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Resumo: Neste artigo, estudamos o economista Luigino Bruni, em seu livro Comunhão e as Novas 

Palavras em Economia (2005), que afirma que é fundamental para o desenvolvimento econômico 

uma nova configuração entre trabalho, emprego e bens relacionais. Por outro lado, para o sociológo 

Zygmunt Bauman, em sua obra Vidas para Consumo (2008) a sociedade atual se configura como a 

sociedade dos consumidores, e não mais a sociedade dos produtores, de base fordista e keynesiana, 

opondo-se a qualquer forma de segurança existencial e moral, pressuposto dos bens relacionais. 

Nesse drama, a categoria de economia moral, proposta pro Bauman, pode ser observada nos casos 

de empresas da Economia de Comunhão, estudadas por Bruni. Nesse diálogo, os quatro princípios 

da Doutrina Social  da Igreja (Personalismo, Bem comum, Solidariedade e Subsidiariedade) são o 

eixo formativo dessa economia moral e a presença dos bens relacionais na nova configuração de 

trabalho e emprego. 
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Abstract: In this article, we study economist Luigino Bruni, in its book Communion and the New 

Words in Economy (2005), that he affirms that a new configuration between  work, job and goods 

is basic for the economic development. On the other hand, for Zygmunt Bauman, in his book Lives 

for Consumption (2008) the current society if configures as the society of the consumers, and not 

more the society of the producers, of fordista and keynesiana base, opposing it any form of moral 

security, estimated of the relationary goods. In this drama, the category of moral economy, proposal 

pro Bauman, can be observed in the cases of companies of the Economy of Communion, studied 

for Bruni. In this dialogue, the four principles of the Social Doctrine of the Church are the 

formative axle of this moral economy and the presence of the relationary goods in the new 

configuration of work and job. 

Key-Words: Work, Economy of Communion, Job. 

 

1) Bauman e a pós-modernidade. 

Para Zygmunt Bauman em Modernidade e Ambivalência
1
 (1999), a utopia de que a 

formulação racional, entendida como capacidade humana de organização da realidade, que 

funda a modernidade em detrimento da superstição religiosa e a atrasada dogmática 

obscurantista, gera a noção de que é o Estado, fundado por homens racionais livres, que 

pode responder aos anseios profundos de autoridade do homem. 

Essa utopia é chamada por Bauman (1999) de sonho da razão legislativa. Uma 

razão, uma ordenação, que existe antes de tudo para formatar leis e estabelecer parâmetros 

de certeza que pré-estabelecem as condições definitivas de justiça, de ordem, de progresso 
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e de vida social.  

Tal razão legislativa gera, por sua vez, o Estado jardineiro, que Bauman identifica 

com a responsabilidade de organizar a sociedade e os homens como um jardineiro cuida de 

um jardim. Ao mesmo tempo em que é composto de homens, esse Estado jardineiro trata 

aqueles que não estão identificados nas concepções de nação que deve necessariamente se 

encaixar para que recebam a legitimidade do Estado, como pragas que devem ser expelidas 

do corpo social. Daí a idéia do estrangeiro, do diferente, daquele que não participa da 

nação. 

Contudo, a formação comunitária local, regional ou mesmo paroquial, que existia 

no período feudal, e fundamentalmente sua base, era um obstáculo para a concentração de 

poder do Estado-nação. A retirada do espaço comunitário como princípio de identidade 

para a formação da unidade da nação, maior que os regionalismos, que os paroquialismos e 

que as excentricidades locais. 

No desenvolvimento histórico, no decorrer dos séculos XIX e XX, essa sociedade 

de produtores, conforme Bauman
2
 (1998) tipifica, aos poucos vai cedendo espaço para uma 

nova forma social. A derrocada do socialismo, do estado de bem-estar social, da 

fragmentação da identidade nacional através da política neoliberal e da globalização 

econômica, o capital especulativo e a derrubada da economia real, geram transformações 

que alteram a estrutura familiar novamente. 

