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Resumo : Tendo como pano de fundo escândalos empresariais que ocorreram por 
falta de ética aos negócios, o presente ensaio chega à teoria do stakeholder, vendo-
a como possível solução para este problema de ausência de ética no contexto 
empresarial. Assim, visando melhor compreensão da teoria do stakeholder, este 
ensaio tem como proposta principal verificar e compreender qual a epistemologia por 
trás de tal teoria. Com esse intuito de compreender a epistemologia, classificou-se o 
estudo como exploratório qualitativo, e foi usada a análise de conteúdo com técnica 
categorial para consideração das informações. Constata-se, analisando uma das 
principais obras sobre teoria do stakeholder, Stakeholder Theory: The State of the 
Art, de Freeman et al (2010), que pela teoria do stakeholder permeia uma 
epistemologia neopragmatista. Essa pode ser pensada como uma forma prática de 
ver os acontecimentos, acreditando que algo deve ser feito pensando-se no seu 
resultado, que deve ser bom para a sociedade. Nessa proposta neopragmatista, 
desenvolvida por Rorty (1993), é importante destacar que, se diferenciando de 
outros pensamentos pragmatistas, neste, a questão linguística também tem 
participação pois permite que as coisas se tornem mais práticas. De forma resumida, 
as considerações oriundas desse estudo permitem uma melhor compreensão de 
como a teoria do stakeholder é no que diz respeito aos seus conceitos amplos e 
também a sua aplicação. 
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Abstract : This study takes as background some business scandals which have 
occurred because of the lack of ethics. It takes to the stakeholder theory which can 
be seen as a possible solution for the problem of lack of ethics in the business 
context. This way, looking for a better understanding of the stakeholder theory this 
study aims to check and to understand which is the stakeholder theory's 
epistemology. For this purpose of understanding it's epistemology, this study is 
sorted as qualitative exploratory and it was used the content analysis technique with 
category technique. It was observed through one of the main works about the theory: 
Stakeholder Theory: The State of The Art by Freeman et al (2010) that there is a 
neopragmatist epistemology. This one can be understood as a practical way of 
seeing things, believing that things must be done thinking about good results for the 
society. On this proposal developed by Rorty (1993) it is important to remember that, 
differently from other pragmatists thoughts, there is also the linguistic part which 
allows things to be more practical. Briefly, the considerations coming from this study 
allow a better understanding of how stakeholder theory is with regards to its broad 
concepts and also its application. 
 
Keywords : Stakeholder Theory. Business Ethics. Neopragmatism. Epistemology. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Alguns escândalos empresariais, como o da empresa norteamericana Enron, 

a qual faliu devido à fraude, deixando mais de 31 bilhões de dólares em dívidas, 

tornam necessário que se pense ética nos negócios (MEIRA, 2010). No que diz 

respeito à isso, Freeman et al (2010) levantam questões do tipo: negócios e ética 

não se misturam? Uma "decisão profissional" exclui aspectos éticos? Aparentemente 

essas questões tem a resposta "sim" dada como certa. Essa, chamada tese da 

separação, por Freeman et al (2010), também é questionada por Phillips (2003) e 

ambos autores chegaram a conclusão de que não necessita ser dessa forma. A tese 

da separação, para Freeman et al (2010), também denominada falácia da 

separação, consiste na ideia predominante de que as empresas são voltadas 

exclusivamente para a maximização de seus lucros, o que torna ética e negócios 

duas instâncias separadas. Os autores defendem que essa é uma visão dogmática, 

a qual as pessoas não questionam a razão. Em oposição a ela, Freeman et al (2010) 

sugerem a tese da integração, que se trata de uma visão na qual ética e negócios 

estão juntos, propondo que é possível se ter lucro e agir de forma ética 

simultaneamente. Na mesma linha desses autores, está DeGeorge apud Meira 

(2010, p. 126) que afirma que, "[…] se de fato os negócios fossem vistos como 

amorais, se deles não se esperasse um comportamento ajustado a regras morais, 

mas simplesmente agir de maneira a elevar os lucros, então não haveria surpresa, 
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choque ou tumulto quando se agisse imoralmente". Assim, Freeman et al (2010) 

vem na teoria do stakeholder uma possibilidade de mostrar como negócios e ética 

estão conectados. Na mesma linha de raciocínio, Phillips (2003) propõe que a teoria 

do stakeholder deve ser vista como uma teoria de ética organizacional. 

