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RESUMO 

 

Esta pesquisa abordará a importância da responsabilidade social corporativa, e suas 
diretrizes para implantação buscando incentivar as empresas a serem éticas, 
transparentes e assumirem seu papel na busca da sustentabilidade e de um mundo 
melhor com menos desigualdades. Diante de vários fatores: rapidez dos avanços 
tecnológicos, globalização, transformações sócio-econômicas e o aquecimento 
global as empresas estão se sentindo pressionadas a terem uma conduta ética com 
o nosso planeta. Acreditamos que, com a prática da responsabilidade social as 
empresas terão um retorno positivo, pois, serão bem vistas pelos os olhos dos 
habitantes da terra (Stakeholders), que acarretará a sustentabilidade dos seus 
negócios em um mercado tão competitivo. Através da tão buscada conduta ética, as 
empresas contribuirão, com a minimização do uso dos nossos recursos naturais não 
sustentáveis, poluição do ar e a utilização de materiais poluentes jogados nos mares 
e rios para que a futura geração também possa usufruir desses recursos. E, para 
que isso aconteça, as organizações devem criar uma cultura organizacional de 
responsabilidade social. O mundo precisa de transparência e da prática da 
responsabilidade social para se sustentar, e, a nossa pesquisa busca mobilizar as 
empresas a praticarem a responsabilidade social não só de forma competitiva, mas, 
sim, de forma a melhorar o mundo que vivemos.  

 

 

Palavras chaves : Responsabilidade social, sustentabilidade, transparência, ética.  



ABSTRACT 

 

This research is about the importance of the corporate social responsibility and its 
rules for implantation, aiming to stimulate companies to be ethical, transparent and 
assume their role on the search for sustainability and for a better world full of 
inequalities. Due to several factors like: rapid technological advances, globalization, 
social and economical change and global warming, companies are being pressured 
to have a ethical conduct towards our planet. We believe that with the social 
responsibility practice, companies will have a positive return because the earth 
inhabitants will see them from another sight what will result in sustainability to their 
business in a competitive market. Through the ethical conduct companies will 
contribute to lessen the use of our not sustainable natural resources, air pollution and 
the use of pollutant material thrown into the sea and rivers, so that the future 
generations make use of them. For this to happen the organizations should create a 
social responsibility organizational culture. The world needs transparency and social 
responsibility practice to sustain itself our researches goal is to mobilize companies 
to practice the social responsibility not only in a competitive way, but also in a way to 
improve the world we live in. 
 

 

Key Words : social responsibility, sustainability, transparency, ethic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No início da década de 90, as empresas começaram a perceber que a prática 

da responsabilidade social estava dando uma grande valorização ao meio 

empresarial. As empresas que estavam praticando responsabilidade social 

adquiriram um grande diferencial competitivo diante de seus concorrentes.  

 

Hoje, com todos os fenômenos comprovados e acontecendo perante nossos 

olhos: rapidez dos avanços tecnológicos, globalização, transformações sócio-

econômicas e o clima provocando sérios danos à população por conta do 

aquecimento global, as organizações estão se conscientizando do seu papel junto à 

sociedade para minimizar as conseqüências causadas por tais fatores. 

 

Não está em jogo apenas a questão de mostrar aos seus clientes que é 

socialmente responsável e, sim, uma questão de sensibilização e consciência. É 

claro que tal prática não deixa de ser uma ferramenta de competitividade no 

mercado, mas se trata, também, de uma tomada de consciência, uma verdadeira 

preocupação das organizações com o futuro do planeta. Segundo FROES; Melo 

Neto, (2001), “A consciência social dos empresários começou a despertar quando 

eles próprios perceberam que os problemas sociais atrapalham o desenvolvimento 

dos seus negócios (baixo poder aquisitivo da população, sistema educacional 

deficiente, violência etc)”. 

 

Nosso trabalho está estruturado da seguinte forma: no primeiro capítulo 

abordaremos a conceituação e a contextualização da responsabilidade social; o que 

a diferencia da filantropia e, uma breve introdução sobre o 3° setor; no segundo 

capítulo apresentaremos a evolução da responsabilidade social no Brasil e no 

mundo, descrevendo um breve histórico. 

 

O terceiro capítulo, descreve a importância da responsabilidade social para 

nossa sociedade, meio ambiente e para a própria organização; vantagens e 
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desvantagens da implantação. Com isso, responderemos a pergunta: por que ser 

uma organização socialmente responsável? As normatizações, certificações, e as 

leis que regulamentam a responsabilidade social no Brasil, serão citadas no quarto 

capítulo. Demonstraremos que através das normatizações e certificações, as 

organizações conseguem adquirir maior credibilidade provando que a empresa ética 

e que pratica responsabilidade social, tem maior facilidade em obter reconhecimento 

da sociedade; as leis que apóiam a responsabilidade social empresarial trazem 

benefícios, como a isenção ou desconto em alguns impostos. 

 

No quinto capítulo, nosso trabalho tem como objetivo demonstrar as diretrizes 

para implantação da responsabilidade social, orientando-as passo a passo, desde a 

tomada de decisão (iniciativa da implantação) até as avaliações (balanço social). 

Para finalizar, no sexto capítulo, faremos uma pesquisa para explanar as principais 

empresas que praticam responsabilidade social no nosso estado, e os ganhos que 

são obtidos através desta prática. 

 

Nosso projeto pretende incentivar as empresas a adotar princípios 

relacionados à defesa dos direitos humanos, melhoria das condições de trabalho, do 

meio ambiente e do combate à corrupção, para que possamos ter uma economia 

mais sustentável e promover a inclusão social. 

   

1.1. Tema-Problema  

 

Por que e como implantar responsabilidade social nas organizações? 

 

1.2. Objetivos 

 
Essa monografia de graduação se propõe a identificar as diretrizes 

norteadoras para implantação da Responsabilidade Social nas Organizações. 
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Para atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

trabalhados: 

 

• Demonstrar a importância da implantação de Programas de 

Responsabilidade Social, para melhoria da imagem institucional; 

• Identificar o nível de satisfação do colaborador com prática da 

responsabilidade social; 

• Provar que a responsabilidade social fideliza e amplia o nicho de mercado. 

 

1.3. Justificativa 

  

 O presente texto foi construído, como Realização do Trabalho de Conclusão 

do curso de Administração de Empresas da Faculdade da Cidade de Maceió – 

FACIMA, tendo como conseqüência para os participantes, um aprofundamento na 

reflexão sobre a importância de possuir compromisso sócio-ambiental.   

 

 Nosso trabalho de conclusão de curso se fundamenta no interesse de motivar 

os empresários que eventualmente tenham acesso a nossa produção, mostrando os 

benefícios que traz à prática da Responsabilidade Social e a necessidade de que 

eles se conscientizem do seu papel junto à nação.  

 

1.4. Metodologia Aplicada 

 

 O presente trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica qualitativa descritiva. “A 

pesquisa bibliográfica é um apanhando geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema”. (MARCONI, Marina de Andrade, 2002, p. 25). 

 

Para Richardson, Roberto Jarry (1999, p.70), o método qualitativo representa, 

em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 

análise e interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem de 
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segurança quanto às inferências. É freqüentemente aplicado nos estudos descritivos 

naqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como 

nos que investigam a relação de casualidade entre fenômenos. Roberto Jarry (1999, 

p.79), afirma ainda que o método qualitativo difere, em princípio do quantitativo, à 

medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de 

análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas. O tipo de pesquisa qualitativo-descritivas, consiste em investigações 

de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 

características de fatos ou fenômenos (MARCONI, 2002 p. 84). 

 

 Nossa pesquisa foi realizada através de consultas em livros, sites, 

dissertações e artigos relacionados ao tema; para coletar os dados do estudo de 

caso, sobre as empresas que praticam responsabilidade social no nosso estado 

foram feitas visitas técnicas, entrevistas com os gestores dos projetos e seus 

stakeholders. 
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2. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 

‘’A responsabilidade social corporativa é uma conduta que vai da ética nos 

negócios às ações desenvolvidas na comunidade, passando pelo tratamento dos 

funcionários e relações com acionistas, fornecedores e clientes’’ (ROSEMBLUM, 

2000, apud Responsabilidade social das empresas: a contribuição das 

universidades, volume III, p. 342). 

 

Esse conceito de responsabilidade social é bastante novo no cenário 

brasileiro e mundial. Vem se tornando mais presente por conta de constantes 

verificações que com essa prática as empresas vão cumprir um papel essencial, 

com efeito, de resolver grandes problemas sociais e ambientais. As empresas que 

aplicam essa prática entendem que agindo de forma ética, observando e mostrando 

através dos seus princípios e seus valores que é socialmente responsável tanto 

interna (colaboradores – motivar, treinar, segurança, saúde) como externamente 

(comunidade, meio ambiente e pagando corretamente seus impostos ao governo), a 

sua imagem diante dos olhos atentos da sociedade se torna positiva, de modo a 

beneficiar a própria empresa, as comunidades ao redor  e o meio ambiente. Os 

stakeholders (acionistas, fornecedores, colaboradores, comunidade, concorrentes, 

governos, sociedade, clientes e consumidores) devem sempre ajudar através de 

doações e incentivo o desenvolvimento e a conquista da auto-sustentação da 

própria comunidade. 

 

O Intitutos Ethos de Empresas e Responsabilidade Social1 define que                        

‘‘Responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal 

maneira que a torna parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A 

empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os 

interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviços, 

fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e consegue 

                                                 
1 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização não-governamental 
criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa.  
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incorpora-los no planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas 

de todos e não apenas dos acionistas ou proprietários”.  

