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RESUMO 

 

Este trabalho propõe-se a mostrar a Responsabilidade Social como uma 

vantagem competitiva, bem como uma ferramenta estratégica vital para a 

sobrevivência das empresas em um cenário de rápidas e constantes mudanças. A 

ressaltar que, a partir do processo de globalização, com a “pseudofusão” das 

culturas, muitas empresas viram-se, de uma hora para outra, inseridas em um 

ambiente extremamente competitivo e aguerrido, onde velhas práticas tiveram que 

ser abandonadas, porque o cliente, antes jogado à própria sorte, tornou-se “rei”. Isto 

é, soberano nas suas escolhas e a razão de ser de uma empresa. Para abalizar as 

informações prestadas, far-se-á o estudo comparativo de caso, por meio de uma 

pesquisa qualitativa descritiva, entre a Volkswagen Brasil – empresa de origem 

alemã, instalada há mais de 50 anos no país e que detinha a liderança absoluta do 

mercado até o início do século XXI – mas que a perdeu para a Fiat Automóveis – de 

origem italiana, instalada há pouco mais de 30 anos, na cidade mineira de Betim e 

que conseguiu reverter uma imagem negativa perante os consumidores, tendo como 

uma das suas ações, a Responsabilidade Social como ferramenta estratégica e 

motivacional do seu público interno, numa clara “cultura social”. Enquanto que, 

recentemente, a Volkswagen enfrentou um longo e desgastante processo de 

negociação sindical em face do processo de demissão de milhares de empregados 

por carta da sua unidade de São Bernardo do Campo, o que pôs “em xeque” as 

suas práticas e a sua efetiva preocupação com o social.  

A Pesquisa IPEA de Indicadores Sociais, na sua segunda edição, é elemento 

norteador do trabalho desenvolvido que traz como principais revelações: a 

Responsabilidade Social no Brasil ainda é incipiente, está em processo de gestação 

a ISO 26001, a preocupação ambiental alastra-se por todo o planeta e os gestores, 

antes atentos quase que exclusivamente ao lucro, passam a ser cobrados pelos 

possíveis impactos socioambientais de suas decisões no presente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Responsabilidade Social, vantagem competitiva, Volkswagen Brasil, Fiat 

Automóveis. 
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ABSTRACT 

 

This paper is about to show the Social Responsibility as a competitive 

advantage, as well, a vital strategic tool to the survival of the companies in a scenery 

of frequently and fast changes. Emphasizing that, from the globalization on, with the 

fusion of cultures, many companies came, suddenly, into an extremely competitive 

environment, where, the oldies practices had to be abandoned because the client 

became the “king”. What means that he can choose whatever he wants and he is the 

mean reason of a company. To stand-up the informations, the comparative case 

study, by a qualitative descriptive research, between Volkswagen Brasil – a germany 

company, installed over 50 years in Brazil and was the absolutely leader until the XXI 

century beginning – but lost it to Fiat Automóveis – an italian company, installed over 

30 years in Betim, a city in Minas Gerais and was able to change a negative 

perception of the customers, adopting many actions, one of them was the Social 

Responsibility as a strategic and motivational tool to its internal public, in a clear 

“social culture”. Meanwhile, recently, Volkswagen suffered a tiring syndicate 

negotiation caused by the thousand employees’ demission in São Bernardo do 

Campo’s unit, what made its´ acts and social precaution be demanded. The IPEA´s 

research of Social Indicators, second edition, is the guideline of this study that 

discloses: The Social Responsibility is still in the beginning in Brazil, the ISO26001 is 

in process, the environment preoccupation is being diffused all over the world and 

the managers, previously, worried exclusively about the profit, now are demanded for 

its choice and the possible social and environment impact. 

 

KEY-WORDS: 

Social Responsibility – competitive advantage – Volkswagen Brasil – Fiat 

Automóveis. 
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL COMO FERRAMENTA 

ESTRATÉGICA E MOTIVACIONAL NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA. 

ESTUDO COMPARATIVO DE CASO: VOLKSWAGEN DO BRASIL (GRANDE 

ABC) X FIAT AUTOMÓVEIS (BETIM/MG) 

 

Diminuir a pobreza e eliminar a miséria em nosso país: este é o 
grande desafio social que temos pela frente. Mas não será com o 
cinismo dos políticos, a incompetência dos administradores públicos, 
a indiferença dos empresários e a alienação dos cidadãos de 1a e 2a 
classes, que vamos vencer este desafio e avançar na construção do 
nosso futuro. 