 Essa sociedade pós-moderna deixa de ser uma sociedade de produtores e passa a ser 

uma sociedade de consumidores. O exemplo ideal do integrante dessa sociedade não é mais 

o cidadão, que luta pelo desenvolvimento de seu país e de sua empresa, e assim acumula 

estavelmente rendimentos sólidos. Ao contrário, sua perspectiva agora é de afirmação da 

transitoriedade econômica e nacional. Os empréstimos bancários, os financiamentos que se 

sobrepõem e a roda da economia especulativa e financeira trazem reflexo na formação 

cultural. Agora é o consumidor, e não o cidadão, que luta por seus direitos e define as 

identidades sociais. 

 

Como na era da primeira revolução sexual, as transformações atuais não 

são uma aventura histórica que acontece só ao sexo, mas parte integrante 

de uma mudança social muito mais ampla e completa. Se há 200 anos 

profundas mudanças nos padrões sexuais associaram-se à construção do 

sistema panóptico de integração e controle social, hoje, mudanças 

igualmente profundas acompanham a dissimulação desse sistema: um 

processo de desregulamentação e privatização do controle, da 

organização do espaço e dos problemas de identidade. A segunda 
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revolução sexual também pode ser vista como intimamente relacionada 

com a passagem da produção social do produtor/soldado para o cultivo 

do acumulador de sensações. (Bauman, 1998, p.182) 

 

Em Vida para consumo
3
 (2008) Zygmunt Bauman aprofunda sua análise sobre a 

sociedade pós-moderna de consumo, e expõe que o maior segredo desta comunidade é que 

os próprios consumidores se tornam mercadorias. Ao entrar na dinâmica da formação da 

subjetividade através da apropriação dos bens materiais, o que eu consumo é o que me 

define, o indivíduo colecionador de experiências na verdade apenas repete a mesma 

experiência, colecionando variações sobre o mesmo tema.  

De fato, é o próprio consumidor que se torna consumido pelas empresas, indústrias 

e complexo midiático que gira em torno do capitalismo dominante e da autoridade do 

mercado. Como baterias de um grande mecanismo, os consumidores vivem suas vidas para 

sustentar as grandes corporações e a desova de produtos cada vez menos duráveis e cada 

vez de mais rápida utilização. 

Os resquícios das sociedades tradicionais e modernas, como as famílias nucleares 

isoladas ou a formação de comunidades que não se condicionam à lógica do consumo são 

as fronteiras da liquidez das forças da modernidade. Se no primeiro momento a força de 

derretimento do processo histórico se consolida na destruição ou afastamento das 

instituições que regulavam a sociedade pré-moderna, como as monarquias, a Igreja, as 

corporações de ofício, as comunidades locais, as ordens religiosas, no período pós-moderno 

são as relações afetivas e a formação da subjetividade, da identidade, que são liquefeitas e 

desfeitas para a substituição de uma subjetividade fincada em padrões de consumo e de 

utilitarismo. 

Essa relação de custo e benefício de relações afetivas estáveis, seja de cunho 

amoroso e familiar, ou de cunho comunitário, como grupos de igreja e de organizações com 

missões sociais, constituem o que Bauman (2008) denomina economia moral, e são a 

última fronteira de resistência da sociedade de consumo, e é para onde os poderes de 

liquefação da modernidade se encaminharam na pós-modernidade. 

Ao exemplificar com o comentário de que a sociedade não existe, da ex-primeira 

ministra da Inglaterra Margaret Thachter, e que existem apenas indivíduos e famílias, 

Bauman aponta que esse processo de isolamento social se desencadeia sem controle, e que 

a pulverização da sociedade acaba rumando para a pulverização da família e mesmo do 

indivíduo, que ao perder referências sociais, torna-se o consumidor/consumido de uma 
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sociedade bastante real, com uma engenharia social que impõe os valores e as dinâmicas de 

desregulamentação e privatização da moral. 

 

O triunfo do consumismo desenfreado, individual e individualizante 

sobre a economia moral e a solidariedade social, não foi uma conclusão 

precipitada. Uma sociedade pulverizada em indivíduos solitários e 

famílias (em fragmentação) não poderia ter sido construída sem que 

Thatcher esvaziasse por completo o local de construção. (Bauman, 2008, 

p. 183). 