 

A sociedade de um modo geral está cada vez mais exigente. Alem de exigir 

excelência nos produtos e/ou serviços oferecidos pelas empresas, está ciente que 

esta também pode contribuir, sendo socialmente responsável. Ela quer saber se o 

que esta consumindo ajudará positiva ou negativamente no nosso mundo. Com essa 

preocupação por conta da sociedade, as empresas tornaram-se muito mais 

competitivas e alem de arcarem com suas responsabilidades administrativas, 

financeiras, fiscais e governamentais devem arcar com seu dever ético, investindo 

em práticas responsáveis para uma melhoria na sociedade e dar contribuições para 

um mundo melhor.  

 

  Para (Bacellar, 2000, apud Responsabilidade social das empresas: a 

contribuição das universidades, volume III, p.401), sobre a importância da 

responsabilidade social: ‘‘É uma exigência cada vez mais presente a adoção de 

padrões de conduta, de ética que valorizem o ser humano, a sociedade e o meio 

ambiente. Relações de qualidade constroem-se a partir de valores e condutas 

capazes de satisfazer necessidades e interesses dos parceiros, gerando valor para 

todos. Empresas socialmente responsáveis estão melhor preparadas para assegurar 

a sustentabilidade a longo prazo dos negócios(...). O necessário envolvimento de 

toda a organização na prática da responsabilidade social gera sinergias, 

precisamente com os públicos dos quais ela tanto depende, que fortalecem seu 

empenho global. (...) a competição acirrada exige na empresa mais transparência, 

fortalecendo os consumidores que têm cada vez mais acesso à informação e à 

educação. A adoção de uma exigência que ultrapassa exigências legais agrega 

valor à imagem da empresa, aumentando o vinculo que os consumidores 

estabelecem com ela’’. 

 

Dessa forma, várias empresas percebem a necessidade de trabalhar a favor 

das comunidades, sociedade, meio ambiente e com desenvolvimento sustentável, 

utilizando produtos recicláveis, para que outras gerações possam servir-se dos 

mesmos produtos no futuro próximo; cada vez mais, empresários percebem a 
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importância da inclusão social, respeito à cultura, raça e religião, integrando de uma 

forma positiva, todas as partes interessadas, sejam parceiros ou beneficiários, em 

projetos de responsabilidade social.  

 

2.1 Responsabilidade Social X Filantropia  

 

A responsabilidade social também tem o aspecto de marketing, mas também 

pode estar ligada a filantropia. Uma empresa socialmente responsável, fortalece sua 

marca junto a sociedade em geral e seus consumidores em particular, ao mesmo 

tempo em que ajuda o desenvolvimento sócio-ambiental. “As empresas percebem 

que a responsabilidade social poderia alavancar sua imagem em relação à 

comunidade, aos consumidores e aos funcionários, passando a representar um 

grande diferencial competitivo. Foi assim que o movimento de responsabilidade 

social cresceu no mundo inteiro” (GRAJEW, 2002 apud Responsabilidade social das 

empresas: a contribuição das universidades, volume III, p.340). 

 

Responsabilidade social tem a ver com relações, tem a ver com provocar em 

nossas empresas, o sentido da mudança que queremos ver no  mundo empresarial. 

Não é uma questão intelectual, ou técnica, mas de valor, implica assumir uma 

responsabilidade diante das futuras gerações, tanto em relação ao ambiente social 

como com relação ao meio ambiente com isso assumir que o consumo possa ter 

como referência a equidade social; enfim, significa construir empresas a que 

gostaríamos de pertencer e deixa um bom exemplo para as empresas futuras. 

 

A filantropia é uma ação socialmente responsável de auxilio, doação e ajuda 

que age para beneficiar os mais necessitados, pobres e excluídos da sociedade. E 

acontece de forma eventual e individual. Na responsabilidade social agem para 

beneficiar a cidadania é uma ação conjunta diferente da filantropia.  ‘’ A filantropia 

parte de uma ação individual e voluntária e tem muitos méritos. Mas a 

responsabilidade social vai além de vontades individuais – caminha para tornar-se a 

soma de vontades que constitui um consenso, uma obrigação moral e econômica a 

ligar o comportamento de todos os que participam da vida em sociedade.’’ (MELO 
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NETO & FROES, 2001 apud Responsabilidade social das empresas: a contribuição 

das universidades, volume III, p. 340). 

 

Um dos objetivos da Responsabilidade Social é estimular o cidadão a 

desenvolver a cidadania individual e coletiva. Indivíduos, governos, empresas, 

igrejas podem e devem fazer sua parte para diminuir as desigualdades sociais. E o 

objetivo da filantropia é ajudar na sobrevivência dos grupos sociais desfavorecidos. 

Essas ações competem também aos empresários. São ações individuais que 

satisfazem a um bem moral e pessoal. Filantropia é uma doação de bens, mas deve 

ser também uma doação de si mesmo para os outros. Na responsabilidade social a 

ação é coletiva, ajuda a desenvolver estimulando as comunidades e sociedade a ter 

sustentabilidade contínua.  

 

No livro Gestão da Responsabilidade Social Corporativa: O Caso Brasileiro 

(2001), seus autores citam a diferença entre filantropia e responsabilidade social: 

 

Filantropia Responsabilidade social 

Ação individual e voluntária Ação coletiva 

Fomento de Caridade Fomento da Cidadania 

Base Assistencialista Base Estratégica 

Restrita a empresários filantrópicos e 

abnegados 

Extensiva a todos 

Prescinde de Gerenciamento Demanda gerenciamento 

Decisão individual Decisão consensual 

 

Muitas empresas hoje ainda praticam a filantropia achando que é 

responsabilidade social.  Não é. A filantropia é quando a empresa faz uma ação 

beneficente e nada mais, responsabilidade social é quando a empresa faz um 

projeto que a comunidade seja beneficiada continuamente com sua ação.  As 

empresas que adotam esse método de responsabilidade social, em alguns casos, 
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têm a redução ou isenção de alguns impostos. Essa legislação, faz com que cada 

vez mais as empresas do país valorizem a prática da responsabilidade social. 

 

2.2 Terceiro Setor 

 

O terceiro setor é formado por organizações sem fins lucrativos, tendo como 

objetivos: ações de ajuda humanitária; desenvolvimento sócio-ambiental; 

preservação do meio ambiente; garantia de direitos trabalhistas e sociais; e 

atividades religiosas, desportivas e de lazer. O Terceiro Setor engloba instituições de 

caridade, organizações religiosas, entidades voltadas para as artes, organizações 

comunitárias, sindicatos, associações profissionais e outras organizações 

voluntárias. O setor é formado por uma grande diversidade de organizações. 

 

É um segmento que não é nem publico e nem privado, tendo como finalidade 

mobilizar a sociedade como um todo, para colaborar nas diversas áreas do 

desenvolvimento humano e da preservação da vida. Para Drucker, (1994 p. 23), ‘’foi 

o setor que mais cresceu, movimentou recursos, gerou empregos e foi o mais 

lucrativo na economia norte-americana nos últimos vinte anos”.  

 

Segue alguns exemplos de instituições do terceiro setor que beneficiam nossa 

sociedade: 

 

• Lar São Domingos – Maceió – AL 

O trabalho do Lar São Domingos2 baseia-se no apoio sócio familiar, com 

atividades de promoção e assistência social, médica, odontológica e psicológica 

para o jovem e seus familiares. 

 

Basicamente são desenvolvidas ações de cunho assistencial, voltada para o 

desenvolvimento do cidadão em sua comunidade de origem, através de um 

                                                 
2 Site do Lar  São Domingos: www.lsd.al.org.br/ 
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processo de formação/informação de crianças e jovens desintegrados das políticas 

públicas. 

 

Inclui-se nesta programação o apoio sócio pedagógico com atividades de 

creche, pré-escolar, alfabetização, complementação do ensino formal 1ª a 6ª série 

cursos de inicialização profissional e arte e lazer. 

 

• Instituto Ayrton Senna – São Paulo – SP 

 

O Instituto Ayrton Senna3 mantém inúmeros trabalhos e projetos próprios, e 

em parceria com empresas e outras entidades. A maioria está focada no 

protagonismo infantil e juvenil. 

 

• ABBEM – Fortaleza - CE 

 

A Associação Batista Beneficente e Missionária (ABBEM)4 tem como objetivo 

principal, desde sua fundação no ano de 1982, a busca por uma sociedade mais 

justa, onde crianças, adolescentes e seus familiares tenham seus direitos 

garantidos, independente da condição física, econômica, social, racial, étnica e 

cultural. 

 

• Casa do Menor – Nova Iguaçu – RJ 

 

A Casa do Menor São Miguel Arcanjo5 é uma instituição filantrópica de 

utilidade pública que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, 

promovendo a educação social, profissional e religiosa, assegurando o exercício do 

direito à vida, à dignidade e à vivência da cidadania, contribuindo, desta forma, para 

uma sociedade mais justa e pacífica. 

 

                                                 
3 Site do Instituto Ayrton Senna : senna.globo.com/institutoayrtonsenna/ 
4 Site da ABBEM: www.abbem.org.br 
5 Site da Casa do Menor: www.casadomenor.org.br  
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• FUNDAMAR – Belo Horizonte –  MG 
 
 

A Fundamar6 atua em diversos campos promovendo educação e assistência 

a carentes, além de preservar o patrimônio e a cultura do país. 