Melo Neto e Froes 

 

INTRODUÇÃO 

Observa-se que, a partir da demanda crescente e da falência do Estado em 

prover recursos básicos, tais como: saúde, educação e segurança, a política de 

Bem-Estar Social (Welfare State) – implementada após o fim da Segunda Guerra 

Mundial a fim de recuperar os países destruídos pelo conflito – ficou comprometida 

em termos mundiais. No Brasil, o Estado, até então paternalista , foi perdendo 

espaço para o Estado neoliberal, com a exigência de participações cada vez 

menores – “Estado Mínimo”. 

Além do mais, a queda das barreiras geoeconômicas e a popularização da 

tecnologia (Internet e informática) transformaram o planeta em um grande mercado 

consumidor com cerca de 6,5 bilhões de pessoas. 

O consumidor, antes marginalizado e obrigado a conviver com produtos caros 

e de baixa qualidade, transformou-se no maior patrimônio da organização. Essas 

organizações, antes soberanas, viram-se obrigadas a enfrentar uma atroz 

concorrência mundial, em que a força da marca deixou de ser condição exclusiva de 

escolha para este novo consumidor, muito mais exigente e cônscio do seu papel 

neste novo cenário.  
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As organizações, até então preocupadas exclusivamente com o lucro, 

passaram a ser cobradas por suas ações sociais, ou seja, o novo consumidor exigia 

bons produtos, de alta qualidade e com preço justo, mas, também, passou a exigir 

empresas éticas, lucrativas que desenvolvessem, junto à sociedade, ações de 

cidadania (IPEA, 2006). 

Percebe-se que essas exigências, num primeiro momento, obrigaram as 

organizações a assumirem um papel que não lhes cabia, o do Estado. Todavia, 

como forma de manterem-se competitivas ou pior, de não perderem clientes, muitas 

adotaram as práticas sociais de forma não planejada, o que suscitou dúvidas da sua 

real eficácia. 

Seguindo os países europeus, especialmente a França, as empresas no 

Brasil começaram a adotar o “Balanço Social”, a partir da década de 1980, como 

forma de mostrar à sociedade as suas ações no campo social (MELO NETO e 

FROES, 1999, p. 123). 

Salientando-se que uma empresa é composta por pessoas as quais possuem 

valores, hábitos e comportamentos singulares e, desta forma, entende-se que elas 

não podem ser deixadas de lado, quer dizer, a empresa tem que desenvolver ações 

sociais, mas, também, deve incorporar essas práticas às suas políticas, à sua 

missão e às suas diretrizes.  

Com o processo de globalização, iniciado na década de 1980, e com a 

abertura do mercado brasileiro promovida, pelo então presidente Fernando Collor de 

Mello, a indústria nacional, outrora protegida pelo governo e com alto grau de 

obsoletismo, de uma hora para outra, viu-se obrigada a competir com empresas 

multinacionais e com seus processos “azeitados” e eficazes (ANJOS, 2002, p. 18-

21).  

Posteriormente, veio o Plano Real implementado pelo governo de Itamar 

Franco, em 1994, pelo então ministro da Fazenda1, Fernando Henrique Cardoso, o 

qual propiciou o controle da inflação e a estabilidade da moeda fazendo com que 

                                                 
1 O sociólogo Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco e, na 
eleição presidencial de 1994, foi eleito para o cargo, onde ocupou a presidência da República por 
dois mandatos consecutivos, de 1995 a 1998 e de 1999 a 2002 (MEMÓRIA, 2004, p. 311-320). 
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milhões de pessoas que estavam alijadas do mercado consumidor passassem a 

consumir, o que levou muitos fabricantes a produzir para a “base da pirâmide” 

(PRAHALAD e HAMMOND, 2005, p. 77), quer dizer, para as camadas populares, 

surgindo, assim, as “marcas talibãs” que são as “marcas de guerrilha” e que 

conquistam o mercado atendendo a um público “segmentado pela pobreza”.  