Tendo o presente trabalho como um estudo prévio a uma exploração mais 

detalhada da teoria do stakeholder como uma possível solução para a tese da 

separação, o presente estudo tem seu foco em entender melhor as bases dessa 

teoria, visando sua epistemologia. Conforme Borland e Lindgreen (2012), a 

epistemologia consiste no estudo do conhecimento, abrangendo como nós, 

indivíduos, buscamos trazer significado e compreensão ao que nos rodeia, no caso 

da teoria em questão, como é sua proposta de interpretação das organizações.  

Desse modo, visando compreender como tomou forma o pensamento que 

permeia a teoria do stakeholder, o presente estudo teve início com a seguinte 

questão: "Como é a epistemologia presente na Teoria do stakeholder?". Logo no 

prefácio do livro Stakeholder Theory: The State of The Art, de Freeman et al (2010), 

já é possível identificar de que tipo de episteme a teoria do stakeholder é formada: 

pragmatismo. Isso é possível observar através de frases dos autores (p.7), enquanto 

estão introduzindo o tema: "Desde que não fazemos isso da forma comum para 

teóricos da administração, temos que explicar a abordagem pragmatista que lidera 

nosso pensamento". Além disso, também falam que "Durante esse livro somos 

filosoficamente pragmatistas. Temos o intuito de contar uma nova narrativa sobre 

negócios, melhor que provar ou negar proposições e hipóteses (FREEMAN et al, 

2010, p. 9). A epistemologia já percebida de início será abordada posteriormente, 

como já mencionado. Assim, dá-se sequência à teoria do stakeholder. 

Uma vez que a epistemologia foi identificada, surge ainda o interesse e 

necessidade de entendê-la e compreender sua participação e influência no 

desenvolvimento e aplicação da teoria do stakeholder. Dessa forma, foi estabelecido 

como objetivo principal do estudo: "Compreender o neopragmatismo na teoria do 

stakeholder". Para tal, o ensaio está estruturado em quatro momentos: metodologia, 

explicando como o estudo foi desenvolvido; revisão de literatura englobando os 

temas abordados; análise, onde é feita conexão entre a epistemologia identificada e 

a teoria do stakeholder; e considerações finais, onde o fechamento do estudo é 

realizado. 
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2 METODOLOGIA  

 

A vertente usada neste estudo foi qualitativa. Malhotra (2006) afirma que essa 

vertente é utilizada no tipo de pesquisa exploratória, caso do presente estudo. 

McDaniel e Gates (2003) comentam que essa vertente de pesquisa se caracteriza 

por seus dados não estarem sujeitos a uma análise quantitativa e que ela tem o 

intuito de identificar motivações, atitudes e sentimentos, tópicos não aptos à 

mensuração, como o caso da compreensão do neopragmatismo na teoria do 

stakeholder. 

A técnica de coleta de dados para a presente pesquisa é a pesquisa 

bibliográfica. Essa, para Stumpf (2006), consiste na revisão da literatura, que serviu 

para o aprofundamento dos conceitos sob os quais as análises foram realizadas. Gil 

(2007) explica que esse tipo de pesquisa tem como fonte autores.  

Assim, no que diz respeito à origem das informações, Andrade (1997, p. 41) 

explica que é muito importante “[...] identificar fontes fidedignas, confiáveis, de 

autores renomados e considerados autoridades no assunto que se vai estudar.” 

Frente a essa questão, a principal unidade de estudo escolhida foi a mais completa 

obra escrita sobre o tema pesquisado: The Stakeholder Theory: The State of The 

Art, de Freeman et al (2010), lembrando que o próprio Edward Freeman foi um dos 

precursores da Teoria do Stakeholder através do livro Strategic Management: A 

Stakeholder Approach, de 1984. 