 

Destacamos que cada vez mais, ao lado de grandes empresas, temos 

presença de pequenas e micro-empresas fazendo parte de ações sociais voltadas 

para seus colaboradores e a comunidade que as cerca. A responsabilidade social 

tem um valor ético, pois é passada das empresas para as comunidades, através de 

eventos culturais, atendimento médico e trabalhos que gerem renda e 

conhecimento. Dessa forma, encoraja a comunidade a criar cooperativas, micro e 

pequenas empresas, enfim, organizar-se para melhorar sua qualidade de vida com 

sustentabilidade. Portanto, as organizações do terceiro setor, contribuem para a 

melhoria na qualidade de vida das comunidades onde atuam. 

                                                 
6 Site da Fundamar: www.fundamar.com/ 
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3. HISTÓRICO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA  NO BRASIL E 

NO MUNDO  

  

A responsabilidade social corporativa no Brasil iniciou por volta de 1960, com 

a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). Na década 

de 80, ocorreu o fim regime militar e simultaneamente iniciou-se a democratização. 

Com esses fatos o Brasil ganhou avanços na conscientização, ressurgindo um 

sentimento de cidadania e de participação no processo de reconstrução da nação. 

Em 1982 a Câmara Americana do Comércio de São Paulo lança o prêmio Eco de 

Cidadania Empresarial que acontece até hoje. Em 1984, a NitroFértil destacou-se 

como a primeira empresa brasileira a divulgar o balanço social. 

 

Em 1992, a Banespa divulga todas as ações sociais contemporânea do Eco 

92, Rio de Janeiro voltado para importância do meio ambiente e sua preservação. 

Em 1993, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lança a Campanha nacional da 

Ação da Cidadania contra a fome, à miséria e pela vida, Betinho contou com o apoio 

do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, que seria a aproximação dos 

empresários as ações sociais. 

 

Em 1997, Betinho faz um modelo de balanço social em parceria com o jornal 

Gazeta Mercantil, criando um selo do Balanço Social para motivar as empresas 

brasileiras a divulgar seus próprios balanços sociais à sociedade. Após um ano, é 

fundado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social pelo empresário 

Oded Grajew um dos fundadores da empresa Grow Jogos e Brinquedos. O Instituto 

serve como ponte para os empresários e as causas sociais disseminando a ação 

social por meio de publicações, experiências, programas e eventos, dando 

contribuição para um desenvolvimento social, econômico e do ambiente sustentável, 

incentivando a formação de uma nova cultura com base em ética, princípios e 

valores. 

 

Em 1999, 68 empresas publicaram seus balanços sociais. O Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), realizou a pesquisa “Ação Social das 

Empresas”, nas cinco regiões do Brasil com objetivo de conhecer o movimento pela 
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responsabilidade social. Em 2000, surgiram os indicadores Ethos, como um sistema 

de avaliação do estágio em que se encontravam as ações sociais da empresas. 

 

O Instituto Ethos vem promovendo anualmente a realização da Conferência 

Nacional de Empresa e Responsabilidade Social, no mês junho em São Paulo.Na 

Conferência de 2001, estiveram presentes 628 pessoas, representando empresas, 

fundações, ONGS, Instituições governamentais, centros de pesquisas e 

universidades. A Conferência Nacional de 2002 teve como tema à “Gestão e o 

Impacto Social” e discutiu a incorporação da gestão socialmente responsável.   

 

 Em 1899, Andrew Carnegie, fundador do conglomerado U.S. Stell 

Corporation, com o lançamento do livro “O evangelho da riqueza”, estabeleceu a 

abordagem clássica da responsabilidade social das grandes empresas nos 

princípios da caridade e da custódia, para benefício da sociedade como um todo.  

 

 Nas décadas 1950 e 1960, os princípios eram amplamente aceitos nas 

empresas americanas, à medida que admitia que “o poder traz Responsabilidade”. 

Bowen, em 1953, insistiu que os administradores de empresas tinham o dever moral 

de implementar os objetivos e valores sociais, contrariando os princípios da caridade 

e da custódia em que estudiosos acreditavam que cabia ao governo, igrejas, 

sindicatos e organizações não governamentais o suprimento das necessidades 

comunitárias por meio de ações sociais organizadas e não corporações que 

precisavam satisfazer seus acionistas.  

 

 Na década de 50 e 60, estudiosos discutiram a importância da 

responsabilidade social nas empresas pelas ações de seus dirigentes, apresentando 

problemas sociais e suas possíveis soluções. Os Estados Unidos já se destacavam 

na questão ambiental e em divulgar suas atividades no campo social. A década de 

70 traz a preocupação de como e quando as empresas deveriam responder por 

suas ações sociais, por isso, é de grande importância o balanço social exposto à 

sociedade.  
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Com o surgimento de novas demandas e maior pressão por transparência 

nos negócios, as empresas se vêem forçadas a adotar uma postura mais 

responsável em suas ações. Com isso, surgem as transformações sócio-

econômicas dos últimos 20 anos, que têm afetado profundamente o comportamento 

das empresas até então acostumadas à pura e exclusiva maximização do lucro. 

 

Nos anos 90, com o processo da globalização mundial, as empresas 

começaram a perceber que tinham que fazer alguma coisa, para que pudesse se 

adaptar a nova realidade do mercado tão competitivo. A chegada de novos produtos 

no país, bem mais barato do que os nossos. Isso gerou uma necessidade de 

otimização dos recursos da empresa, mas não era mais possível “esquecer” 

daqueles que consomem seus produtos, pois não o fazem mais de uma forma 

passiva. Assim, se impõe ao elemento “custos”, outro elemento: a responsabilidade 

social corporativa. 

 

Nessas últimas décadas as empresas começaram a ver a importância da 

responsabilidade social, junto com seus colaboradores internos, externos e a 

sociedade em geral. O Fator Competitividade influenciou as empresas à prática de 

responsabilidade social, sob pena de serem atropeladas por outras, que tenham 

excelência na produção de bens e serviços, incorporando também uma atitude de 

cidadania corporativa.  

 

Com a maior preocupação mundial em relação as mudanças climáticas e 

seus recursos, na década de 90, entra em cena a questão ética e moral nas 

empresas, o que contribui de modo significativo para a definição do papel das 

organizações e a conceituação de responsabilidade social. 

 

Hoje as empresas vêem a responsabilidade social como um valor agregado a 

sua empresa, valorizando cada vez mais o seu produto, a imagem da instituição e 

sua importância para a sociedade. Com isso a responsabilidade social torna-se fonte 

competitividade em relação aos seus concorrentes. Hoje as organizações antes de 

colocar seus produtos no mercado, criam um processo de adaptações para que os 
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produtos cheguem ao seu público alvo da melhor forma possível com objetivo de 

deixar os clientes cientes da qualidade do produto adquirido e seus benefícios.    

 

Uma atuação organizacional com responsabilidade social pressupõe a 

necessidade e a urgência da participação no desenvolvimento com sustentabilidade, 

ou seja, obriga pelo desenvolvimento nas dimensões econômica, social e do meio 

ambiente, Tinoco (apud Tachizawa, 2002). As empresas não devem pensar só 

nelas, mas também em tudo que está ao seu redor.      
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4. POR QUE SER UMA ORGANIZAÇÃO SOCIALMENTE RESPONSÁ VEL? 

 

A organização que pratica responsabilidade social traz resultados positivos 

tanto para a sociedade quanto para ela. Porém, a prática deve ser efetivamente 

realizada, e não ser resumida apenas a um documento de intenções que nunca sai 

do papel. Só através da efetivação das ações é que a empresa passa a obter 

resultados positivos. É necessário que a empresa tenha a cultura da 

responsabilidade social incorporada ao seu fazer cotidiano.  

 

Segundo Philip Kotler (1998 p.44), a organização que atua com ênfase no 

marketing societal “assume que a tarefa da organização é determinar as 

necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvos e atender às satisfações 

desejadas mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes, de maneira a 

preservar ou ampliar o bem-estar dos consumidores e da sociedade”. 

 

Desenvolver programas sociais apenas para divulgar a empresa, ou ações 

compensatórias, não geram resultados positivos sustentáveis ao longo do tempo. 

Assim, as empresas que incorporam os princípios e os aplicam corretamente, obtém 

resultados visíveis, como valorização da imagem institucional e da marca, maior 

lealdade do consumidor, maior capacidade de recrutar e manter talentos, 

flexibilidade e capacidade de adaptação.  

 

Seguem abaixo, as principais vantagens e possíveis desvantagens da prática 

de responsabilidade social: 

 

Vantagens 

 

• Fortalecimento e agregação de valor à marca e melhor imagem junto aos 

consumidores e outros stakeholders; 

• Abertura de novos mercados, fidelização do mercado; 

• Valorização da empresa junto aos seus investidores; 
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• Criação da empresa junto aos seus investidores; 

• Criação de vinculo com a comunidade; 

• Atração e motivação de talentos e com isso, maior produtividade dos 

empregados; 

• Melhoria nas relações com seus funcionários, clientes, fornecedores e 

meio ambiente; 

• Criação de forte diferencial de mercado. 