Prahalad e Hammond ressaltam: 

(...) a disposição das grandes empresas multinacionais de entrar e 
investir nos mercados mais pobres do mundo. Se estimulassem o 
comércio e o desenvolvimento na base da pirâmide econômica, as 
multinacionais seriam capazes de melhorar substanc ialmente as 
vidas de milhões de pessoas e de contribuir para a criação de um 
mundo mais estável e menos perigoso. A realização desse objetivo 
não exige que as multinacionais promovam iniciativas globais de 
desenvolvimento social para fins caritativos. Basta que persigam 
seus interesses próprios, pois os benefícios oriundos da entrada no 
mercado em desenvolvimento são enormes. Com efeito, muitas 
empresas inovadoras (...) já estão servindo aos pobres do mundo 
(...) a construção de negócios voltados para a base da pirâmide 
promete proporcionar importantes vantagens competitivas à medida 
que se avança no século XXI (PRAHALAD e HAMMOND, 2005, p. 
77). 

Na indústria automotiva, observou-se a completa inversão de papéis, se antes 

(período inflacionário) os fabricantes ditavam as regras, com a estabilidade da 

moeda e, conseqüentemente, com a mudança do comportamento do consumidor, as 

empresas viram-se frente ao desafio de produzir carros cada vez melhores e com 

preços mais baixos. Até 1990, havia quatro montadoras instaladas no Brasil – 

Volkswagen, General Motors, Ford e Fiat; após 1990, o mercado saltou para 19 

montadoras instaladas e 13 importadoras (ANFAVEA, 2002). 

A crença arraigada de que o “cliente tem sempre razão” foi substituída pela 

de que o “cliente sempre tem razão e poder de decisão”. E mais, em face da elevada 

concorrência, ele adotou uma postura tática de consumo, isto é, procurou conjugar 

preço e qualidade num chamado “Efeito Tablóide” – buscava as promoções nos 

encartes distribuídos pelas empresas e comparava preços antes de se decidir.  

Estrategicamente falando, cabia às empresas tentar adequar-se ao novo 

cenário, acirrado e altamente competitivo, mas sem deixar de levar em consideração 

que uma empresa só sobrevive se tiver lucros constantes. Desta forma, observa-se 
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que a Responsabilidade Social Empresarial, muito mais que uma exigência dos 

stakeholders2, pode transformar-se num diferencial e numa vantagem competitiva 

em um mercado altamente comoditizado3, em grande parte, pela tecnologia.  

A prática da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) exige, não apenas 

estratégia, mas, também, mudança de comportamento dentro da própria 

organização o que acaba por influenciar a própria cultura organizacional. Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel apontam que: 

A cultura é essencialmente composta de interpretações de um 
mundo e das atividades e artefatos que refletem as mesmas. Além 
da cognição, essas interpretações são compartilhadas coletivamente, 
em um processo social. Não há culturas particulares. Algumas 
atividades podem ser individuais, mas sua importância é coletiva (...) 
Assim associamos cultura organizacional com a cognição coletiva 
(MINTZBERG, AHLSTRAND E LAMPEL, 2000, p.195).  

Analogamente falando, pode-se comparar uma empresa a um “organismo 

vivo”, porque uma empresa é composta por pessoas, com suas crenças e valores 

que acabam influenciando a vida de outras pessoas. Isto posto, entende-se porque 

as ações sociais vitoriosas são aquelas que foram implementadas como uma 

filosofia top-down , isto é, do nível estratégico para o nível operacional, afinal, 

“caridade começa em casa” e quando a empresa se “esquece” deste detalhe 

focando as suas ações no “extramuro” desenvolve um comportamento ciclotímico4, o 

que põe em risco os valores apregoados.  