A técnica de análise de dados empregada foi a análise de conteúdo, tendo 

como referência principal Bardin (2004), que sugere o seguinte processo (em 

síntese): a pré-análise, a exploração do material de análise e o tratamento dos 

resultados. A autora ainda explica que a categorização trata da classificação dos 

materiais analisados, através de diferentes critérios, sendo que o utilizado para este 

estudo foi o critério semântico, definido a priori através de uma categoria única 

denominada Características do Neopragmatismo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Teoria do Stakeholder 

 

De início é preciso dizer que existe mais de uma versão sobre o que é a 

teoria do stakeholder, porém não é possível afirmar que uma é mais correta que a 

outra, além de possuírem várias características semelhantes. Nesse aspecto, cabe 

trazer que alguns autores dividem a teoria em três áreas: descritiva, que descreve 

como é; prescritiva, que explica como deveria ser; e instrumental, que mostra 

possíveis formas de ação para alcançar determinada resposta. Apesar disso,  

Freeman et al (2010) preferem tratar a teoria como algo geral, sem esse tipo de 

classificação. 

A palavra stakeholder foi observada primeiramente no ambiente empresarial 

em meados de 1963, em um memorando interno do Stanford Research Institute, 

originalmente sendo definida como grupos, sem os quais a organização não existiria. 

Na década de 1970 a palavra começou a ser usada também no processo de 

planejamento das organizações, devido à influencia dos stakeholders no ambiente 

onde a empresa está inserida. Na discussão entre autores, na qual se criou a 

palavra, se percebeu que os grupos de pessoas, de certa forma, possuíam uma 

participação no negócio. Assim, chegou-se a palavra stakeholder, formada das 

palavras stake (pedaço, fatia) e holder (aquele que segura, possui), definindo que 

um stakeholder é um indivíduo que, metaforicamente (em alguns casos também 

literalmente), possui uma parte do negócio. Dentre os stakeholders, de modo geral, 

se pode citar os fornecedores, clientes, funcionários, investidores e, entre outros, a 

sociedade e o governo. Uma observação interessante é de que a teoria do 

stakeholder foi levada mais para o lado da ética do que do planejamento estratégico 

devido, em grande parte, à trilha percorrida por um de seus autores mais 

conhecidos, R. Edward Freeman, que se direcionou por esse caminho. Desde o 

tempo que foi criada, a teoria tem passado da influência que os stakeholders 

exercem para a participação que tem/podem ter. 

De forma mais específica, a teoria do stakeholder também está relacionada 

no problema da criação de valor e da troca. Como essas questões estão ligadas ao 

capitalismo, a teoria também se depara, conforme comentado anteriormente, com o 

problema da ética no capitalismo, acreditando que, de forma predominante, o 
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capitalismo tem dado muita atenção somente ao aspecto econômico. E, ao pensar 

de forma "estreita", apenas pelo lado econômico, é fácil perceber que se criam 

problemas éticos. Nesse aspecto são levantadas algumas questões pertinentes à 

executivos e também pensadores da administração: "Podemos continuar a dividir o 

mundo na 'esfera empresarial' e na 'esfera ética'?"; "é possível para executivos 

empresariais 'fazerem a coisa certa', considerando o todo, não importando o quão 

complicado o mundo é"?; e "como podemos entender 'negócio' e 'ética' de maneira 

que podemos colocá-los juntos conceitual e praticamente?" (FREEMAN et al, 2010, 

p. 11). Quando Freeman et al (2010) comentam sobre ética na tese da separação e 

também na tese da integração, é possível identificar que tratam-na como sinônimo 

para moral. Essa pode ser definida como: 

 

[…] um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são 
regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a 
comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter 
histórico e social, sejam acatadas livre e conscientemente, por uma 
convicção íntima, e não de uma maneira mecânica, externa ou impessoal 
(VÁZQUEZ, 2007, p. 84). 

