 
produtos certificados estejam à venda. Importante: quem garante a qualidade do produto é o 
fabricante, o governo apenas verifica a conformidade com requisitos técnicos específicos, 
decorrentes da defesa dos objetivos legítimos. 

Quando a legislação o permite, as autoridades envolvidas na fiscalização podem não ser 
exatamente as mesmas que desenvolveram e publicaram a regulamentação técnica. Neste 
caso, arranjos institucionais entre os envolvidos, viabilizam a delegação da fiscalização, sendo 
o órgão delegado, obrigatoriamente, uma entidade pública. É possível, inclusive, que a 
fiscalização seja delegada a entidades de outro nível de poder, no âmbito dos estados ou dos 
municípios. É importante, sobretudo nesse caso, que a autoridade regulamentadora elabore e 
padronize procedimentos específicos para orientar a execução da fiscalização, bem como com 
vistas à eficiência e eficácia desta, capacite e habilite os agentes f iscais por ela responsáveis. 

3. Responsabilidade Social 

Com o fim da era soviética, o comunismo caiu em descrédito e o capitalismo avançou por 
áreas onde jamais havia deitado raízes, a exemplo da Europa Oriental, da África e do Sudeste 
Asiático.  

O crescente aumento da complexidade dos negócios, principalmente em decorrência do 
processo de globalização e da velocidade das inovações tecnológicas e da informação, impõe 
que Estados Nacionais e Empresas Transnacionais alcancem um novo patamar em suas 
relações.  

A desterritorialização da produção e as cadeias produtivas globais constituem um desafio ao 
caráter regulador dos Estados Nacionais. Além disso, as crescentes disparidades e 
desigualdades de nossa sociedade obrigam a repensar as bases de desenvolvimento 
econômico, social e ambiental. 

Por outro lado, o incremento da produtividade em função do avanço das novas tecnologias e 
da difusão de novos conhecimentos levou a um aumento significativo da competitividade 
entre as empresas. Dessa forma, as empresas do século XXI buscam cada vez mais investir 
em novos processos de gestão, visando criar diferenciais competitivos.  
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O mundo empresarial vê na responsabilidade social uma nova estratégia para aumentar seu 
lucro e potencializar seu desenvolvimento. Essa tendência decorre da maior conscientização 
do consumidor e conseqüente procura por produtos e práticas que gerem melhoria para o meio 
ambiente ou comunidade, valorizando aspectos éticos ligados à cidadania. Deve haver um 
desenvolvimento de estratégias empresariais competitivas por meio de soluções socialmente 
corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis.  

Assim, cabe o desafio de colimar esta tendência de mercado aos objetivos legítimos 
perseguidos pelos Estados Nacionais quando estabelecem regulamentos técnicos.  

Segundo Ashley (2001), muito se tem escrito sobre ética, valores, moral e cultura, mas ainda 
falta explicitá-los de forma mais sistemática. Por um lado, tentativas por parte de 
determinadas organizações de estabelecer padrões de ética e responsabilidade social em suas 
atividades e formas de gestão, muitas vezes, têm se limitado a criar “códigos de ética”. Por 
outro, muitos trabalhos acadêmicos também se interessam mais pelo aspecto instrumental de 
conceitos como ética ou moralidade, procurando explicitar de que forma prática eles deveriam 
ser promovidos e até mesmo implantados dentro das organizações.  

Parece lícito afirmar, então, que hoje em dia as organizações precisam estar atentas não só a 
suas responsabilidades econômicas e legais, mas também a suas responsabilidades éticas, 
morais e sociais.  

Segundo Moreira (1999), a palavra ética possui dois significados principais: disciplina 
integrante da ciência da Filosofia e conjunto de regras. 

Como disciplina, Ética é o estudo das avaliações do ser humano em relação às suas condutas 
ou às dos outros. Essas avaliações são feitas sob a ótica do bem e do mal, de acordo com um 
critério que geralmente é ditado pela moral.  

Como conjunto de regras, a ética é constituída por aquelas aplicáveis à conduta humana, que 
fazem delas atitudes compatíveis ou não com a concepção geral do bem.  