• Redução de custos pelo uso mais eficiente de água, energia e 

combustíveis e pela reciclagem de lixo e resíduos; 

• Menor risco de processos legais em relação ao ambiente e consumidores; 

• Redução fiscal até 1% do imposto de renda; 

• Aumento de investidores e instituições, que percebem que o retorno em 

empresa socialmente responsável é garantido; 

 

Possíveis Desvantagens 

 

• Acomodação por parte do Primeiro Setor, o Governo, em cumprir com 

suas obrigações sociais para com o cidadão; 

• Acomodação do cidadão em cobrar do governo mais eficácia nos 

programas sociais, uma vez que, empresas vêm assumindo, de certo 

modo, este papel. 

 

4.1 Marketing Social 

 
Segundo Philip Kotler (1998, p. 44), Marketing é "o conjunto de ações 

desenvolvidas por uma empresa ou marca com o objetivo de atender às 

necessidades de um determinado mercado". Segundo esta mesma teoria, os fatores 

sobre os quais o gerente de marketing pode trabalhar são: produto, preço, 

distribuição e comunicação - os famosos quatro Ps. 
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O termo Marketing Social surgiu no início da década de 1970 para descrever 

o uso dos princípios e técnicas de marketing na promoção de uma causa, idéia ou 

comportamento social. Modernamente, passou a significar uma tecnologia de gestão 

das mudanças sociais, associada à implantação e ao controle de projetos que visam 

atenuar ou eliminar problemas sociais, nos campos da saúde, educação, trabalho, 

habitação, saneamento, ambiental, etc. 

 

 Dentre outras formas para identificar essa nova visão de marketing, temos as 

seguintes definições: marketing humanístico, marketing ecológico e marketing 

societal, como propõem assim chamá-lo Philip Kotler (1998).  

 

“A tarefa da organização é determinar as necessidades, desejos e 
interesses dos mercados-alvos e atender às satisfações desejadas 
mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes, de maneira a 
preservar ou ampliar o bem-estar dos consumidores e da 
sociedade” (KOTLER, 1998, p.44). 

 

O Marketing Social apropria-se de conhecimentos e técnicas mercadológicas, 

adaptando-se à promoção do bem estar social. Trabalha-se com objetivos 

claramente definidos, metas mensuráveis, pesquisas e avaliações quantitativas e 

qualitativas, além de desenvolvimento de tecnologias sociais para segmentos 

específicos. Busca posicionar na mente dos adotantes as inovações sociais que 

pretende implementar estratégias, criar, planejar e executar campanhas de 

comunicação para satisfazer necessidades que não estão sendo atendidas, 

estabelecendo novos paradigmas sociais. 

 

Em mercados, cada dia mais concorridos, o desafio imposto aos gestores de 

marketing, dia após dia, é a diferenciação, isso é agregar características ao seu 

produto que farão com que o consumidor prefira a marca da sua empresa à da 

empresa concorrente. De alguns anos para cá, os consumidores começaram a dar 

preferência pela compra de produtos que, de alguma forma, beneficiam causas que 

eles julgam importantes e isso é, sem dúvida, uma oportunidade para a empresa de 

criar uma imagem positiva, diferenciada e, como conseqüência, alavancar as 

vendas.  
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Neste sentido, a ação social, pode ser vista como uma nova estratégia de 

diferenciação. Através do benefício gerado para uma causa de interesse social, 

podemos trazer um diferencial para o produto ou marca e, com isso, ganhar a 

preferência e respeito do consumidor. 

 

4.2 Visão do Consumidor sobre as Organizações Socia lmente Responsáveis 

 

Atualmente os consumidores estão cada vez mais exigentes, tornando-se 

mais seletivo, ou seja, preferindo empresas que realmente se integram à 

comunidade. Essas exigências dos consumidores impulsionam as empresas à 

investir em projetos sociais e permanentemente no desenvolvimento de produtos e 

serviços confiáveis, que minimizam os riscos de danos à saúde do usurário e da 

sociedade em geral, garantindo seu uso adequado, fornecendo-lhes informações 

detalhadas na embalagem do produto e proporcionando suporte para o cliente 

antes, durante e após o consumo. 

 

As empresas se conscientizaram e estão investindo em ações que tragam 

benefícios para a comunidade, respeitando os costumes e culturas locais, 

empenhando-se na educação e na disseminação de valores, demonstrando a 

compreensão de seu papel de agente de melhorias sociais. 

 

4.3 Inclusão Social 

 

Atualmente ouve-se falar sobre inclusão social, sempre mostrando os dois 

lados da moeda, na escola pública e na particular, nos cursos e nas empresas, e 

também na mídia o que se torna muito importante para o progresso tanto da nação 

como progresso interior do indivíduo. 

 

Inclusão (compreender, abranger) Social (sociedade ou relativo a ela). A troca 

de conhecimentos que será adquirido através da inclusão social é vantajosa para 

todos, tanto para aqueles que ensinam como também para aqueles que aprendem. 
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A inclusão social vai além de um rótulo que foi dado a ela. É o que podemos chamar 

de processo de atitudes afirmativas, no sentido de inserir os menos favorecidos no 

contexto social. É através da troca do conhecimento que ninguém sairá perdendo, 

todos ganham de alguma forma seja ela através do conhecimento teórico ou 

também do conhecimento efetivo adquirido em determinadas situações. 

 

A inclusão social é certamente o caminho para mudarmos a imagem do nosso 

país, que é palco das maiores injustiças sociais. 

 

4.4 Compromisso com o Meio Ambiente e o Futuro do P laneta 

 

 As organizações precisam se conscientizar que o meio ambiente está cada 

vez mais devastado. Então, desenvolver ações sociais para preserva-lo é também 

desenvolver produtos que não agridam drasticamente o mesmo.  

 

Enquanto as organizações e a sociedade não se conscientizarem definitivamente 

que os recursos naturais são frágeis e que podem ser destruídos ou inutilizados 

pelas atividades humanas, continuarão desenvolvendo produtos que prejudicam 

drasticamente o meio ambiente e com isso toda uma sociedade. Então, para que 

haja mudanças de comportamento em grande escala, será preciso a criação de um 

arcabouço legal rigoroso, que obrigue as organizações a estabelecer 

comportamentos não agressivos ao meio ambiente. 
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5. NORMATIZAÇÕES E CERTIFICAÇÕES 
 

As normas e cerificações estão influenciando bastante as organizações. Com 

a globalização o papel das empresas mudou significativamente nos últimos anos. As 

normas e certificações relacionadas à Responsabilidade Social vêm sendo 

desenvolvidas para que as organizações possam responder a desafios como 

ampliação da conscientização, exigências de ética e transparência. 

 

As áreas de destaque dessas normatizações são: qualidade, meio ambiente, 

saúde, segurança e sustentabilidade. Para organização, um dos principais 

benefícios trazidos pelas certificações é o reconhecimento de suas ações, uma vez 

que a organização tem como comprovar de fato que é merecedora.  

 

ISO é a sigla da Organização Internacional de Normalização (International 

Organization for Standardization), com sede em Genebra, Suíça e que cuida da 

normalização (ou normatização) em nível mundial. A ISO cria normas nos mais 

diferentes segmentos, variando de normas e especificações de produtos, matérias-

primas, em todas as áreas (existem normas, por exemplo , para classificação de 

hotéis, café, usinas nucleares etc). A Série ISO 9000 trata da busca da excelência 

no sistema de gestão de qualidade com foco na satisfação dos clientes. 

 

 A que mais se destaca é a ISO 9001 que é utilizada quando a organização 

quer direcionar seus esforços para o aumento da satisfação dos clientes, a ISO 9001 

também serve para demonstrar a capacidade da organização fornecer produtos de 

qualidade que atendam as necessidades e requisitos dos seus clientes. 

Os requisitos para certificação ISO 9001 são: sistema de gestão da qualidade, 

responsabilidade na direção, administração dos recursos, realização do produto, 

medição, análise e aprimoramento. A implantação e implementação do sistema 

gerencial é feito da seguinte forma:  

 

• Análise do sistema de gestão atual da organização. 

• Proposta e validação da nova estrutura para atender a ISO 9001:2000. 
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• Treinamento sobre os conceitos da ISO 9001:2000. 

• Documentação dos processos. 

• Formação de auditoria interna. 

• Realização da análise crítica pela direção. 

• Implementação de ações corretivas e /ou preventivas. 

 

É necessário ressaltar que não é obrigatória a aplicação de todos os 

requisitos, porém a organização precisa justificar a não aplicação.  

 

A norma ABNT NBR ISO 14001, apresenta um modelo de sistema de gestão 

ambiental. Segue as principais etapas de estabelecimento e melhoria do sistema 

ambiental gerencial: 

 

• Política ambiental – exposição da empresa sobre suas intenções e 

princípios em relação ao seu desempenho ambiental, para definição de 

seus objetivos e metas ambientais. 

• Planejamento ambiental – estrutura do programa de gestão ambiental. 

• Implementação e operação – colocar o planejamento em operação. 

• Verificação – assegurar que a gestão ambiental gerencial foi corretamente. 

implementado de acordo com o que se foi planejado. 

• Análise pela administração – averiguar a eficácia da implementação. 

• Melhoria contínua – aprimoramento do desempenho ambiental geral. 

 

Conseguir a certificação significa para organização ter a garantia de melhor 

desempenho ambiental, redução de desperdícios, prevenção de riscos (acidentes 

ambientais, multas, ações judiciais, etc.), homogeneização da forma de 

gerenciamento ambiental em toda a empresa, possibilidade de demonstrar 

consciência ambiental ao mercado, possibilidade de obtenção de financiamentos e 

taxas menores, possibilidade de reduzir custos de seguro, aumento da 

competitividade, melhor aproveitamento dos recursos naturais, melhoria da imagem 

junto as partes interessadas, livre acesso ao mercado internacional. 
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A norma OHSAS 18000 trata-se do sistema de gestão de segurança e saúde 

no trabalho.  