Kotler (1998, p.174-175), por sua vez, salienta que os valores não-tangíveis 

alteram o comportamento do consumidor e que a percepção é determinada pelas 

ações das empresas, conforme segue: 

PERCEPÇÃO. Uma pessoa motivada está pronta para agir. Como 
ela realmente age é influenciada por sua percepção da situação (...) 
PERCEPÇÃO é o processo pelo qual uma pessoa seleciona, 
organiza e interpreta as informações para criar um quadro 

                                                 
2 Segundo Kotler (1998, p. 30), stakeholder é a rede de interessados no negócio, também chamados 
de pilares de sustentação do negócio, são os funcionários, fornecedores, distribuidores, 
consumidores, entre outros. 
3 Mercado comoditizado  significa um local de trocas repleto de produtos similares e de baixo valor 
agregado, cuja marca não é diferencial competitivo, o preço baixo é o elemento de diferenciação 
(KOTLER, 1998, p. 264) 
4 Ciclotimia é um termo oriundo da psicologia que representa a alternância de humores e, 
conseqüentemente, o comportamento ciclotímico indica um comportamento alternativo do gestor que 
acarreta a perda de credibilidade do mesmo perante os seus funcionários. 
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significativo do mundo (...) Ela não depende apenas do estímulo 
físico, mas também da relação do estímulo com o meio ambiente e 
das condições interiores do indivíduo (...) A palavra-chave na 
definição de percepção é ‘indivíduo’. Linda Brown pode considerar 
um vendedor de fala rápida como pessoa agressiva e insincera. 
Outro comprador pode ver o mesmo como inteligente e atencioso. 
Por que as pessoas percebem a mesma situação de forma 
diferente? Elas têm percepções diferentes do mesmo objeto em 
função de três processos de percepção: atenção, distorção e 
retenção seletivas. Como resultado, as pessoas podem não 
necessariamente ver ou ouvir a mensagem que a empresa deseja 
transmitir. Assim, as empresas devem ser cuidadosas ao levar esses 
processos de percepção em consideração ao desenvolver suas 
campanhas de marketing (KOTLER, 1998, p. 174-175). 

Entende-se, nas palavras de Kotler, a importância dos valores não-tangíveis, 

quer dizer, os intangíveis que acabam ganhando espaço, cada vez maior, na nova 

economia de mercado que se desenha neste início de novo século.  

A imaterialidade das ações, por sua vez, leva as empresas a repensarem o 

seu papel perante a sociedade, o lucro que , no contexto empresarial, é, 

simplesmente, o “resultado de receita menos despesa” (INVESTSHOP, 2002) perde 

seu aspecto tangível e os ativos intangíveis, como o goodwill, por exemplo, passam 

a ser decisivos. Schimidt e Santos dizem que: 

Existe uma preocupação cada vez maior por parte de profissionais e 
pesquisadores do mundo inteiro sobre o gap existente entre o valor 
econômico de uma entidade e o valor contábil. De acordo com o 
índice mundial de avaliação emitido pela Morgan Stanley, o valor das 
entidades cotadas na maioria das bolsas de valores do mundo é, em 
média, o dobro do seu valor contábil e, nos Estados Unidos, o valor 
de mercado de uma entidade varia, normalmente, entre duas e nove 
vezes seu valor contábil. (...) Nesse contexto, surge a preocupação 
com a avaliação do Goodwill, que é considerado o mais “intangível 
dos intangíveis” (SCHIMIDT e SANTOS, 2002, p. 11-12). 

Ainda com os autores, intangível é tudo aquilo que não se pode tocar, que 

não tem corpo ou matéria. Desta forma, pode-se relacionar os seguintes elementos 

como intangíveis: gastos de implantação e pré-operacionais; marcas e nomes de 

produtos; pesquisa e desenvolvimento (P&D); goodwill; direitos de autoria; patentes; 

franquias; desenvolvimento de software; licenças; matrizes de gravação e certos 

investimentos de longo prazo (SCHIMIDT e SANTOS, 2002, p. 14-15). 

Vale ressaltar que os países, habitualmente, possuem critérios específicos 

sobre os ativos intangíveis e seu registro contábil. Dentre os citados, o termo inglês 
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goodwill que significa boa vontade, benevolência (MICHAELIS, 2001, p.153), em 

termos mercadológicos e de forma sintética, traduz-se como:  

(...) aquele ´algo mais´ pago sobre o valor de mercado do patrimônio 
líquido das entidades adquiridas, devido a uma expectativa 
(subjetiva) de lucros futuros além de seus custos de oportunidade, 
resultante da sinergia existente entre os ativos da entidade 
(SCHIMIDT e SANTOS, 2002, p. 45).  

Lembrando que há várias definições do referido termo, bem como variações. 