As definições propostas por Moreira, porém, ficam subordinadas ao conceito de bem e de 
mal. Ao comentar a teoria de Kant, ele coloca a ética como um padrão de conduta, um dever 
com base em conceitos universais aplicáveis “a todos que estejam na mesma situação”, sem 
exceções. A premissa “desde que estejam na mesma situação” nos remete ao conceito de 
justiça de Aristóteles, que se resume em “tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na medida exata de sua desigualdade”. Isto se contrapõe diametralmente à isonomia 
legal: “todos são iguais perante a lei”; consolidada na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, base da Carta das Nações Unidas e do Artigo 5º da Constituição Federal brasileira de 
1988. 

Ainda conforme Ashley (2001), responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, 
políticas e comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no sentido negativo) 
por membros da sociedade, apesar de não codificados em leis. Eles envolvem uma série de 
normas, padrões ou expectativas de comportamento para atender o que os diversos públicos 
(partes interessadas) com as quais a empresa se relaciona consideram legítimo, correto, justo 
ou de acordo com seus direitos morais ou expectativas.   

Essas responsabilidades éticas correspondem a valores morais específicos. Valores morais 
dizem respeito a crenças pessoais sobre comportamento eticamente correto ou incorreto, tanto 
por parte do indivíduo quanto com relação aos outros. É dessa maneira que valores morais e 
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ética se complementam. A moral pode ser vista como um conjunto de valores e de regras de 
comportamento que as coletividades, sejam elas nações, grupos sociais ou organizações, 
adotam por julgarem corretos e desejáveis. Ela abrange as representações imaginárias que 
dizem aos agentes sociais o que se espera deles, quais comportamentos são bem-vindas, qual 
a melhor maneira de se agir coletivamente, o que é o bem e o que é o mal, o permitido e o 
proibido, o certo e o errado, a virtude e o vício. A ética é mais sistematizada e corresponde a 
uma teoria de ação rigidamente estabelecida. A moral, em contrapartida, é concebida menos 
rigidamente, podendo variar de acordo com o país, o grupo social, a organização ou mesmo o 
indivíduo em questão.  

A expressão responsabilidade social suscita uma série de interpretações. Para alguns 
representa a idéia de responsabilidade ou obrigação legal; para outros, é um dever fiduciário, 
que impõe às empresas padrões mais altos de comportamento que os do cidadão médio. Há os 
que a traduzem, de acordo com o avanço das discussões, como prática social e função social. 
Outros a vêem associada ao comportamento eticamente responsável ou a uma contribuição 
caridosa. Há ainda os que acham que seu significado transmitido é ser responsável por ou 
socialmente consciente e os que a associam a um simples sinônimo de legitimidade ou a um 
antônimo de socialmente irresponsável ou não-responsável. 

Responsabilidade Social (ASHLEY, 2001) pode ser definida como o compromisso que uma 
organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem 
positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, de modo específico, agindo 
proativamente e coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua 
prestação de contas para com ela. A organização, nesse sentido, assume obrigações de caráter 
moral, além das estabelecidas em lei, mesmo que não diretamente vinculadas a suas 
atividades, mas que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável dos povos. Assim, 
em uma visão expandida, responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

4. Governança: um novo paradigma para o século XXI 

A Globalização é uma realidade. Hoje, em decorrência do avanço tecnológico, da integração 
das cadeias produtivas e da desterritorialização do capital, não se pode mais almejar ao 
retorno do status quo pré-colapso comunista. 

Nesta nova ordem internacional, os Estados Nacionais perdem espaço para as companhias 
transnacionais. Como se dará a governança neste novo cenário? 

A abordagem em termos de regimes faz supor que as regras existem em torno a uma dada 
questão, que elas são conhecidas e que os Estados a têm como referências. Bastante estatista, 
ela não permite considerar as situações incertas, as temporalidades cruzadas, o emaranhado 
dos diferentes níveis de atores e de trocas que ocorre a cada momento na vida internacional. 
Ademais, ela se aplica caso a caso, domínio a domínio. Ela não permite pensar a 
mundialização na sua complexidade. Ao conceito de governança, surgido recentemente na 
disciplina das relações internacionais, reputa-se o papel de atenuar essas faltas e de completar 
o conceito de regime. 

