
 

Manifesto Davos 2020: O Propósito Universal de 

uma Empresa na Quarta Revolução Industrial 

 

 

A. O propósito de uma empresa é envolver todas as partes interessadas na criação de valor 

compartilhado e sustentado. Ao criar esse valor, uma empresa atende não apenas seus acionistas, mas 

todas as partes interessadas - funcionários, clientes, fornecedores, comunidades locais e sociedade em 

geral. A melhor maneira de entender e harmonizar os interesses divergentes de todas as partes 

interessadas é através de um compromisso compartilhado com políticas e decisões que fortaleçam a 

prosperidade a longo prazo de uma empresa. 

 

i. Uma empresa atende a seus clientes fornecendo uma proposta de valor que melhor atenda às suas 

necessidades. Aceita e apoia uma concorrência leal e condições equitativas. Ele tem tolerância zero para 

corrupção. Ele mantém o ecossistema digital em que opera, confiável e fidedigno. Ele conscientiza os 

clientes da funcionalidade de seus produtos e serviços, incluindo implicações adversas ou externalidades 

negativas. 

 

ii. Uma empresa trata seus funcionários com dignidade e respeito. Honra a diversidade e busca 

melhorias contínuas nas condições de trabalho e no bem-estar dos funcionários. Em um mundo de 



rápidas mudanças, uma empresa promove a empregabilidade contínua por meio de aprimoramento e 

capacitação contínuos. 

 

iii. Uma empresa considera seus fornecedores como verdadeiros parceiros na criação de valor. Oferece 

uma chance justa aos novos participantes no mercado. Integra o respeito pelos direitos humanos em 

toda a cadeia de suprimentos. 

 

iv. Uma empresa atende a sociedade em geral por meio de suas atividades, apoia as comunidades em 

que trabalha e paga sua parcela justa de impostos. Garante o uso seguro, ético e eficiente dos dados. Ele 

atua como um administrador do universo ambiental e material para as gerações futuras. Protege 

conscientemente nossa biosfera e defende uma economia circular, compartilhada e regenerativa. 

Expande continuamente as fronteiras do conhecimento, inovação e tecnologia para melhorar o bem-

estar das pessoas. 

 

v. Uma empresa fornece a seus acionistas um retorno sobre o investimento que leva em consideração 

os riscos empresariais incorridos e a necessidade de inovação contínua e investimentos sustentados. 

Gerencia com responsabilidade a criação de valor a curto, médio e longo prazos, buscando retornos 

sustentáveis para os acionistas que não sacrificam o futuro no presente. 

 

B. Uma empresa é mais do que uma unidade econômica geradora de riqueza. Realiza as aspirações 

humanas e sociais como parte do sistema social mais amplo. O desempenho deve ser medido não 

apenas no retorno aos acionistas, mas também em como ele atinge seus objetivos ambientais, sociais e 

de boa governança. A remuneração dos executivos deve refletir a responsabilidade das partes 

interessadas. 

 

C. Uma empresa que possui um escopo multinacional de atividades não serve apenas a todos os 

interessados diretamente envolvidos, mas atua como uma das partes interessadas - juntamente com 

governos e sociedade civil - do nosso futuro global. A cidadania global corporativa exige que uma 

empresa aproveite suas principais competências, empreendedorismo, habilidades e recursos relevantes 

em esforços colaborativos com outras empresas e partes interessadas para melhorar o estado do 

mundo. 