 

RODRIGUES, (2006), cita os possíveis benefícios que traz a implementação 

da norma OHSA 18000: 

 

• Integração das responsabilidades de higiene, segurança e saúde 

ocupacional em todas as atividades da organização. 

• Adoção de boas práticas em saúde e segurança do trabalho. 

• Manutenção de meio ambiente de trabalho seguro. 

• Redução dos riscos de incidentes nas operações. 

• Evidenciar o funcionamento da saúde e segurança na organização. 

• Permitir a existência de um sistema de gestão integrado. 

• Promover a melhoria da eficiência nas organizações. 

• Evitar multas e demais sanções ou ações judiciais motivadas por temas 

dessa ordem, por implementar o cumprimento dos requisitos legais, 

contratuais sociais. 

• Detectar oportunidades de melhoria no desempenho global da empresa. 

• Possibilidade de redução de custos com seguros. 

• Responder as demandas de clientes e acionista. 

• Melhora da imagem da empresa. 

• Motivação do pessoal.  

 

Para isso a organização deve estabelecer uma política de higiene, segurança 

e saúde, detectar perigos para a saúde e segurança do trabalho, sejam eles físicos, 

químicos, biológicos e organizacionais, estabelecer controle operativo para as 

atividades com riscos, cumprir a legislação vigentes, documentar processos, avaliar 

e averiguar permanentemente o sistema, através de auditorias internas, implementar 

ações corretivas e preventivas, divulgar a política a todas os colaboradores e demais 



 
 

32 

partes interessadas da organização e por fim revisar toda política de gestão 

mantendo-a sempre eficaz. 

 

A SA 8000 é um sistema de certificação que monitora de fato todas as ações 

do que diz respeito à Responsabilidade Social. A SA 8000 apresenta sistema de 

avaliação parecido com a ISO.  

 

A SA 8000 tem objetivo de garantir os direitos dos colaboradores beneficiando 

todos stakeholders da organização. Avalia as condições de trabalho dos 

colaboradores buscando qualidade de vida dentro da organização, ética e a 

preocupação verdadeira da organização para com os colaboradores. 

 

Aspectos avaliados pela SA 8000: 

 

• Trabalho infantil, 

• Saúde e segurança, 

• Liberdade de associação e direito a negociação coletiva, 

• Discriminação, 

• Práticas disciplinares, 

• Horário de trabalho, 

• Remuneração e sistema de gestão. 

 

A organização com a certificação ISO 8000, ganha mais um aspecto de valia 

para sua competitividade, além de despertar a atenção dos consumidores, tendo a 

visão de que é a organização é ética e humana, pois se preocupa com a qualidade 

de vida de quem faz parte dela. 

 

Existe também o Prêmio Nacional da Qualidade que também é baseado no 

modelo americano que tem como principais objetivos avaliar, diagnosticar e orientar 

as organizações a buscar a prática de melhoria de desempenho e disseminar as 

boas práticas para as demais organizações.  
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Seus critérios de excelência são:  

 

• Liderança, 

• Estratégias e planos, 

• Clientes, 

• Sociedade, 

• Informações e conhecimento, 

• Pessoas, 

• Processos e  

• Resultados. 

 

Para responsabilidade social os critérios mais importantes são: a Sociedade e 

as Pessoas. 

 

O critério sociedade verifica como a organização contribui para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental, de forma sustentável. Esse critério 

se subdivide em responsabilidade sócio-ambiental e ética e desenvolvimento social.  

 

O critério pessoas verifica como são distribuídas as condições para o 

desenvolvimento e utilização plena do potencial das pessoas que compõem a 

organização. Também verifica os esforços da organização para manter o ambiente e 

o clima organizacional harmônico e saudável para estimular as pessoas a 

desempenharem suas atividades com eficiência.  

 

Através das normatizações são criados padrões, o que permite certa 

comparação entre os níveis das ações organizacionais. As normas e certificações 

estão envolvidas num contexto de gerenciamento estratégico da Responsabilidade 

Social empresarial, tendo como base a transparência, valores éticos e diálogo. 

Considera também todas as partes envolvidas e impactadas pela empresa, visando 

à melhoria das relações. Ser uma organização socialmente responsável significa 

não apoiar condições de trabalho desumanas e possibilitar meios de assegurar seus 
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clientes a consumirem produtos que são produzidos sob condições de trabalho 

adequadas. 
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6. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 

 

As empresas têm um grande poder sobre a sociedade. Por isso existem 

fatores influentes para que esse poder não seja usado de forma errônea. Há quatro 

principais influências que impedem o mau uso desse poder: influência legal, 

influência política, influência da concorrência e influência ética. 

 

Influência legal – é composta das leis que obrigam as empresas a cumprirem 

certos padrões, seja na qualidade do produto, nos preços, na propaganda etc. 

 

Influência política – são grupos que têm interesses diretos no controle 

comercial dos negócios. Esses grupos usam estratégias para cancelar ou alterar as 

legislações com objetivo de defender os direitos dos consumidores. 

 

Influência da concorrência – denúncias feitas pelos concorrentes de algo que 

anda fora dos padrões estipulados. Em uma determinada área onde há muitos 

concorrentes, os consumidores beneficiam-se com o acordo de padronização de 

preços, beneficiam-se também com a pressão que a concorrência gera, fazendo 

com que as empresas busquem qualificar-se para atingir o topo do seu ramo 

(competição), o que ocasiona melhorias no atendimento, qualidade de produtos, 

serviços etc. 

 

Influência ética – envolve a tomada de decisão por uma postura ética da 

empresa em relação aos seus processos, produtos, serviços e deveres.  

 

Essas influências causam pressão às organizações fazendo-as cumprir 

padrões. Tais influências também geram uma preocupação e conscientização do 

papel e dever que as organizações têm em relação aos colaboradores, acionistas, 

fornecedores, consumidores, governo, consumidores, meio ambiente e a sociedade 

em geral.  
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Antes da elaboração do planejamento da implantação de responsabilidade 

social é preciso conhecer a organização profundamente. Deve existir a definição 

e/ou revisão da visão e missão da empresa para que sejam criadas diretrizes 

determinando em quais áreas da responsabilidade social seria importante atuar. 

 

A visão e missão da organização identificam as metas e objetivos, esclarecem 

valores e forma a cultura da organização. Essas informações devem ser 

compartilhadas entre todos que envolvem a organização. São bases da 

organização, fazendo com que os colaboradores visualizem e conheçam a empresa 

na qual trabalham. Os colaboradores devem estar totalmente integrados a missão e 

visão da organização. A missão e visão devem ser revisadas para avaliar se 

realmente é condizente com os objetivos desejados atualmente pela organização.  

 

Visão e missão: 

 

• Definição e/ou revisão da visão e missão da organização, 

• Compartilhar as definições com a equipe, 

• Integrar a equipe a essa missão e visão, 

• Revisar missão e visão. 

 

A empresa para ser socialmente responsável, antes de aderir a qualquer 

programa de responsabilidade social, deve ser ética e transparente, precisa cumprir 

seus deveres com colaboradores, acionistas, fornecedores, governo e 

consumidores.  Para melhor controle do cumprimento desses deveres, a empresa 

deve possuir um código de ética e compartilhá-lo com os colaboradores. Toda a 

organização precisa estar ciente e envolvida com o cumprimento do código de ética, 

que deve ser claro e objetivo, agregando credibilidade à organização. Como todo 

processo dentro de uma organização, o código de ética é avaliado e aperfeiçoado 

quando necessário. No site da Presidência da República7 está disponível um 

documento onde é esclarecido tudo sobre um código de ética, além disso, explica 

como construí-lo. 

                                                 
7  www.planalto.gov.br/etica/Cursos%20CEP/Gestão/2002/curso_Guia_CodEtica.PDF_. Anexo 1. 
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Código de ética: 

 

• Criação de um código de ética, 

• Educar os funcionários sobre o código de ética, 

• Incorpore a ética a avaliações de desempenho. 

 

Feito o código de ética e posto em funcionamento, as organizações devem 

fazer uma análise sobre seu ambiente e diretrizes, considerando suas atitudes:: 

 

Para com os colaboradores: 

 

• Os empregados recebem um salário justo? 

• Os empregados trabalham em um ambiente seguro? 

• Os trabalhadores são contratados, promovidos e tratados de forma justa, 

independentemente de sexo, raça, cor ou credo? 

• Os empregados recebem treinamento e oportunidades educacionais 

especiais? 

• As pessoas com deficiências físicas têm oportunidades de emprego? 

• A empresa ajuda a reabilitar empregados com problemas físicos, mentais 

ou emocionais? 

 

Para com o consumidor: 

 

• Os produtos são seguros e bem projetados? 

• Os produtos têm preços justos? 

• A propaganda é clara e não enganosa? 

• Os clientes recebem tratamento razoável nas vendas pessoais? 

• Os contratos de crédito são firmados em termos claros? 

• Estão disponíveis informações adequadas sobre o produto? 
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Para com o meio ambiente: 

 

• O ambiente é adequadamente protegido contra a contaminação do ar e da 

água, barulho excessivo e outros tipos de poluição? 

• Os produtos e embalagens são biodegradáveis ou recicláveis? 