Segundo Smouts (2004), a noção merece ser precisada, pois três discursos se desenvolvem 
simultaneamente em torno à governança e não se acordam. 
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Primeiro, aquele do Banco Mundial e dos credores dirige-se aos países em desenvolvimento. 
É um discurso sobre a “boa gestão”: a “boa governança” implica em um Estado de direito, 
uma boa administração, a transparência e a responsabilidade dos dirigentes políticos.  

Segundo, o discurso da maioria dos estudos de relações internacionais, inclusive do pioneiro 
“Governança sem Governo” (ROSENAU, CZEMPIEL, 2000). A governança designa então 
um conjunto de regulações que funciona mesmo que elas não emanem de uma autoridade 
oficial, produzida pela proliferação das redes de um mundo mais e mais interdependente. Ela 
é bastante próxima da noção de regime, sendo mais ampla, mais global e recontando menos a 
cooperação internacional por domínios (menos issue area oriented). 

O terceiro estudo é aquele que inspira estudos de políticas públicas e foi conservado pela 
Commition on Global Governance, reunida sob iniciativa do Chanceler alemão Willy Brandt 
logo depois da queda do muro de Berlim, por refletir como seria organizada a ordem 
internacional pós-Guerra Fria. É a definição mais interessante, porém a mais difícil de se 
operacionalizar: “a soma das diferentes maneiras pelas quais os indivíduos e instituições, 
públicas e privadas, geram seus assuntos comuns. É um processo contínuo de cooperação e de 
acomodação entre interesses diversos e conflituosos. Ele inclui as instituições oficiais e os 
regimes dotados de poderes executórios assim como arranjos informais sobre os quais os 
povos e as instituições estão de acordo ou que eles percebem ser de seu interesse”. 

A terceira definição encaixa perfeitamente no que se pretende para os regulamentadores, 
representando os Estados Nacionais, e os fornecedores de bens e serviços, participantes ativos 
do mercado mundial. Todavia, a integração de um terceiro vetor é fundamental neste 
equilíbrio de forças: os atores sociais. Mesmo que não sejam consumidores destes produtos ou 
serviços, eles são muitas vezes partes interessadas, pois têm interesses colaterais ao processo 
de consumo. Por exemplo, as organizações não-governamentais de defesa ambiental nos 
debates sobre subsídios agrícolas da OMC. Sabe-se que plantações podem ter impactos 
positivos ao meio ambiente, quando seqüestram carbono da atmosfera, ou negativos, quando 
aumentam a emissão de metano, no caso dos extensos arrozais asiáticos. 

Essas propriedades definidoras da governança mostram ao mesmo tempo as suas forças e as 
usa fraquezas. A governança tem a vantagem de ser maleável e flexível. A ação pública 
internacional resultante desse fato emana da intersubjetividade dos atores em relação. Ela 
supõe a existência de um espaço público, no sentido de Habermas, aquele no qual os 
diferentes componentes de uma sociedade exercem seu poder de expressão e de crítica e 
constroem-se pela comunicação uns com os outros. Ela concede um grande espaço aos atores 
sociais. Ela permite descrever os modos de gestão dos assuntos de interesse mundial que 
resultam do jogo de subsistemas que ligam atores heterogêneos que não têm nem as mesmas 
capacidades nem as mesmas legitimidades. 

Assim, objetivos legítimos de regulamentação deveriam também incluir desejos e ambições 
dos produtores e dos atores sociais. A organização dos homens e a gestão de seu destino 
comum não são mais pensadas apenas no interior das fronteiras territoriais. A mundialização 
conduz a repensar os modos de representação e participação políticas.  