  

O ácido da modernidade é vigoroso, e uma vez disparado seu poder de dissolução 

não pode ser direcionado. Ao eliminar essa coisa chamada sociedade, visando retirar a 

legitimidade dos grupos socialistas e trabalhistas que insistiam na autoridade salvacionista 

do Estado-nação, o pensamento liberal teve êxito em comprometer as famílias e mesmo 

aquilo o que mais prezavam: a liberdade individual, porque a própria noção de indivíduo, 

reduzido em sua subjetividade à identidade de cidadão, atrelado ao Estado-nação, foi se 

dissolvendo na pós-modernidade. 

 

2) A Economia de Comunhão. 

Simultaneamente, as organizações empresariais e industriais retomam o debate 

sobre sua inserção na sociedade. Temas como responsabilidade social, sustentabilidade, 

interação com organizações não-governamentais, novas formas de lidar com a tributação 

pelo Estado são evidências da nova forma de relacionamento entre empresa e sociedade 

(BRUNI, 2005)
4
. 

Essas formas se apresentam ainda em estudo, e a pesquisa da eficiência e da 

validade tem viabilizado ponderações e reflexões sobre a densidade estratégica e funcional 

dessas novas formas de responsabilidade social. É possível localizar o que Bauman 

denomina de economia moral nessas novas formas de organização empresarial que buscam 

essa nova função social do lucro.   

Entre as novas formas de organização empresarial, com essa participação na 

sociedade na investigação da função social do lucro, se apresenta a Economia de 

Comunhão (BRUNI, 2002)
5
, onde a divisão do lucro em três partes, sendo uma para a 

sustentabilidade da empresa, outra para os mais pobres da comunidade, e a terceira para a 

formação de colaboradores na cultura de comunhão, marca uma proposta, com 

possibilidades de investigação, e ao mesmo tempo uma realidade, inaugurada e 
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desenvolvida no Brasil, já presente em muitos países, com centenas de empresas já em 

adesão a esse projeto.  

A obra de Luigino Bruni, Comunhão e as Novas Palavras em Economia (2005) é 

referência no estudo de Economia de Comunhão. Em suas perspectivas econômicas e 

sociológicas, a economia de comunhão se apresenta como proposta e realidade para a 

investigação científica da pertinência de suas bases no contexto atual, assim como os 

desdobramentos éticos e organizacionais que colaboradores, gestores e empresários 

realizam na sociedade em transformação na qual vivemos. A divisão dos lucros nas três 

partes, a adesão dos colaboradores e a relação com fornecedores, clientes e demais 

empresas de comunhão são analisadas, e as diferenças e semelhanças com outros modelos 

econômicos e outras formas de organização empresarial são estudadas.  

Esse modelo econômico busca uma nova forma de epistemologia sociológica, 

segundo Adam Biela. A integração de várias dimensões humanas, numa proposta de 

instituição social, com o cunho social e político, mas sobretudo com as dimensões moral e 

religiosa, é o esforço da proposta da Economia de Comunhão. A essa integração Adam 

Biela (1998)
6
 chamou de revolução copernicana das ciências sociais. 

A relação entre a modernidade tardia, ou pós-modernidade, com a Economia de 

comunhão se torna evidente quando percebemos que a proposta da empresa que adere ao 

projeto é manter-se no mercado enquanto empresa competitiva e lucrativa. Ao mesmo 

tempo, as dimensões da gratuidade, cooperação, felicidade e reciprocidade são buscadas, 

fundadas na livre iniciativa dos empresários e da livre adesão dos colaboradores. O 

afastamento da normatividade estatal nas relações entre empresa e empregado, ao mesmo 

tempo em que uma regulação interna a estrutura organizacional da empresa se insere num 

contexto de relações marcadas pela fluidez da modernidade tardia, com a livre-iniciativa e 

a negociação direta no mundo das relações trabalhistas. 