• Qualquer produto que apresente risco para a segurança da sociedade 

(como lixo nuclear ou solvente comerciais) é manipulado cuidadosamente 

e tratado ou empregado apropriadamente? 

• Uso de energia e água é eficaz? 

• Há coleta de lixo seletiva? 

 

Para com a sociedade em geral: 

 

• A empresa apóia empreendimentos de minorias ou comunitários? 

• São feitas doações para ajudar a desenvolver e apoiar o ensino, arte, 

saúde e programas de desenvolvimento comunitário? 

• O impacto social decorrente da localização de fábricas ou mudanças de 

locais é considerado pelos administradores que tomam essas decisões? 

 

As informações apropriadas relacionadas com separações da empresa são 

colocadas à disposição do público? (CERTO, Samuel C.; PETER, Paul J, 1993, 

p286-297). 

 

Esses fatores iniciais, juntos com o foco nas atividades gerais da empresa 

irão nortear os primeiros passos para inicialização da implantação da 

responsabilidade social corporativa. Nessa fase deverá existir o desenvolvimento de 

ações, processos, meios de como atingir os objetivos da futura implantação. O 

gerenciamento da responsabilidade social pode ser dividido em três estágios: 1° 

Estágio – Responsabilidade social interna; 2° Estág io – Responsabilidade social 

externa; 3° Estágio – Avaliação e controle das açõe s. 
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6.1 1º Estágio – Responsabilidade Social Interna 

 

O processo de implantação é iniciado dentro da organização. Do que iria 

adiantar uma organização ter projetos de responsabilidade social se ela não a 

pratica internamente, se a organização não se preocupa e não promove a 

segurança, e o bem-estar dos seus colaboradores e familiares? Será que essa 

organização sabe o significado de ser socialmente responsável? Ao querer 

promover responsabilidade social a organização deve ter ciência que o primeiro 

estágio é exatamente no ambiente interno, dentro da organização. Com base na 

análise feita anteriormente a organização formulará suas estratégias e iniciará a 

primeira parte do estágio (responsabilidade social interna). 

 

 A organização precisa aprofundar seus conhecimentos sobre as 

necessidades e problemas dos seus colaboradores e isso é obtido através de 

simples questionários. Nessa primeira fase é necessário também avaliar a fundo o 

ambiente e atitudes internas da organização. 

 

Acreditamos que a responsabilidade social está intimamente 
ligada à questão da cidadania empresarial em que os programas 
devem focalizar inicialmente seus empregados, familiares e a 
comunidade do entorno da corporação. Como admitir ações de 
filantropia quando há, na empresa, funcionários trabalhando de 
maneira ilegal e insalubre, com baixa escolaridade, com 
problemas de saúde e de habitação. (OGATA, Alberto)8. 

 

Praticando responsabilidade social para com os colaboradores estará dando 

exemplo e influenciando-os e educando-os à adoção da responsabilidade social, 

fazendo com que os mesmos façam sua parte dentro e fora da organização. Todo 

processo desse tipo começa de cima para baixo, ou seja, da hierarquia maior para 

menor, dessa forma, as resistências dos colaboradores em relação às mudanças 

serão mínimas, pois eles estarão motivados para efetivá-las.  

 

 
                                                 
8 OGATA, Albert é médico com mestrado em Economia da Saúde pela USP, Diretor da Subsecretaria 
de Assistência Médico Social Tribunal Regional Federal da 3ª Região e Vice Presidente da ABQV - 
Associação Brasileira de Qualidade de Vida. 
 



 
 

40 

Atitudes de responsabilidade social interna 

 

Para criar uma cultura organizacional com responsabilidade social é 

necessário desenvolver um conjunto de ações, quais sejam: 

 

• Criar uma política ambientalista onde a organização demonstre sua 

preocupação e ajude fazendo sua parte na preservação do meio 

ambiente; 

• Crie processos para reciclagem, 

• Reduzir uso de papel, 

• Adotar o uso de produtos de papel reciclado, 

• Fazer coleta seletiva; 

• Buscar comprar a maior quantidade de outros produtos reciclados; 

• Doar móveis, utensílios que não sejam mais necessários para empresa; 

• Procurar comprar produtos que sejam mais duráveis, que tenham boa 

qualidade, e sejam recicláveis; 

• Evitar usar produtos tóxicos; 

• Procurar saber os modos e lugares de descartes dos materiais, produtos 

tóxicos; 

• Usar produtos de limpeza e outros que sejam menos nocivos a saúde e ao 

meio ambiente; 

• Na hora de comprar automóveis, procure os de combustíveis alternativos; 

• Fazer análise nas áreas elétricas e hidráulicas verificando o que pode ser 

melhorado em prol da economia; 

• Procurar usar produtos que minimize o uso de energia e água; 

• Despertar hábitos na organização de economia, promover o consumo 

consciente de energia (apagar luzes, desligar ar condicionado quando não 

estiverem em uso) e da água (fechar corretamente as torneiras, economia 

nos irrigamentos dos jardins); 

• Atenção quando comprar equipamentos que utilize energia, procurar os 

que tenham selo de economia de energia; 
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• Fazer manutenção rotineira nos aparelhos climáticos da organização. 

 

Na hora de recrutar: 

 

Ao recrutar colaboradores, buscar diferentes formas e fontes com objetivo de 

atingir maior quantidade e diversidades de pessoas. Usar os meios de comunicação, 

como o jornal para atrair as pessoas, usufruir dos serviços das organizações não 

governamentais, preocupar-se com as pessoas que tem menos oportunidades no 

mercado de trabalho, como por exemplo, os portadores de deficiência e pessoas 

que sofrem por algum motivo preconceitos. 

 

Condições do ambiente de trabalho: 

 

Averiguar se os componentes que constituem o ambiente de trabalho trazem 

ao colaborador conveniência, motivação, conforto e harmonia para execução das 

atividades, como a cadeira, mesa, os móveis em geral, a temperatura, iluminação, a 

segurança, a água, o banheiro, a decoração, a higiene, o comprimento e as divisões 

das salas, os materiais diários necessários, como os microcomputadores, telefones, 

canetas, papeis, pastas, e etc. Parecem ser fatores irrelevantes mais é benéfico ter 

colaboradores sentindo bem-estar no ambiente onde passa maior tempo do seu dia. 

Além disso, é bom saber que a empresa onde trabalhamos se importa realmente 

com a qualidade de vida dos seus colaboradores.   

 

Desenvolvimento profissional: 

 

Delegar poderes, criar uma hierarquia onde cada colaborador saiba 

exatamente seus direitos, deveres, atividades, e objetivos a cumprir dentro da 

empresa. É importante cada colaborador saber seu espaço e papel, evitando que 

haja conflito. A delegação de poderes trás ao colaborador uma identidade dentro da 

organização que traz um ótimo desempenho, nada melhor do que ter ciência de 

suas obrigações e de como fazê-las.  
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Incentivar a iniciativa individual é um dos fatores indispensáveis para o 

desenvolvimento profissional. Para isso, tem que haver da parte da organização 

uma abertura para ouvir e acatar as idéias e sugestões dos colaboradores, apesar 

de cada colaborador ter seu espaço e deveres, essa abertura tem grande 

importância no desempenho tanto da organização quanto do colaborador, pois 

estimula a criatividade e a organização só tem a ganhar com colaboradores 

criativos. Para que isso aconteça, pode ser criada uma caixa de sugestões,  que 

deve ser colocada num ponto estratégico onde todos tenham acesso .Também é 

viável que nas reuniões tenha um espaço para  que os colaboradores dêem suas 

opiniões, sugestões e idéias. 

 

Orientar os funcionários no desenvolvimento de suas carreiras, forçar uma 

reflexão sobre os objetivos de hoje e os de amanhã. De acordo com o Instituto Ethos 

“deve-se considerar inicialmente um programa que proporcione o planejamento e 

aconselhamento sobre carreiras, de forma a auxiliar os funcionários na reflexão 

sobre suas funções atuais, na identificação de objetivos de longo prazo e no 

planejamento de um plano de carreira”. 

 

Investir na qualificação dos colaboradores, aumentar a cadeia de 

conhecimentos. Atualizá-los através de treinamentos, palestras, seminários, 

congressos, oficinas e etc. Os benefícios são de ambos, o colaborador se sentirá 

satisfeito e motivado em trabalhar numa organização que investe em seu 

crescimento profissional e a empresa terá um profissional qualificado para atender 

suas expectativas.  

 

Apoio, auxílio familiar: 

 

A organização inicia essa etapa com uma avaliação sobre seus 

colaboradores. Uma pequena pesquisa entre todos da empresa contendo perguntas 

que vai da vida pessoal com suas famílias até seu ambiente de trabalho (a 

organização). A pesquisa tem objetivo de descobrir os problemas, dificuldades e 

carências de cada um dos colaboradores.  
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Sabe-se que quando se têm problemas pessoais, por exemplo, muitas vezes 

são refletidos no modo e na qualidade das atividades realizadas dentro da empresa 

fazendo diminuir desempenhos, portanto preocupar-se com a vida pessoal dos 

colaboradores é necessário e essencial. Dentro dos resultados da pesquisa a 

organização procurará minimizar ou em alguns casos até banir tais problemas da 

vida de seu colaborador lhe oferecendo uma vida mais tranqüila.  