 

Assim, devido a um caráter social e histórico da sociedade, os indivíduos que 

dela fazem parte incorporam as regras de convivência que nela são aceitas, tendo-

as como norteadores para suas ações. 

Deste modo, a teoria do stakeholder propõe que, ao se usar como unidade de 

analise o relacionamento entre o negócio e o grupo de indivíduos que são, ou 

podem ser, afetados por ele, se torna mais simples pensar essas questões. Dessa 

forma, a teoria tenta resolver os seguintes problemas: "(1) Se essa decisão é 

tomada, para quem o valor será criado e para quem será destruído? (2) Quem é 

ferido e/ou beneficiado por essa decisão? (3) Os direitos de quem serão validados e 

os valores de quem serão aceitos por essa decisão (e os de quem não serão)?" 

(FREEMAN et al, 2010, p. 13). Dar atenção aqueles que são afetados pelas 

decisões da empresa não quer dizer colocá-los na sala de reuniões. Porém, o 

interesse desses grupos deve ser compreendido, de forma que se possa criar valor 

para todo stakeholder. A forma de compreender isso é ver como as decisões da 

organização afetam os grupos de stakeholders, lembrando que, dependendo do 

negócio, um tipo de stakeholder pode ser mais importante que outro. Além disso, é 

preciso tratar os interesses dos stakeholders de forma harmônica pois, apesar de 
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nem sempre serem os mesmos, é possível combiná-los (ou no mínimo aproximá-

los). 

Nessa vertente da teoria do stakeholder, Phillips (2003) sugere que, no 

relacionamento entre organização e stakeholders, existem obrigações morais 

adicionais. O autor explica que as obrigações morais são aquelas que temos com 

outros indivíduos enquanto vivemos em sociedade (seguir as regras morais). Ele 

argumenta que no momento em que se desenvolve um relacionamento entre 

organização e stakeholders são criadas obrigações morais adicionais, que vão além 

das obrigações morais, contemplando os tópicos referentes à seus relacionamentos 

específicos, seja com clientes, fornecedores, funcionários ou qualquer outro 

stakeholder. 

 

3.2 Epistemologia 

 

Como o presente trabalho visa compreender a epistemologia, já identificada 

como neopragmatismo, na teoria do stakeholder, o termo epistemologia se faz 

presente e também parte importante do desenvolvimento do estudo. De modo 

objetivo, Borland e Lindgreen (2012, p. 175) conceituam o termo da seguinte forma:  

 

[…] o termo epistemologia, é relacionado à teoria do conhecimento e como 
nós como indivíduos tentamos trazer significado, compreensão e 
interpretação ao mundo à nossa volta. O termo epistemologia é uma 
construção social, criada pelo e para o uso humano. 

 

Serva, Dias e Alperstedt (2010) complementam essa ideia acrescentando que 

o termo epistemologia serve tanto para uma teoria geral do conhecimento quanto 

para um estudo mais limitado sobre estrutura das ciências, explicando que o termo 

em questão não possui um significado rigoroso e único. De forma semelhante, 

Japiassu (1992, p. 16) põe a epistemologia como "[…] estudo metódico e reflexivo 

do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, de seu 

funcionamento e de seus produtos intelectuais", para ele existindo três tipos de 

epistemologias: global, particular e específica. A primeira se refere ao saber 

(conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos) em sua forma mais ampla, o 

segundo é referente à um campo particular do saber e o último consiste em uma 

disciplina específica, de forma detalhada. Ele também divide a epistemologia em 
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interna e derivada. A interna se refere à uma análise crítica dos procedimentos 

usados, buscando estabelecer os fundamentos de tal disciplina, de forma que seus 

achados acabam sendo incorporados no domínio analisado. A derivada, ao analisar 

seus procedimentos, visa compreender como determinada forma de pensamento é 

possível, assim como determinar o que cabe ao sujeito e ao objeto, sem 

intervenção, somente buscando a compreensão. Conforme Japiassu (1992) essa 

última é também conhecida como epistemologia geral, mais alinhada aos conceitos 

já citados apresentados por Borland e Lindgreen (2012) e Serva, Dias e Alperstedt 

(2010). É com essa definição mais abrangente de epistemologia que o presente 

estudo é conduzido. 