Por outro lado, as estruturas organizacionais que envolvam explicitamente objetivos 

como a felicidade, e formação de homens na cultura da comunhão, a assistência aos mais 

pobres, com cargos definidos e recursos financeiros dedicados a tais objetivos, abrem uma 

discussão forte sobre a subjetividade e a normatividade fundada na privatização moral e do 

individualismo pós-moderno. 

Enquanto a desregulamentação seja social, política, econômica ou moral, se 

manifesta enquanto realidade inserida no mercado com o objetivo claro de lucro, a 

privatização também ocorre, enquanto busca individual da realização humana. Nesse ponto, 
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a chamada economia moral, que entende que o mercado é espaço de trocas também de bens 

que não são mercadorias, se acentua dentro do projeto da Economia de Comunhão. 

Esses bens, que não são mercadorias, porque não podem ser usados como valor de 

troca definido pelo mercado, são os elementos constituintes da dimensão moral e religiosa 

da humanidade. Apesar da filosofia, das diversas terapias, das palestras motivacionais e da 

grande expansão da literatura que vende significados através de histórias de incentivo e de 

motivação, a chamada literatura de auto-ajuda, adentrar nesse mercado como fonte de 

mercantilização do significado, esses bens não são reduzíveis a essa mercantilização da 

subjetividade. 

Mesmo em dimensões religiosas contemporâneas existe a mercantilização da 

subjetividade e a negociação com o sagrado, com a redução das teologias e filosofias a 

prêmios monetários e bens de uso, em caricaturas de conceitos como a da predestinação e 

da graça de Deus. Essas evidências sociais confirmam a insuficiência do mercado e das 

mercadorias em traduzir os desejos e anseios da pessoa humana em sua completude. 

Da mesma forma, a recusa ao enfrentamento da empresa como centro de tensões do 

capitalismo, do livre-mercado como espaço de competição atroz, muita vezes cruel e 

injusto, exige um esforço intelectual e social, conceitual e concreto, para a inserção de uma 

proposta de integralidade humana em sua atividade econômica. A recusa a esse desafio, 

relegando ao Estado o papel de moralizador, da política como tábua de salvação e 

revelação, se torna risível quando observamos as exigências humanas que estão em jogo no 

cotidiano das empresas e da função moralizadora da atividade econômica.  

Essa mesma atividade econômica, que inevitavelmente produz uma moral, e na 

sociedade pós-moderna uma fetichização da subjetivdade, no sentido sociológico proposto 

por Bauman, inclusive se faz presente na política, com financiamentos de projetos 

favoráveis a determinadas políticas de direitos de cunho polêmico e revogação de 

conteúdos estruturantes da pessoa humana. Assim, também é na economia e na produção de 

riquezas que podemos encontrar uma fonte política vigorosa que se desdobra no embate nas 

esferas públicas e estatais. 

A Economia de Comunhão, ao propor a empresa e o mercado, assegurando sua 

identidade lucrativa, como um espaço também de bens relacionais, não mercadorias, se 

insere na pós-modernidade, porque no processo de privatização da moral, a liberdade e a 

autonomia da empresa se torna uma oportunidade da formação moral de indivíduos e 

sociedade. 
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3) Os Princípios sociais. 

Os bens relacionais na sociedade industrial-moderna eram bens não monetarizados. 

Bens que, por sua própria natureza, são gratuitos porque correspondem a necessidade 

humana original de afeto, de significado e compartilhamento de identidade. A família, a 

religião, o civismo, as atividades comunitárias, artísticas e esportivas. 

Na modernidade tardia, apesar do esforço de fetichização da subjetividade, com a 

aceleração de atrelamentos entre significados e produtos pela propagando, você é o que 

você consome, e sua identidade está marcada por produtos, esses bens relacionais se 

configuram como elementos definidores da economia moral. 

A associação entre trabalho e emprego, fortemente marcada na sociedade industrial, 

moderna e sólida, contribuía para o afastamento dos bens relacionais da categoria de 

trabalho. Apesar da atividade, do esforço, do tempo dedicado, e da atenção exigida, o 

investimento em bens relacionais não era considerado trabalho, porque não era 

monetarizado. Trabalho era equivalente a emprego, atividade remunerada e monetarizada. 