 

No geral, é interessante ter bom senso com horários de certos eventos como: 

reuniões, treinamentos, viagens marcadas de ultima hora. Fazê-los em horários que 

não venha atrapalhar a vida pessoal dos colaboradores de preferência marcando-os 

com antecedência. Fazer com que exista uma flexibilidade dentro do possível nos 

horários, por exemplo, quando um colaborador precisar resolver algo pessoal, fazer 

tipo uma permuta de horário para que a hora de expediente perdida possa ser 

cumprida. Dependendo da gravidade do problema a resolver pode ser acordada 

uma licença ou uma folga.  

 

 Verificar se está ao alcance da organização ajudar solucionar os problemas 

pessoais de seus colaboradores. O Instituto Ethos em seu site cita alguns exemplos 

interessantes, como: identificação de instituições que cuidem de idosos, com taxas 

de desconto para os parentes de funcionários; oferta de dispensa para o trato de 

doença dos filhos, cônjuge ou pessoa da família; autorização para “novos pais” 

trazerem seus bebês para o local de trabalho durante os seis primeiros meses; se 

possível, criar uma área privada provida de bomba de amamentação, para mães que 

desejem amamentar durante horário de almoço e/ou intervalos; oferta de "disque-

serviços para que funcionários possam obter aconselhamento sobre os mais 

variados temas: cuidados com as crianças, assistência jurídica, stress e outros”. É 

necessário enfatizar, que cada organização tem colaboradores com dificuldades e 

problemas diferentes, é importante que as soluções sejam focadas em cima desses 

problemas. 

 

 Dá importância a outras situações como dá assistência aos que serão pais; 

promover palestras educativas. Preocupar-se também com a educação dos filhos, 

na medida do possível colaborar de alguma forma para que eles estudem, tenham 
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educação de qualidade. Oferecer aos colaboradores um plano de saúde que seja 

possível incluir suas famílias como dependentes. 

 

 Para que isso aconteça na prática, os líderes devem estar cientes da 

flexibilidade que devem ter, portanto, é interessante que isso seja passado através 

de reuniões e que os mesmos recebam capacitações que façam com saibam lhe dá 

com a situação da melhor forma para organização e para seu colaborador. Esse 

processo necessita de avaliação para que se possa saber se está sendo realizado 

corretamente.  

 

Saúde, bem-estar e benefícios: 

 

 Ofertar pacotes de planos de saúde e seguros onde o colaborador possa 

escolher o pacote que se adeque melhor a sua necessidade e a da família. É claro 

que a empresa vai oferecer um pacote de planos básicos, mas deixando a critério do 

colaborador querer arcar com adicionais de sua preferência. 

 

Ainda em relação aos cuidados da saúde do colaborador, fazer convênios, 

parcerias com academias, clubes, nutricionistas, clínicas de massoterapia, 

relaxamento, para estimular o não sedentarismo. Exercícios, boa alimentação, lazer 

são necessários para o bem-estar e saúde, além de dá disposição para o corpo e a 

mente para suportar o dia-a-dia.  Promover campanhas dentro da organização 

contra o uso do tabaco, álcool e outros tipos de drogas, caso haja dependentes de 

alguma química, disponibilizar auxílios nos tratamentos. 

 

Oferecer tickets alimentação e auxilio no transporte coletivo. Para os que 

possuem carro, oferecer uma cota de combustível. Criar um programa de 

participação nos lucros, como forma de incentivar o desempenho, a organização 

deve criá-lo de acordo com sua disponibilidade financeira. Para os departamentos 

que trabalham com metas, os incentivos financeiros são bastante estimulantes; cada 

meta alcançada no tempo determinado com eficácia é repassada para os 

colaboradores a recompensa pelo cumprimento da meta estipulada.  
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Na hora de demitir: 

 

Evitar as demissões, se o motivo for redução de custos; analisar outras 

despesas para que a demissão não ocorra. Se o motivo da possível demissão for 

por motivos comportamentais, profissionais, procurar o colaborador causador do 

problema e seus colegas para averiguar. Através de pesquisas consegue-se 

encontrar a solução para os problemas, deixando sempre a demissão como ultima 

opção. Caso elas sejam inevitáveis, comunicar antecipadamente os motivos de 

maneira respeitosa, usando as palavras cuidadosamente. 

 

Ética, transparência e respeito: (Colaboradores, fornecedores, clientes, governo e 

sociedade) 

 

 Primeiramente a criação do código de ética que já foi citado anteriormente 

como um dos primeiros passos para implantação da responsabilidade social. Todos 

os benefícios, auxílios, programas e políticas da organização devem estar contidos 

em um único documento e disponível para todos colaboradores, inclusive o 

desempenho financeiro da empresa. O Instituto Ethos aconselha que além do código 

de ética a empresa possua um código de conduta onde nele estão discriminadas as 

leis trabalhistas locais e padrões internacionais aceitáveis de conduta. 

 

O salário justo, salário estipulado com base nos cargos e papéis que cada 

colaborador possui dentro da organização, isso significa reconhecimento do valor do 

serviço executado pelo colaborador que se tem. Respeitar os direitos humanos, 

cumprir com seus deveres com o governo, instituições financeiras, fornecedores, 

parceiros e a sociedade em geral. 

 

Conhecer os fornecedores, saber qualidade dos suprimentos de alta 

importância porque reflete na qualidade dos produtos oferecidos pela empresa e o 

compromisso com os consumidores (clientes) está em primeiro lugar. Cumprir os 

deveres corretamente nos prazos acordados com os fornecedores. Dá preferência a 

fornecedores que pratique responsabilidade social para que possam ser feitas 
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parcerias. Exija comprometimento dos fornecedores através de um contrato onde 

estejam especificados claramente os padrões da organização.  As empresas hoje 

trabalham muito com parcerias, é importante seguir essa linha, pois ela trás grandes 

benefícios. É necessário ter parcerias até com os concorrentes, eles podem ser 

grandes aliados, as empresas principalmente as de pequeno porte tendem a 

crescerem juntas. 

 

O cliente é o foco de qualquer organização, por isso o cuidado em mantê-los 

sempre satisfeitos com os serviços e produtos oferecidos. A insatisfação dos clientes 

pode ser crucial. Não deixar de fazer pesquisas sobre a necessidade e opinião dos 

seus clientes, sempre ter um local para sugestões e reclamações, seja ele online ou 

até mesmo uma caixinha na recepção ou em outro lugar estratégico onde os clientes 

tenham fácil acesso.  

 

Verificar constantemente a qualidade, preço e segurança dos produtos e 

serviços ofertados. O produto ou/e serviço deve atender a necessidade do seu 

público alvo. Policiar os preços para que eles sejam justos e acessíveis. Outro fator 

relevante é a propaganda honesta. Propaganda enganosa é crime, além de deixar a 

organização totalmente sem credibilidade no mercado.   

 

Se preocupar com a comunidade onde a organização está inserida, criar 

projetos filantrópicos e de responsabilidade social. Apoiar ONGS, Instituições, fazer 

de fato o que é de dever da organização na busca de um mundo melhor.  Encorajar 

seus colaboradores a serem voluntários; criar essa cultura dentro da organização e 

dá meios para que essa cultura exista, deixando dentro do horário de expediente, 

horas reservadas para que a ação de voluntariado seja executada. 

 

A responsabilidade social interna envolve o foco regular nas atividades da 

empresa, para com todos stakeholders e nas atitudes relacionadas à preservação 

dos recursos naturais e o que se pode ser degradantes ao meio ambiente. 
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6.2 2° Estágio – Responsabilidade  Social Externa 

 

 A organização precisa estudar os impactos negativos que gera ao meio 

ambiente e sociedade. Ir buscar soluções para minimizar, preferivelmente banir 

esses impactos, ou recompensar esse mal. Consecutivamente definir as áreas 

possíveis de atuação. A princípio, a empresa deve começar a atuar exatamente na 

comunidade que esta locada. Deve-se fazer levantamento de quanto à organização 

tem em recursos financeiros para investir em responsabilidade social externa, 

evitando prejuízos futuros.  

 

Na responsabilidade social externa, o foco das ações é o 
atendimento a necessidades das comunidades, geralmente no 
entorno da empresa, através de doações de produtos e 
equipamentos, prestação de serviços voluntários, estabelecimento 
de programas de voluntariado, apoio ou financiamento de 
programas e projetos sociais, culturais e ambientais, entre outros. 
(Cartilha de responsabilidade social da Fundação SEMEAR)9. 

 

 O investimento na prática da responsabilidade social pode não ser barato, por 

isso investigar a fundo os recursos financeiros disponíveis e compará-los com os 

projetos a serem adotados, para ter certeza que os recursos irão atendê-los.  Não 

deixar de fazer parcerias, empresas das proximidades, fornecedores e até mesmo 

os clientes para contribuir nos projetos. Isso é benéfico principalmente quando 

empresa não está bem financeiramente para conseguir sustentar os projetos. 

 

6.2.2 Sugestões de Áreas de Atuação de Programas de  Responsabilidade 
Social Externa 
 

 Criação de projetos próprios ou/e adoção de projetos já existentes que devem 

está relacionando ao ramo, visão e missão da empresa. Precisa estar focado em 

ações que vão além do assistencialismo contribuindo para inclusão social e 

desenvolvimento sustentável.  

 
                                                 
9 A Fundação Semear é uma organização comunitária, de origem empresarial e sem fins lucrativos. 
Foi criada em outubro de 1996, quando o segmento empresarial da região do Vale do Rio dos Sinos 
(RS) começava a delinear uma nova forma de entendimento das questões sociais, e percebeu que a 
participação das empresas constitui uma parte fundamental no processo de desenvolvimento social. 
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No caso de empresas que como resultado da sua atividade econômica, 

prejudique de alguma forma o meio ambiente, é necessário a realização de estudos 

dos impactos negativos causados pela organização, recompensando os danos e 

prejuízos causados com ações ambientais compensatórias bem como o 

desenvolvimento de tecnologias que minimizem os impactos negativos.  