A destacar, ainda, que o patrimônio líquido é, no balanço patrimonial, a “diferença 

entre o valor dos ativos e dos passivos e resultado de exercícios futuros representa 

o patrimônio líquido que é o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios” 

(INVESTSHOP, 2002). 

Desta forma, quando se fala de termos financeiros como lucro, rentabilidade, 

patrimônio líquido, produtividade, entre tantos outros, não se pode esquecer que por 

trás dos mesmos há pessoas, mais do que recursos humanos, elas representam o 

capital humano, isto é, elas conseguem transformar, mudar a empresa fazendo com 

que a mesma se torne mais competitiva ou mais inovadora perante as demais. 

Logo, as estratégias de recursos humanos das empresas devem estar 

alinhadas às estratégias de negócios, nas palavras de Paschini: 

(...) deve-se sempre ter como premissa que uma determinada ação 
implantada poderá não produzir o resultado esperado para o 
negócio, seja por ter ocorrido um erro de entendimento da estratégia 
da empresa, ou ainda uma análise equivocada no momento do 
alinhamento entre as duas estratégias. É preciso ter em mente que 
toda e qualquer ação implementada por RH que agregue custo e não 
gere impactos ou resultados diretamente alinhados com a 
estratégia do negócio deve ser abandonada. A menos que se trate 
de uma exigência legal (PASCHINI, 2006, p. 33). 

Percebe-se nas palavras da autora que o sucesso da empresa está 

diretamente relacionado ao alinhamento dessas estratégias e que as mesmas não 

podem ser estanques, quer dizer, de um departamento de Recursos Humanos (RH) 

meramente operacional, a empresa de alto desempenho passa a contar com um RH 

estratégico, conforme aponta Marras (2002, p. 26-27). 
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Em suma, o mercado mudou e está consideravelmente mais aguerrido, novos 

players5 surgem em várias partes do planeta, o consumidor se fortalece e faz 

exigências cada vez maiores, inclusive socioambientais, o varejo amplia o seu poder 

de negociação e ao fabricante, à indústria cabe-lhe adaptar-se aos novos tempos e 

de rever velhas práticas e antigos conceitos por meio da visão dos seus 

stakeholders. 

 

1. MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 

A motivação para a realização deste trabalho deve-se a vários fatores, 

podendo-se destacar três fatores-chaves: a origem de família humilde e, 

conseqüentemente, o intenso convívio com pessoas de baixa renda com a 

constatação de abandono, por parte do Estado, quanto aos direitos básicos como 

saúde, educação, segurança, entre outros; direitos esses que são assegurados pela 

atual Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro 

de 1988.  

Como profissional de marketing, há a visão de que a situação do país pode 

agravar-se caso nada seja feito, posto que, em termos competitivos, o trabalhador 

brasileiro apresenta uma baixa produtividade e vive num cenário globalizado como o 

atual, com perspectivas de desemprego enormes, o que resultará no aumento da 

pobreza, da desigualdade e da violência; sendo assim, o tema é bastante relevante 

porque é uma forma de assegurar o mercado consumidor futuro e o crescimento do 

país. 

Em terceiro, como pesquisadora, nota-se que o tema é bastante difundido no 

meio acadêmico, mas observa-se uma lacuna entre “teoria e prática”, quer dizer, não 

se questiona, academicamente falando, a relevância do tema; entretanto, o mesmo 

não é avidamente “explorado” no mercado com vantagem competitiva. Isto é, o 

governo, a sociedade civil e as empresas têm demonstrado grande interesse no 

assunto, porém, muitas empresas ainda desenvolvem práticas retrógradas e, até 

mesmo, simplórias, em termos sociais, como a filantropia e/ou o assistencialismo, 

                                                 
5 Players de mercado são os grandes concorrentes de mercado. 
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não existindo claramente uma política de Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE).  

Como exemplo, no Brasil a confecção do “balanço social” é opcional, 

enquanto que a do “balanço patrimonial” é obrigatória. E mais, vê-se que muitas 

empresas não conseguem demonstrar claramente para a sociedade a sua 

preocupação com o planeta e com as pessoas, buscam, na sua grande maioria, 

valores tangíveis (preço e produto), que se revelam facilmente copiáveis para 

diferenciar-se de suas concorrentes, quando se entende que elas deveriam buscar 

valores intangíveis (brand equity6 e goodwill 7) que, de fato, agregam valor para as 

empresas, para a sociedade e para o governo. 