À medida que a globalização desenvolve sua dinâmica seletiva, reproduzindo ou criando 
poderosas elites e que o capitalismo transnacional mais e mais dita regras para os Estados 
Nacionais, cresce a necessidade dos atores sociais contrabalançarem estas novas tendências 
hegemônicas.  
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O transnacionalismo tem fronteiras e similaridades com temáticas como globalização, sistema 
mundial e divisão internacional do trabalho. Mas a sua própria particularidade reside no fato 
da transnacionalidade apontar para uma questão central: a relação entre territórios e os 
diferentes arranjos socioculturais e políticos que orientam as maneiras como as pessoas 
representam pertencimento a unidades socioculturais, políticas e econômicas. Isso é o que 
doravante serão denominados modos de representar pertencimento a unidades socioculturais e 
político-econômicas. Esses modos são centrais na definição de alianças em múltiplos 
contextos de cooperação e conflito. São precisamente as formas pelas quais nos integramos a 
esses guarda-chuvas simbólicos, que estão mudando rapidamente com a globalização.  

É preciso distinguir o capitalismo transnacional do capitalismo multinacional. O primeiro 
envolve uma lógica diferente de estruturação de agentes econômicos e políticos, levando à 
emergência de uma nova hegemonia. O capitalismo multinacional supõe a associação de 
capitais com diferentes origens nacionais no mesmo empreendimento. Neste caso, ainda é 
possível identificar, em maior ou menor grau, a composição do capital e sua responsabilidade 
política em termos de nacionalidade. O capitalismo multinacional é o terreno sobre o qual 
cresce o capitalismo transnacional (MIYOSHI, 1996). Neste último, é impossível traçar as 
origens do capital, dada a volatilidade e a flexibilidade do capital financeiro e industrial sob 
regimes de acumulação flexível (HARVEY, 1989). As corporações transnacionais (CTNs) 
embaralham a lógica das relações entre os diferentes níveis de integração, promovendo a 
existência de redes globais com novos sentidos de pertencimento e lealdade. A relação entre 
territorialidade e responsabilidade política encontra-se, agora, passível de ser ocultada sem um 
plano preestabelecido ou sem necessariamente recorrer à violência. O capital está 
completamente desterriteritorializado em seu fluxo planetário e fragmentação global.  

Sklair (1996), acertadamente, considera a corporação transnacional como o principal locus de 
práticas econômicas transnacionais. Miyoshi (1996) enfatiza a segmentação étnica dos 
mercados de trabalho das CTNs, afirmando que o multiculturalismo dessas corporações é uma 
forma de quebrar ainda mais os elos entre empregados e respectivas lealdades nacionais. É 
importante assim reter que o embaralhamento dos diferentes níveis de integração promovido 
pelas CTNs tem conseqüências que vão além das políticas econômicas, impactando, por 
exemplo, processos de formação identitária.  

As corporações transnacionais operam em um ambiente co-habitado por outras agências 
interessadas em supranacionalismo e que têm funções importantes na economia política do 
presente. Entre elas estão novas (e não tão novas) entidade com diferentes graus de 
institucionalização e poder. Incluem o G-8, o Clube de Paris, bancos regionais e multilaterais 
(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, dentre outros), agências e 
organizações multilaterais (Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, 
Organização Mundial do Comércio, dentre outras), blocos econômicos e políticos como a 
União Européia, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e o Mercosul. 
As lutas e os dramas políticos dessas entidades desenrolam-se em diferentes loci, como, por 
exemplo, suas sedes mundiais, parlamentos nacionais, conferências internacionais/globais e 
por meio da mídia.  

O capitalismo transnacional é altamente relacionado ao desenvolvimento da indústria flexível 
pós-fordista. Existem duas características do capitalismo pós-fordista que devem ser 
sobressaltadas neste trabalho. Primeiro, a integração dos maiores mercados financeiros do 
mundo em uma corrida planetária por lucros. Essa é uma das principais forças subjacentes à 
dificuldade de atribuir rótulos nacionais a transações econômicas transnacionais. Segundo, a 
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fragmentação de um mesmo processo produtivo por diferentes áreas do mundo. Essa 
disseminação maximiza o uso que os empresários capitalistas podem fazer da força de 
trabalho e dos recursos naturais baratos em escala planetária. Ambas as tendências alimentam-
se do que Castells chama a revolução da tecnologia da informação,“ uma acontecimento 
histórico tão importante quanto a Revolução Industrial do século XVIII, introduzindo um 
padrão de descontinuidade na base material da economia, sociedade e cultura (CASTELLS, 
1996). Estados e comunidades tecno-científicas tiveram um papel fundamental ao desatar o 
novo “modo informacional de desenvolvimento”, um contexto no qual a passagem do 
industrialismo para o informacional global e a sociedade da informação prosperam. Para 
Castells (1996), “o termo informacional indica o atributo de uma organização social 
específica na qual a geração, o processamento e a transmissão de informação tornaram-se as 
fontes fundamentais de produtividade e poder”. 