 

Educação  – Podem-se oferecer apoios às escolas locais com doações de 

equipamentos e materiais novos e usados. Criar convênios com as escolas para 

oferta de estágios (remunerados ou não) para proporcionar oportunidade de 

aprendizado para os alunos. Estimular os colaboradores para ser mentor nessas 

escolas. Criar projetos para melhoria da educação e desenvolvimento da sociedade. 

Exemplo de projeto é o Projeto Criança10 desenvolvido pela CTBC Telecom desde 

1994 é um conjunto de ações estruturadas e sistematizadas com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes de famílias de baixa 

renda, estimulando a cidadania e ajudando-os a aperfeiçoar a capacidade e a 

consciência necessária para definirem seu futuro.  

 

Saúde  – Projetos que apóiem pessoas carentes na luta contra doenças que 

possuam tratamentos de alto custo ou que ainda não tenham cura. Exemplo disso é 

a Empresa McDonald’s Corporation que há 16 anos promove o McDia Feliz11 que 

luta contra o câncer infanto-juvenil no Brasil. 

 

Trabalhos voluntários  – Apoio e adoção de projetos existentes – Pesquisar quais 

organizações (ONGS) estão precisando de voluntariado. Fazer uma lista contendo 

todas elas descrevendo quais tipos de trabalhos e habilidades serão necessárias 

para a execução do voluntarismo em cada uma delas. Após a pesquisa, fazer uma 

triagem de quais organizações se encaixam na visão, missão e objetivo da empresa 

e compartilhá-las com toda organização. Formar grupos, disponibilizar horários e 

tarefas reservadas para atender essas organizações. A organização além do 

                                                 
10  Pessoa de contato do projeto: Carolina Toffoli Rodrigues, Telefone: (34) 3256-2201, E-mail: 
carolinat@ctbctelecom.net.br, Website: www.ctbctelcom.com.br. 
 
11 Pessoa de contato do projeto: Flávia Vigio, Telefone: (11) 4196.9619, E-mail: 
flavia.vigio@bigmac.com.br, Website: www.mcdonalds.com.br. 
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voluntariado precisa contribuir financeiramente para o crescimento dos projetos 

escolhidos.  

 

Um exemplo de voluntarismo é a organização Yázigi Internexus.  O Yázigi é 

uma instituição dedicada ao ensino de idiomas, que implementou um programa de 

voluntariado para proporcionar a todos os colaboradores da empresa a oportunidade 

de exercerem sua cidadania. Em 1998, a empresa pesquisou que modalidades de 

ações sociais eram de interesse dos funcionários e quem já realizava trabalhos 

voluntários. A partir daí foi desenvolvido o Programa de Voluntários Yázigi12, que 

atualmente oferece a possibilidade de atuação em projetos sociais que envolvem 

moradores de rua, hospitais, creches e prestam assessoria solidária em igrejas e 

centros espíritas, entre outros. 

  

Meio  ambiente  – Projetos em prol da preservação do meio ambiente, recursos 

naturais, diminuição da poluição. Como uso de materiais reciclados, coleta de lixo 

seletiva. Projetos que possa cultivar o desenvolvimento sustentável. Exemplo desse 

tipo de projeto é a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza da empresa o 

Boticário.  

 

A Fundação O Boticário de Proteção à Natureza13, foi criado em 1990. Por 

meio de sua política de investimento social privado, a empresa destina, anualmente, 

1% de sua renda líquida a projetos sociais; deste valor, cerca de 80% são 

destinados à fundação. A Fundação O Boticário de Proteção à Natureza é uma 

instituição sem fins lucrativos, supervisionada pelo Ministério Público. Sua missão é 

promover e realizar ações de conservação da natureza. 

 

 Após escolher as áreas dos projetos almejados, é preciso planejar como será 

a implantação. Avaliar os recursos que serão necessários para realização e 

solidificação dos projetos.  

                                                 
12 Pessoa de contato do projeto: Claudio Tieghi, Telefone: (11) 2058-7378 E-mail: ctieghi@yazigi.com, 
Website: www.yazigi.com.br. 
 
13 Pessoa de contato do projeto: Márcia Valéria Vaz, Telefone: (41) 381 7952, E-mail: 
marcia@boticario.com.br, Website: www.boticario.com.br. 
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6.3 3° Estágio – Avaliação e Controle das Ações 
 

A responsabilidade social precisa ser avaliada e controlada como qualquer 

outro processo da organização. O Instituto Ethos junto com o SEBRAE disponibiliza 

uma ferramenta de auto-avaliação14 que facilita a vida dos gestores da 

responsabilidade social. Dentro dessa ferramenta há todos os indicadores 

necessários para serem avaliados.  

 

 Através dessa ferramenta padronizada é possível avaliar os valores e 

transparência da organização, sua responsabilidade social para com o público 

interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores/clientes, comunidade, governo 

e sociedade. Enfim, mensura a qualidade das ações de responsabilidade social em 

âmbito geral. A ferramenta oferece ao gestor, uma visão mais detalhada das ações 

que vêm sendo praticadas, auxiliando-o nas definições de mudanças ou/e 

aperfeiçoamento otimizando e melhorando as práticas da responsabilidade social da 

organização.  

 

Para concluir, a organização necessita fazer seu balanço social e torná-lo 

disponível para todos seus stakeholders. Não há sentido em fazer um trabalho de 

responsabilidade social e não torná-lo público, pois, apesar da organização está 

fazendo o que lhe vem a ser conscientização do seu papel e compromisso com as 

nações futuras, ela também busca vantagens de competitividade e reconhecimento 

de que de fato é uma organização socialmente responsável. E é através do balanço 

social que se consegue ter a transparência das ações praticadas e que se consegue 

ter a credibilidade, pois é a prova de que tudo está acontecendo.   

 
Ainda que muitos, de forma cética, vejam o “Balanço Social” como 
simples peça de marketing, este é antes de tudo prova de 
maturidade empresarial. Um bom relatório sócio-ambiental, ou 
Balanço Social, deve ser claro, ter profundo compromisso com a 
verdade, e ser amplamente disponibilizado ao público por todos os 
meios possíveis, incluindo-se aí a Internet. As informações 
contidas nele não devem ser apenas um “check-list” de requisitos 
sócio-ambientais, mas devem descrever de forma precisa o retrato 
da atividade social da empresa em determinado período de tempo. 

                                                 
14  www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/download/ 
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(revista eletrônica: responsabilidade.com, Edição: 44 Ano: ISSN: 
1677-4949). 

 

O Instituto Ethos disponibiliza também um guia de balanço social, onde é 

descrito detalhadamente como se criar corretamente o balanço social15. O Instituto 

Ethos, vem a seis anos publicando o guia de elaboração do balanço social, que 

incentiva as empresas a perceberem que a publicação do balanço social está 

relacionada à gestão da responsabilidade social. Dando ênfase na importância de 

sua publicação. 

 

O guia de elaboração vem sendo criado com objetivo de elevar a qualidade, 

consistência e credibilidade dos relatórios das organizações e congrega como 

anexo, o modelo de balanço social desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (IBASE). Além dos modelos nacionais, há uma grande 

contribuição mundial: a Global Reporting Initiative (GRI). A GRI.  

                                                 
15 http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/guia_relatorio/default.htm 
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CONCLUSÃO 

 
 

Precisamos de pessoas e organizações que de fato se comprometam com o 

futuro do nosso Planeta. A responsabilidade social deve fazer parte das nossas 

vidas, ser um hábito. No novo cenário em que vivemos, Responsabilidade Social é 

uma vantagem competitiva que traz lucro de várias formas para organização. A 

globalização exige tal prática, é uma tendência da Nova Era, e, a organização que 

não conseguir enxergá-la como tal, como conseqüência do não cumprimento da 

exigência poderá ficar fora do mercado competitivo. 

 

 Para implantação da responsabilidade social as empresas têm uma 

preocupação: quanto vou precisar de recursos para investir? Através de um 

planejamento bem elaborado, a organização pode encontrar soluções práticas, 

como fazer parcerias com outras organizações, motivar os seus próprios 

colaboradores a serem voluntários, movimentar a comunidade para colaborar, usar 

dos próprios recursos físicos da organização. Muitas vezes, temos equipamentos e 

materiais que estão apenas fazendo volume no espaço físico da organização, tudo 

pode ser reaproveitando em prol dessas atitudes de responsabilidade social. Não 

precisa ser grandes projetos de responsabilidade social, apenas é preciso que todos 

cumpram com sua parte. Para responsabilidade social interna a organização precisa 

dá boas condições de trabalhos e qualidade de vida. Muitas vezes, qualidade de 

vida não significa se trata apenas de dinheiro como muitos empresários pensam, o 

reconhecimento, o respeito, a preocupação às vezes valem muito mais.   

 

A responsabilidade social corporativa praticada de maneira correta, seguindo 

os padrões já existentes, não sendo usada apenas como marketing enganoso como 

muitas vezes fazem, faz da organização uma empresa ética, transparente, 

respeitada por seus Stakeholders, por isso, deve-se ter atenção nos programas 

implantados (externos e internos) e sempre avaliá-los para se certificar que estão 

sendo praticados de maneira adequada. 
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