 
2. QUESTÕES DE PESQUISA 

Em virtude das ações sociais terem ganhado repercussão nos últimos anos e 

com a crescente preocupação socioambiental em nível mundial, percebe-se que 

muitas empresas tentam adotar a Responsabilidade Social no intra e no extramuro, 

isto é, desenvolver projetos e ações para os clientes internos (funcionários, 

fornecedores e distribuidores) e para os clientes externos (consumidores e 

compradores).  

Todavia, a Responsabilidade Social não pode ser vista como uma ferramenta 

salvadora e singular, mas como uma componente de um planejamento estratégico 

corporativo de longo prazo em que os públicos, interno e externo, devem ser o alvo 

principal das ações, a fim de garantir a motivação dos funcionários e atender aos 

desejos e às necessidades dos consumidores. 

 

                                                 
6 Brand equity é “o conjunto de ativos (e obrigações) inerentes a uma marca registrada e a um 
símbolo, que é acrescentado ao (subtraído do) valor proporcionado por um produto ou um serviço em 
benefício da empresa ou de seus clientes” (AAKER, 2007, p. 18), resumidamente, é o valor líquido da 
marca ou quanto ela vale. 
7 Goodwill, de forma simplificada, é “a expectativa futura de lucro”. 
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2.1. Questão Principal 

Mediante o exposto e, em face do cenário acirrado e altamente competitivo 

dos dias atuais, cabe questionar se a Responsabilidade Social Empresarial é, 

meramente, o “reembolso social” da organização por exigência da sociedade ou se é 

um elemento que agrega valor e valoriza o brand equity (patrimônio líquido da 

marca) da empresa? 

 

2.2. Questões Secundárias 

As organizações automotivas no Brasil não possuem estratégias 

preestabelecidas quanto aos projetos sociais de forma a agregar valor ao seu 

produto e de conquistar/manter seu market share e só o fazem para ganhar 

publicidade ou mídia espontânea? 

 As organizações automotivas no Brasil sentem-se bem em desenvolver ações 

sociais, mas não conseguem aferir os resultados dessas ações, isto é, fazem a 

doação espontânea de recursos, mas não têm métricas dos mesmos? 

 No Brasil, as ações sociais são originadas, quase sempre, pelo aspecto 

motivacional. A alta cúpula da empresa aprova os projetos sociais, mas o 

desempenho de alguns é pífio porque falta acompanhamento, planejamento e 

sustentabilidade, a fim de que a ação consiga manter-se após o término do aporte 

financeiro? 

 Em um cenário de opções múltiplas, a preocupação com o aumento do lucro 

e, conseqüentemente, a elevação da receita ou diminuição da despesa tem levado 

muitas organizações a reduzirem o investimento em projetos sociais, haja vista seu 

retorno lento? 
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3. OBJETIVO DA PESQUISA 

 

3.1. Objetivo Geral 

Detectar as principais práticas sociais empresariais das organizações 

automotivas brasileiras e relacionar como as suas ações impactam a sua 

participação mercadológica – o chamado market share ou share of market8 - bem 

como a produtividade dos funcionários e o brand equity da empresa. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Traçar um roteiro das melhores ações para que outras 

empresas/organizações possam implementá-las com menor perda de recursos e 

maior eficácia das ações.  

Pontuar as melhores ações, bem como os erros e as falhas, comumente 

cometidos pelos iniciantes na prática da Responsabilidade Social Empresarial.  

Avaliar as formas de mensuração, isto é, as métricas existentes e propor um 

modelo simplificado, de fácil manuseio e/ou aplicação. 

 

4. JUSTIFICATIVAS 

Após anos de desenvolvimento de trabalho voluntário, como campanhas de 

arrecadação de alimentos, de conscientização de práticas responsáveis (ações 

contra o alcoolismo, contras as drogas, entre outras) e na formação de agentes 

multiplicadores, observou-se que o enorme esforço despendido, muitas vezes, não 

correspondia ao resultado desejado. 