No entanto, não se prega aqui a dissolução e a luta planetária entre estes três atores: os 
Estados Nacionais, as Companhias Transnacionais e os atores sociais. Mas, no século XXI 
será necessária uma concertação de posições para consolidação da governabilidade pregada 
pela equipe de Willy Brandt.  

As CTNs terão de aprender a equacionar a necessidade de obter lucros, obedecer às leis, ter 
um comportamento ético e envolver-se em alguma forma nas unidades socioculturais e 
político-econômicas das comunidades em que se inserem. Além disso, mudanças, como nas 
formas que são concebidos e comercializados os produtos e serviços, trazem consigo novas 
questões éticas com que as organizações têm de aprender a lidar, principalmente, porque, cada 
vez mais, as novas tecnologias de informação e oportunidades comerciais e empresariais 
abertas pela globalização tendem a levar todas as organizações a abraçar padrões globais de 
operação. 

Para ilustrar a reflexão sobre a responsabilidade social e o multilateralismo, a Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem um documento que dá 
diretrizes para as empresas multinacionais, estabelecendo princípios e padrões de 
cumprimento voluntário, consistentes com a legislação aplicável, com vistas a uma conduta 
empresarial responsável. As Diretrizes visam a harmonizar as operações das empresas com as 
políticas governamentais, fortalecer a base da confiança mútua entre as empresas e as 
sociedades onde operam, melhorar o clima do investimento estrangeiro e aumentar a 
contribuição das CTNs para o desenvolvimento sustentado. As Diretrizes são parte integrante 
da Declaração da OCDE sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais, 
juntamente com os outros elementos dessa Declaração que se relacionam com o tratamento 
nacional, obrigações contraditórias impostas às empresas e incentivos e desincentivos ao 
investimento internacional. 

Dentro da economia global, há ainda a questão da cultura propriamente dita. As CTNs, bem 
como qualquer organização que almeje expandir seus mercados em escala global, precisam 
estar cada vez mais atentas à diversidade cultural reinante entre os povos. Se parece 
verdadeira a afirmativa de que a comunicação intercultural entre diferentes povos tende a 
homogeneizar todas as culturas (presumivelmente em favor da cultura dominante, ou do país 
mais rico, como se costuma afirmar), também podermos perceber o movimento inverso: 
contatos entre culturas com diferentes percepções e padrões sobre direitos humanos, por 
exemplo, vêm aumentando as expectativas das populações dos diversos países, que passam a 
exigir um comportamento socialmente responsável das empresas e que respeite as noções 
internacionais de direitos humanos, liberdade e participação democrática.  
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Nesse sentido, podemos dizer que um dos efeitos da economia global é a adoção, por todo o 
mundo, de padrões éticos e morais mais rigorosos, seja pela necessidade das próprias 
organizações de manter sua boa imagem perante o público, seja pelas demandas diretas do 
público para que todas as organizações atuem de acordo com tais padrões. Valores éticos e 
morais sempre influenciaram as atitudes das empresas, mas estão se tornando cada vez mais, 
homogêneos e rigorosos. 

As empresas têm procurado ir ao encontro destas preocupações do público, desenvolvendo 
dispositivos e procedimentos internos de orientação e de gestão que demonstram o seu 
compromisso em relação às boas práticas e à boa conduta empresarial, assim como no tocante 
à política de emprego adotada. Algumas empresas recorreram a serviços de consultoria, 
auditoria e certificação, o que contribuiu para a acumulação de conhecimentos especializados 
nestes domínios. Estas iniciativas favoreceram igualmente o diálogo social sobre regras de 
boa conduta das empresas.  