 

3.3 Neopragmatismo 

 

No momento que a proposta da teoria do stakeholder já foi explicada, surge o 

momento para discutir sua episteme. Conforme já mencionado anteriormente, trata-

se do pragmatismo, mais especificamente do neopragmatismo. É importante lembrar 

que, quando se fala em pragmatismo, se deve tratar a questão no plural: 

pragmatismos. Isso, pois existe mais de uma vertente dessa corrente, sendo uma 

das mais comuns à de William James. 

A palavra pragmatismo vem de praga (do grego), que significa prática, neste 

caso associação entre sujeito e realidade. Diferentemente da ciência, na qual existe 

uma espécie de "adição" de conhecimento, no pragmatismo não existe o conhecer 

simplesmente por conhecer. Tudo que se conhece deve ter alguma utilidade para a 

vida (JAMES, 1974). Meneghetti (2007) complementa acrescentando que as ideias 

são instrumentos da ação, só tendo utilidade quando acarretam em efeitos práticos. 

Nesse caso, ter consciência é possuir a capacidade de conhecer através da 

experiência, tendo experiência no sentido de saber a verdade. Como mostra 

Meneghetti (2007), no pragmatismo a verdade é aquilo que é concretizado através 

de ação, só sendo efetiva quando útil. E, diferentemente do que propôs John Locke 

na ideia de empirismo onde o indivíduo é passivo, no pragmatismo o sujeito é um 

ser ativo. Assim, caso uma afirmação não possua relação com a experiência não há 

sentido. Do mesmo modo, a afirmação tem que ser coerente com a experiência. 

Também é preciso lembrar que, dessa forma, não existe físico separado do mental, 
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são uma coisa só, pois ao vivenciar a experiência, o indivíduo à compreende 

"mentalmente" (JAMES, 1974). 

Rorty (1993) mostra a diferença entre a ideia realista de basear a 

solidariedade na objetividade com o pensamento pragmatista de reduzir a 

objetividade em solidariedade. De forma simplificada, o autor explica que quando se 

busca solidariedade, não se está questionando a relação entre as práticas de uma 

comunidade com as de outra. Já a busca pela objetividade passa por se distanciar 

de pessoas reais, visando algo que possa ser dado como referência.  

Rorty (1993) conta que a busca pela verdade, que caminha dos filósofos 

gregos até o iluminismo, é um claro exemplo do afastamento da solidariedade, em 

busca da objetividade.  O autor acrescenta que os realistas, aqueles que procuram 

basear a solidariedade na objetividade, constroem a verdade conforme a realidade. 

Dessa forma existe uma relação especial entre crença, que para Meneghetti (2007) 

consiste nos hábitos - normas - que determinam as ações, e objeto. Nessa relação 

deve haver uma justificação natural do ser humano e não somente "local". Por outro 

lado, os pragmatistas, que reduzem a objetividade à solidariedade, não necessitam 

de uma metafísica ou epistemologia conforme os realistas. Para eles, a verdade 

consiste naquilo que é bom acreditar.  

Desse modo, não há a necessidade de algo que explique a relação entre 

crença e objeto. Essa lacuna entre a crença e o objeto é considerada como 

simplesmente uma lacuna entre o bem real e o melhor possível. Através de um 

prisma pragmatista, afirmar que algo não é uma verdade é dizer que uma ideia 

melhor pode surgir, fazendo com que sempre haja espaço para uma nova crença. 

Nessa linha de raciocínio, apesar do pragmatista acreditar ter um melhor 

pensamento que o realista, sabe que pode existir pensamento (crença) melhor que o 

seu. Meneghetti (2007, p. 8) complementa essa afirmação dizendo que as reflexões 

do pragmatismo "[…] surgiram da sua realidade para se tornarem conhecimento 

visando esclarecer, sem o propósito de dogmatizar". 