Apesar do intenso trabalho e da seriedade do mesmo, constatou-se que as 

empresas e as pessoas viam com desconfiança todo e qualquer esforço de 

captação de recursos, posto que os resultados das ações não eram claros, isto é, 

observava-se que a pouca transparência das ações e a falta de prestação de contas 
                                                 
8 Share of market ou market share significa participação de mercado. 
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diminuíam o interesse das pessoas em ajudar, fora os inúmeros escândalos de 

corrupção noticiados pela mídia com extrema freqüência.  

Depois do fim do regime militar e de vários planos econômicos, constatou-se, 

ainda, o aumento do número de excluídos e a certeza de que o Estado sozinho não 

poderia resolver a questão. Apenas a junção dos esforços dos vários atores como o 

próprio Estado, as empresas com fins lucrativos e as sem fins lucrativos e, ainda, a 

sociedade civil, isto é, a partir da mobilização conjunta desses elementos seria 

possível diminuir ou minimizar os graves problemas sociais brasileiros. 

A grande dúvida, porém, seria como demonstrar para a empresa a 

importância da sua participação, porque nota-se que a simples argumentação de 

que “ajudar é bom” mostra-se como um sentimentalismo pueril; isto é, uma empresa 

com fins lucrativos tem que pagar seus impostos, seus funcionários e ainda gerar 

lucro para os proprietários e/ou acionistas, logo, percebe-se que o melhor argumento 

seria o financeiro. Quer dizer, entende-se que a melhor argumentação para a 

implementação da Responsabilidade Social Empresarial seria a contrapartida 

financeira, ou seja, mostrar para a empresa que se ela investir X reais em projetos 

sociais, ela terá um ganho de X + Y reais.  

No que tange à escolha da indústria automobilística, a mesma ocorreu pelos 

problemas de concorrência que as empresas deste setor estão enfrentando, tanto 

em nível nacional quanto internacional, em particular, a feroz concorrência dos 

países asiáticos que está, por sua vez, fazendo com que as montadoras tradicionais 

sejam obrigadas a cortar seus custos, com demissão em massa de funcionários, 

fechamento de fábricas, mudança e/ou diminuição do parque fabril, entre outras 

medidas desesperadas de redução de custo. 

Logo, surge o questionamento: como ser uma empresa socialmente 

responsável quando se demite milhares de funcionários? A melhor resposta seria a 

do “mal necessário”, isto é, para não fechar, para não ir à falência, a empresa estaria 

reduzindo o seu quadro de funcionários. Contudo, percebe-se que os mesmos não 

deveriam ser largados “à própria sorte”, porque a empresa socialmente responsável 

deveria capacitá-los, prepará-los e ainda ajudá-los – por meio de empresas 
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outplacement9 ou de orientação para a montagem do negócio próprio ou de apoio 

psicológico, por exemplo – a fim de que estes funcionários que, em muitos casos, 

dedicaram anos de trabalho a uma única empresa não ficassem desamparados e 

que isto não trouxesse uma repercussão negativa para a empresa, desvalorizando a 

sua imagem de marca ou diminuindo a sua participação de mercado. 

O estudo procura conjugar alguns aspectos que afligem as empresas num 

ambiente globalizado, como a necessidade de competitividade e de lucratividade, 

bem como a necessidade de conquistar e manter uma boa imagem perante os 

consumidores, de forma a ganhar, ou melhor, de não perder participação de 

mercado. Quanto à problemática, o trabalho procura uma forma de as empresas 

poderem planejar as ações sociais, já tendo, de antemão, uma previsão dos 

resultados a serem alcançados e as maneiras de corrigir os problemas que forem 

ocorrendo no desenvolvimento do mesmo. 

 

5. CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

O intuito é o de contribuir a fim de que mais empresas possam investir no 

social, de que elas ajudem na formação de uma sociedade mais justa e mais 

humana, não apenas como benesse, mas como forma de sobrevivência 

mercadológica porque uma empresa sem clientes, simplesmente, não existe.  

Assim como existem vários manuais de “boas práticas” em diversos setores 

da indústria, uma das possíveis contribuições desse trabalho é a orientação para a 

elaboração de um “manual de boas práticas sociais”, a partir do relato dos sucessos 

e fracassos das empresas que praticam a Responsabilidade Social o que permitirá 

ao empresário que está iniciando ou desejando ingressar nesta área, saber como 

ele pode e deve elaborar um projeto social, como implementá -lo e como aferir o 

resultado das suas ações, evitando os erros freqüentes.  