Qualquer outro esforço tinha menor importância. 

O desenvolvimento da modernidade, a subjetividade se tornou um espaço de 

trabalho. A idéia de desenvolvimento pessoal e profissional, as exigências de trabalho em 

grupo, as pesquisas em recursos humanos e de ambiente organizacional, cultura 

organizacional e relacionamento interpessoal geraram uma profissionalização dos bens 

relacionais.  

 A empresa, como centro e fundamento da sociedade pós-moderna, exige tudo, 

comprometimento e dedicação integral. Porém, a qualidade dos bens relacionais é diferente 

da qualidade da mercadoria. A tensão entre essa diferença gera múltiplas pesquisas sobre 

qualidade de vida, equilíbrio emocional, comportamento organizacional e de busca de 

sentido. Na sociedade pós-moderna, o desemprego se torna gritante, e o trabalho informal, 

assim como a liquidez da flexibilização das relações trabalhistas, as novas fronteiras 

econômicas da produção industrial e do ramo de serviços separam nitidamente o trabalho 

do emprego. 

Nesse contexto, a religião, que sempre exigiu trabalho, entendido como atividade 

com fins de produção ou realização de projetos, mas raramente era emprego, como 

atividade remunerada, se apresenta com desafios na modernidade tardia. As discussões e 

pesquisas sobre espiritualidade na empresa incluem em literatura de auto-ajuda e 
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propaganda religiosa. Como fonte de bens relacionais ancestral, de senso de identidade e 

coesão de grupo, de ações com significados e espaço de relações, a religião emerge como 

propositora na sociedade. 

A Economia de Comunhão se insere nesse contexto. A fundadora e idealizadora da 

proposta, a italiana Chiara Lubich, líder católica, organiza no Brasil em 1991 as primeiras 

empresas, e o pólo Spártaco, em Cotia, SP. Hoje com cinco empresas, o pólo industrial em 

São Paulo se mantém como modelo para as cerca de 800 empresas espalhadas pelo mundo. 

Nesse perfil, é possível identificar no pensamento social católico, o eixo formativo da 

Economia de Comunhão. 

Os princípios sociais católicos, segundo o Compêndio da Doutrina Social da Igreja 

(2005)
7
, são quatro: personalismo, bem comum, solidariedade e subsidiariedade.  A 

investigação e pesquisa sobre as bases sociais da Economia de Comunhão, seu diálogo com 

os conhecimentos das ciências sociais e da economia, assim como as bases religiosas, 

filosóficas e teológicas, extrapolam os limites desse estudo. 

Em breves palavras, com o objetivo de somente indicar uma direção dos princípios, 

no risco reducionista da conceituação breve, podemos dizer que o personalismo é a 

compreensão do indivíduo social, a pessoa, como um ser com múltiplas dimensões, 

econômicas, sociais, morais e religiosas, e que deve ser compreendido nessa 

multiplicidade. Justamente por isso, como ser relacional, a solidariedade se impõe como 

um dado da natureza humana, desde sua gênese familiar e formação moral até as 

complexas organizações econômicas e políticas. 

O bem comum é o objetivo da vida em sociedade. A propriedade, justa e necessária 

para o desenvolvimento do homem e da família, deve ser posta em serviço a todos, mesmo 

que de forma organizada e limitada. Por fim, a subsidiariedade deve ser entendida como o 

princípio que permite às organizações menores realizarem, com o auxílio das maiores, o 

que elas mesmos podem, em seu tamanho menor, realizarem, sem que o Estado, por 

exemplo, imponha diretrizes para as mais diversas formas de organização da sociedade 

civil. 

Finalizamos com uma indicação de que um estudo deve prosseguir com uma 

pesquisa teórica sobre tais princípios sociais, assim como a real adequação entre a prática 

da Economia de Comunhão, em relação com seu contexto na modernidade tardia, com os 

princípios que orientaram sua formação na história. 
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