A questão da solidariedade, oposta à objetividade de algum aspecto explicado 

pela natureza humana, remete ao senso comum, ao que é "prático a todos". Essa 

ideia de senso comum, apesar de ser pensada em muitos casos através de uma 

conotação pejorativa, está presente no pragmatismo, desde que com utilidade, 

estando associada à ação. Apesar disso, é preciso estar atento ao significado do 

senso comum na época em que se desenvolveram os pragmatismos, em meados do 
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Século XIX, e o dos dias de hoje. O primeiro teve raízes na ignorância do não saber, 

enquanto atualmente a ignorância ocorre devido a renúncia ao conhecimento, 

lembrando que o pragmatismo não nega a aceitação de formas de compreender a 

realidade, apenas tem foco na natureza prática da vida (MENEGHETTI, 2007). 

Também é preciso dizer que o pragmatismo pode ser classificado no campo 

da ciência por seguir pressupostos científicos, aceitos pela maioria das 

epistemologias. Meneghetti (2007) usa a teoria aristotélica da compreensão do ser 

(ou das coisas), mostrando que o pragmatismo está baseado em duas das quatro 

causas propostas por Aristóteles: finalidade, pois existe um propósito ou fim; e 

eficiência, ligada com a ação prática, uma vez que uma causa eficiente acarreta em 

alguma mudança ou ação. 

Como explica Misak (2007), os intelectuais do pragmatismo têm várias 

discordâncias entre si. Da mesma forma, existem variações de pensamentos no que 

diz respeito ao neopragmatismo. Inclusive alguns autores adotam terminologias 

diferentes, tais quais novo pragmatismo e movimento revisionista no pragmatismo 

contemporâneo. De qualquer forma, essas ideias apresentam leituras diferentes 

daquelas dos autores clássicos do pragmatismo, como Peirce, James e Dewey. 

Misak (2007) também acrescenta que existem três pilares comuns aos 

pragmatismos: (1) o padrão da objetividade se torna um ser e evolui, mas o ser não 

perde parte de sua objetividade; (2) acreditar que o conhecimento não possui 

fundamentações exatas; e (3) manter o compromisso (filosofia) conectada à 

experiências reais. 

Kelly (2008) explica as características do pensamento neopragmático de 

Richard Rorty. A autora mostra que Richard Rorty vê a filosofia como um tipo de 

escrita, como um romance ou poesia, e não como algo delimitado por um sujeito ou 

gênero. Encara-a como um discurso que "redescreve" e narra a história da filosofia. 

Kelly (2008) diz que Richard Rorty buscou se distanciar desse "redescrever" e 

narrar, acreditando na apresentação e comparação. Em outras palavras, ao invés de 

criar premissas e conclusões, buscar consistência ou refutá-las, ele prefere 

apresentar, recomendar, oferecer e sugerir. Em seus elementos textuais também 

são encontrados características de humor e de informalidade. É importante frisar os 

termos poético e literário pois possuem um papel importante nas ideias de Richard 

Rorty.  
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O momento literário é, como uma situação convencional, quando os termos e 

motivos da discussão são o tópico central do argumento. É uma situação na qual a 

nova geração percebe o que já foi feito pela anterior e começa a dar novos sentidos 

as palavras. O resultado disso é pensar ao contrário da filosofia, que busca um 

conjunto total de vocabulário fechado. Apesar de não avaliar a habilidade da escrita, 

para Richard Rorty também é importante o soar das palavras, além de que a 

relevância não está em seu significado literal, mas no que metaforicamente 

provocam. De forma resumida, a importância dessas questões levantadas permite 

que as pessoas se mantenham em contato com a realidade, diferentemente da 

filosofia tradicional, destacando aqui a participação do senso comum nos 

pensamentos deste autor (KELLY, 2008). 

