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RESUMO: A atuação regulatória do Estado tem importante função no que tange à prevenção 
da violação dos Direitos Humanos por entes empresários, mormente em setores recorrentes em 
violações, como é o caso das indústrias alimentícia e farmacêutica. Não obstante, tendo em 
vista o fraco desempenho regulatório do Estado, especialmente na prevenção de danos, torna-
se imperiosa a busca por formas alternativas e não excludentes de efetividade do direito à 
alimentação adequada. As boas práticas de governança corporativa são proposições elaboradas 
por entes privados – especialmente no contexto do mercado de capitais – a fim de estabelecer 
princípios éticos na atuação econômica das companhias e assim fomentar este nicho de 
investimento. Dentre as proposições encontra-se a chamada “Política de Prevenção de Atos 
Ilícitos”, cuja função precípua é evitar os diversos danos causados pelos entes empresários pela 
prática de atos ilícitos no interior de sua estrutura. Dessa forma, importante destacar que as 
empresas atuantes no ramo alimentício e de medicamentos, por exemplo, podem melhorar sua 
atuação no controle interno, proporcionando ao mercado investidor mais transparência em seu 
atuar. A ideia de criação de travas no mercado acionário poderá ser elemento coadjuvante capaz 
de incrementar o desenvolvimento do capitalismo consciente e sustentável, possibilitando o 
desenvolvimento econômico e social, visto que a atuação empresarial consciente, que leva em 
consideração a necessidade dos atores que se inserem e se relacionam com a empresa são 
elementos complementares e não excludentes. Sendo a água fonte fundamental para parcela 
considerável das indústrias, bem como para o próprio indivíduo, há que se destacar a 
importância do desenvolvimento colaborativo do uso e do tratamento a fim de que não se 
elimine um em detrimento do outro. A pesquisa terá como base a pesquisa bibliográfica e 
documental, utilizando-se do método dedutivo, e quando possível, será feito levantamento de 
dados tanto sob o aspecto qualitativo quanto quantitativo, para demonstrar a importância de 
redimensionar a posição empresária para o desenvolvimento de um capitalismo cada vez mais 
consciente e sustentável, onde o lucro passa a ser consequência do atuar empresarial e não 
objetivo primeiro, visto que a água é também recurso necessário para a saúde humana e 
empresarial. Não se trata de discutir o bem contra o mal, mas a conjugação de interesses comuns 
para o devido desenvolvimento econômico e social da humanidade em si. 
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