A adoção de códigos de conduta que se inspirem em documentos internacionais sobre 
responsabilidade social corporativa, a exemplo das Diretrizes da OCDE ou as Metas do 
Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), contribuem para uma melhor definição 
das expectativas dos governos aderentes, no que se refere à conduta empresarial e constituem 
um ponto de referência para as empresas. Por conseguinte, estes códigos de conduta 
complementam e reforçam os esforços desenvolvidos pelo setor privado no sentido de definir 
e pôr em prática regras de conduta empresarial responsável. 

Levando-se em consideração esta transnacionalidade, o setor privado deveria adotar códigos 
de conduta que se fundamentassem em instrumentos internacionais de Responsabilidade 
Social Corporativa, tais como as diretrizes para as multinacionais da Organização para 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) e o Global Compact. 

As empresas devem plenamente ter em conta as políticas em vigor nos países onde 
desenvolvem as respectivas atividades, tendo em consideração os pontos de vista de outros 
agentes envolvidos. A este respeito, as empresas deveriam, segundo as Diretrizes da OCDE: 

− Contribuir para o progresso econômico, social e ambiental, de forma a assegurar um 
desenvolvimento sustentável; 

− Respeitar os direitos humanos que de algum modo possam vir a ser afetados pelas 
respectivas atividades, em conformidade com as obrigações e compromissos 
internacionais assumidos pelo governo do país de acolhimento; 

− Encorajar a criação de capacidades em nível local em estreita cooperação com a 
comunidade local, incluindo os meios empresariais, desenvolvendo, ao mesmo tempo, as 
atividades da empresa no mercado nacional e internacional, de forma compatível com as 
boas práticas comerciais; 

− Encorajar a formação de capital humano, nomeadamente criando oportunidades de 
emprego e facilitando a formação dos trabalhadores; 

− Abster-se de procurar ou aceitar exceções não previstas no quadro legal ou regulamentar, 
em domínios como o meio-ambiente, a saúde, a segurança, o trabalho, a tributação, os 
incentivos financeiros, dentre outros; 

− Apoiar e defender os princípios da boa gestão empresarial, desenvolvendo e aplicando 
boas práticas de gestão empresarial; 
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− Elaborar e aplicar práticas de auto regulamentação e sistemas de gestão eficazes que 
promovam uma relação de confiança mútua entre as empresas, as sociedades e os 
governos onde aquelas operem; 

− Promover o conhecimento dos trabalhadores sobre, e fazer que ajam em conformidade 
com, as políticas da empresa, divulgando adequadamente essas políticas, inclusive através 
de programas de formação. 

A definição de código de conduta muitas vezes se confunde com o conceito de código de 
ética, e alguns autores chegam a tratar de ambos indiscriminadamente. Porém, o termo 
“código de conduta” é mais abrangente que “código de ética”; envolve “códigos de 
marketing”, “códigos comerciais”, inclusive códigos impostos que limitam os direitos dos 
empregados. Assim, fica definido código de conduta (FLIESS,1999) como toda declaração de 
princípios e valores (mesmo que não éticos) corporativos que buscam definir a conduta da 
corporação. 

Geralmente, os códigos referem-se a temas diretamente ligados à responsabilidade social, 
como direitos trabalhistas, direitos humanos, competição, meio ambiente, dentre outros. 
Ainda segundo Fliess (1999), a cidadania corporativa (área temática menos abordada nos 
códigos) pode se apresentar de diferentes formas:“alguns códigos declaram que seus 
subscritos se empenham em empregar pessoal local e indígena seja onde for que estejam 
localizadas suas operações. Outros participam de programas comunitários de 
desenvolvimento, incluindo escolas, orfanatos e creches. Algumas declarações são bastante 
explícitas e concretas nas questões comunitárias, outras simplesmente incluem uma caução 
para o trabalho em função do engrandecimento do bom andamento da economia em todas as 
comunidades nas quais estão sendo conduzidos negócios”. 