Sundin e Johannisson (2005) acrescentam que o neopragmatismo está 

relacionado a conceitos que tem foco na comunicação e na importância da 

justificação, tais quais: intersubjetividade, comunidade e solidariedade. Esses 

autores reforçam que a linguagem é uma ferramenta muito útil e que, conforme 

Richard Rorty, o foco do neopragmatismo nela é o que separa o neopragmatismo do 

pragmatismo clássico. Este, apesar de lidar com crenças, ações e conhecimento, 

não lida explicitamente com a questão linguística desses casos. No neopragmatismo 

de Richard Rorty a relação entre o que é real e o que aparenta ser não é algo 

produtivo, não faz diferença em termos práticos. Assim, tem-se a língua para 

representar essa realidade. É importante lembrar que isso não quer dizer que a 

realidade não exista, somente se pode dizer que essa discussão não possui 

relevância prática. Por fim, os autores destacam como um conceito central a 

"comunidade de justificação" (community of justification). Isso quer dizer que no 

neopragmatismo não se pode tratar somente de um grupo de intelectuais ou um 

conjunto de pessoas que possuem habilidade prática, também é necessário ter a 

participação da comunidade no que diz respeito as suas normas, valores e, entre 

outros, expectativas. 

 

4 ANÁLISE 

 

Tendo como categoria de análise Características do Neopragmatismo, esse 

ítem do trabalho verifica indícios do neopragmatismo na teoria do stakeholder. Ou 
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seja, é realizada uma análise para compreender como essa forma de pensamento e 

de compreensão do mundo permeia a teoria em questão. 

Observando o neopragmatismo na teoria do stakeholder se pode verificar com 

o argumento de Freeman et al (2010) que a ideia de Richard Rorty serve como um 

resumo de que tal pragmatismo é um modo útil de pensar sobre negócios e ética. 

Em alguns pontos é possível perceber que na teoria do stakeholder não se busca 

trabalhar com "conceitos fechados", ideias absolutas, conforme explicam Freeman et 

al (2010, p. 32): "E o debate sobre encontrar a 'verdadeira definição' de 'stakeholder' 

não está prestes a ter fim. Nós preferimos uma abordagem mais pragmática, 

deixando claro o propósito de usar algumas das definições propostas". Ademais, os 

autores acrescentam que, conforme Henry Mintzberg, deveria haver maior 

preocupação no "fazer", mais do que no "falar sobre o fazer", demonstrando a 

característica prática dos pragmatismos. Também explicam que "negócios" não se 

trata de um fenômeno repetitivo, que possui um número total de regras. Para eles se 

trata de uma instituição humana. É interessante destacar que "[…] um falso senso 

de conhecimento ultrapassa elas [escolas de negócios]. Nós ensinamos e agimos 

como se nós tivéssemos criado completamente, ou quase completamente, teorias 

causais sobre negócios. Nós agimos, e ensinamos estudantes à agirem, 'a 

pretensão do conhecimento' " (FREEMAN et al, 2010, p. 80). Nesse ponto, é 

possível observar que o fato de não possuir um conjunto fechado de regras se 

enquadra nas ideias neopragmatistas de não se prender à paradigmas, além do que 

a questão humana também remete ao senso comum e comunidade de justificação, 

já comentados anteriormente, que podem ser observados na seguinte citação: "[…] 

a teoria do stakeholder ecoa a ideia de que as pessoas precisam, juntas, buscar e 

criar significado com as organizações" (FREEMAN et al, 2010, p. 90). 

Freeman et al (2010) também destacam a ideia já comentada de que Richard 

Rorty acredita em trocar a ideia de verdade como algo global, absoluto, por objetivos 

solidários, de esperança e liberdade. Isso remete Ao pensamento da questão 

prática, que pode ser vista na teoria do stakeholder ao retomar as questões, as 

quais a teoria visa responder, mostradas anteriormente neste ensaio: "(1) Se essa 

decisão é tomada, para quem o valor será criado e para quem será destruído?; (2) 

Quem é ferido e/ou beneficiado por essa decisão?; (3) Os direitos de quem serão 

validados e os valores de quem serão aceitos por essa decisão (e os de quem não 

serão)?" (FREEMAN et al, 2010, p. 13). 
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Ademais, diferentemente da forma com que tem sido desenvolvidos os 

estudos da administração, que buscam comparar o empírico com o normativo, a 

teoria do stakeholder procura não se prender à esse tipo de "regra", conforme o 

pensamento pragmatista. Outra questão do pragmatismo que pode ser observada 

na teoria do stakeholder diz respeito ao método. Freeman et al (2010)  comentam 

que no pragmatismo não existe método para sair da experiência humana e 

descrevê-la, assim como na teoria do stakeholder. Um de seus maiores 

contribuintes, R. Edward Freeman, mostra não usar método: "Eu confesso não 

prestar atenção aos métodos […] De qualquer forma, acredito que todas essas 

coisas são somente enfeites de cortina, nunca tive interesse na questão: 'Você está 

fazendo algo que descreve como as companhias agem ou você está prescrevendo 

como deveriam agir […]?" (FREEMAN et al, 2010, p. 69). 

O último ponto a ser destacado trata da questão central que difere o 

pragmatismo clássico do neopragmatismo de Richard Rorty, na teoria do 

stakeholder. Como se verificou anteriormente, trata-se da questão linguística (literal). 

Apesar de Freeman et al (2010) não destacarem esse ponto enquanto falam a 

respeito da teoria do stakeholder, através da leitura da obra Stakeholder Theory: The 

State of The Art é possível observar essa característica. Principalmente no prefácio 

se identifica o modo informal com que o livro foi escrito, procurando ser prático em 

seus argumentos. Relacionado à esse ponto linguístico, também se pode dizer que a 

teoria do stakeholder, conforme sugere o neopragmatismo, busca ressignificar 

algumas palavras, como é possível ver na questão do "negócio", onde incluem o 

tema da ética, além do econômico. Além disso, no momento em que fazem críticas 

ao modo como teorias administrativas tem sido desenvolvidas, mostrando que 

discordam, dão um certo tom de humor, um pouco irônico, à crítica. Essas 

características, como observado anteriormente, são traços do neopragmatismo de 

Richard Rorty. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando melhor aproveitamento em estudos futuros que envolvam a relação 

entre negócios e ética através da teoria do stakeholder, a proposta do presente 

trabalho é a de compreender como é o neopragmatismo em tal teoria. Tendo 

alcançado o objetivo proposto, se chega às últimas considerações deste estudo. 
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Entender como o desenvolvimento da teoria do stakeholder está embasado 

no neopragmatismo permite que se entenda a razão de alguns conceitos não serem 

considerados absolutos, fazendo com que a teoria seja melhor compreendida. Esse 

é um dos principais pontos que auxiliam na compreensão da teoria do stakeholder, 

principalmente pois na análise da relação entre organização e stakeholders existem 

muitas questões subjetivas. Por exemplo, se pensando no trabalho de Phillips 

(2003), onde o autor apresenta que existem obrigações morais e obrigações morais 

adicionais no relacionamento entre organização e stakeholders, muitas delas não 

são objetivas, como por exemplo a confiança que o cliente tem na organização ou 

que os funcionários tem com a organização e vice-versa. Isso torna a compreensão 

da característica linguística do neopragmatismo fundamental para o entendimento 

dessa proposta que, conforme Freeman et al (2010), é uma proposta aberta que 

permite flexibilidade. 

Uma vez que se assimila como se enxerga o mundo através da teoria do 

stakeholder, é possível partir para outras questões usando-a como base, 

principalmente aos que se dedicam ao entendimento da integração entre ética e 

negócios, conforme levantada na introdução deste trabalho. Por fim, voltando-se 

para a teoria do stakeholder, além de sua epistemologia, aqui são levantadas 

algumas sugestões para estudos futuros: As propostas da teoria do stakeholder são 

aplicadas pelos gestores? Em caso positivo, são essas propostas percebidas como 

úteis para os stakeholders envolvidos? Por último, pensando de modo pragmático, o 

estudo da ética na administração está sendo útil para os administradores, 

organizações e para a sociedade? 
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