Enfim, apesar de ainda não haver um padrão para códigos de conduta adotados ao redor do 
mundo, eles vêm se tornando, cada vez mais, um instrumento da política social global da 
empresa e um documento de compromisso com a sociedade. Ele é o início da implementação 
de uma nova cultura empresarial. A evolução das discussões sobre o tema no cenário 
internacional mostra que a tendência é que os códigos tornem-se um documento cada vez 
mais complexo e cada vez mais determinante da ação empresarial. 

É importante ressaltar a noção de que somente um belo código não prova que a empresa está 
agindo com responsabilidade social nem mesmo cumprindo as leis nacionais ou direitos 
fundamentais. A explicitação do código tem de espelhar uma cultura que já esteja tácita na 
organização ou uma mudança efetiva em direção a uma cultura ética e socialmente 
responsável. Todo compromisso social declarado não tem muito valor se não for assegurado. 
Isso implica em um programa interno de desenvolvimento e acompanhamento das práticas e 
monitoramento independente, sendo fundamental o acesso público aos resultados deste 
monitoramento, ou seja: transparência.  

Todavia, a participação no processo de regulamentação técnica de empresas que tenham estas 
práticas empresariais socialmente responsáveis, explicitadas em códigos de conduta ou não, 
aumentam a confiança do governo no consenso em torno a critérios justos que promovam o 
bem estar comum da sociedade, sem prejudicar a competitividade das empresas. 

5. Conclusões 
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Em geral, os governos deveriam buscar liberalizar os mercados, não intervir ainda mais. 
Entretanto, visando ao bem estar da população, sua incolumidade e a proteção ao meio 
ambiente, o Estado Nacional estabelece a regulamentação técnica.  

O estabelecimento destes regulamentos técnicos deve ocorrer por meio da cooperação entre o 
governo, o setor privado e a sociedade civil. Por parte do Estado, perseguindo os objetivos 
legítimos; por parte dos industriais, agricultores e comerciantes, buscando formas éticas de 
sustentabilidade de esses empreendimentos; por fim, uma sociedade civil bem esclarecida, 
lutando pelo seus direitos. 

Como a fronteira entre mercado doméstico e internacional é bastante tênue, este equilíbrio de 
forças dos atores supracitados alcança escala global. Os Estados Nacionais agrupados em 
organizações plurilaterais (por exemplo: Mercosul, União Européia e OCDE) e organizações 
Multilaterais (tais como: OMC e ONU) procuram contrabalançar o poder das Corporações 
Transnacionais, de atuação e interesses planetários. Em meio a estes dois titãs, atuam as 
organizações sociais internacionais. Materializadas em Organizações não-governamentais, 
estes entes sociais tentam congregar a sociedade civil global em torno a temas mundiais: 
defesa da cidadania, meio ambiente, erradicação do trabalho infantil, segurança alimentar, 
dentre outros. 

A contenda entre estas posições não é desejável, mas a sim a composição de esforços em 
torno a regulamentos técnicos justos, racionais, imparciais, eqüitativos, que tenham 
compromisso ético, transparentes, de impactos social, econômico e ambiental bem 
equilibrados e, por fim, em consonância com a lei dos Estados Nacionais e os seus acordos 
internacionais decorrentes. 

Não interessa aos Estados Nacionais prejudicar a iniciativa privada, entretanto, as empresas 
devem comungar dos valores éticos, socialmente responsáveis e que busquem o bem estar das 
pessoas, independente dos modos de representar pertencimento a unidades socioculturais e 
político-econômicas.  

Empresas, que explicitam seus valores em códigos de conduta e praticam de forma coerente 
esta cultura, representam um parceiro inestimável do governo no estabelecimento de 
regulamentos técnicos. Facilitam as negociações em torno aos requisitos técnicos exigidos, 
permanecem atentas aos procedimentos de avaliação da conformidade e conferem à atividade 
de fiscalização do Estado Nacional um caráter mais orientativo do que punitivo.  

Enfim, neste novo século, com desafios globais cada vez mais presentes no cotidiano das 
pessoas comuns, com as cadeias produtivas de extensão mundial, a consolidação da 
governança defendida pela equipe de Willy Brandt é cada vez mais necessária: “a soma das 
diferentes maneiras pelas quais os indivíduos e instituições, públicas e privadas, geram seus 
assuntos comuns”.  
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