A lembrar que, como filosofia que permeia todas as ações da empresa, a 

Responsabilidade Social Empresarial requer um processo de implementação e que 

                                                 
9 Empresas de outplacement são  organizações especializadas “em acompanhar o desligamento de 
funcionários e buscam recolocar estes profissionais” (BANOV e FIDELIS, 2006, p. 157). 
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a prática, por meios de projetos sociais, tem-se mostrado acertada para a mudança 

da cultura organizacional vigente.  

 

6. METODOLOGIA 

O estudo desenvolver-se-á a partir da utilização da pesquisa “A Iniciativa 

Privada e o Espírito Público: a evolução social da ação social das empresas 

privadas no Brasil” do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com a 

evolução dos indicadores sociais e demais pesquisas relativas ao tema, como do 

Instituto Ethos, do Instituto de Responsabilidade Social (IRES), do Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), entre outros. A escolha inicial dar-se-á 

no cruzamento do cadastro e na comparação dos dados publicados das efetivas 

ações realizadas. A análise das empresas automotivas brasileiras, em especial, o 

estudo comparativo de caso, por meio de uma pesquisa qualitativa descritiva, entre 

a Volkswagen do Brasil e a Fiat Automóveis, visa detalhar o comportamento das 

organizações, as ações sociais desenvolvidas, a partir da abertura do mercado 

iniciada no governo Collor, e que alterou significativamente o cenário industrial 

brasileiro, trazendo novos concorrentes e obrigando as empresas a reverem as suas 

práticas. A coleta de dados dar-se-á por pesquisa documental e bibliográfica em 

fontes públicas. Feito o tratamento, a análise poderá ser complementada com 

informações obtidas durante o processo de coleta de dados. 

 

7. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo restringe-se à indústria automobilística brasileira, 

implementada a partir da década de 1950, sendo que o estudo comparativo entre as 

empresas, no caso, Volkswagen do Brasil e Fiat Automóveis, dar-se-á após a 

estabilização da moeda com o advento do Plano Real, em 1994. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Não podemos dar as costas para a desventura alheia. Devemos 
remediá-la, no que estiver ao nosso alcance. Não podemos fechar os 
olhos para a realidade à nossa volta, fecharmo-nos em quatro 
paredes ou vivermos numa redoma, ainda que trabalhemos muito. É 
preciso abrir nossos olhos e corações sem reservas, pois estamos 
falando de seres humanos, com carne e osso como nós, que 
necessitam ser alimentados e educados como nós, que sofrem 
necessidades básicas e têm direito a uma vida mais digna. 

Maria Cecília Coutinho de Arruda 

 

Em se tratando de referencial teórico, cabe traçar uma linha de tempo com os 

principais eventos ocorridos a fim de sustentar o trabalho e abalizar as conclusões, 

posto que entende-se que um trabalho de pesquisa necessita de pilares concretos. 

Desta forma, o referido estudo divide-se em quatro categorias básicas: a primeira 

traz uma visão histórica e conceitual, a segunda uma visão pós-moderna do tema, a 

terceira reflete a metodologia adotada e a quarta categoria mostra a indústria 

automobilística brasileira e o respectivo estudo comparativo de caso. 

 

1.1. Do Estado Social à Cobrança Social 

Quando se fala em Responsabilidade Social percebe-se, claramente, que o 

tema em questão não é novo, apesar do crescente modismo que se observa na 

mídia. E, mais do que isso, a confusão que existe entre os termos “Estado Social” e 

“Estado de Bem-Estar Social”. 

O Estado Social inicia-se em meados do século XIX, com a Segunda 

Revolução Industrial em 1850, quando ocorreu intensa migração do campo para as 

cidades, provocando aumento exponencial da população urbana, escassez de 

víveres, pobreza, violência e, também, os célebres conflitos entre patrões e 

empregados (MARTINEZ, 2006). 

De acordo com Martinez (2006), o Estado Social esteve presente nas 

revoluções populares dos séculos XIX e XX, como a Comuna de Paris em 1871, a 
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Revolução Mexicana de 1910 e a Revolução Russa de 1917 – revolta do 

proletariado contra a monarquia. Seu fim é marcado pela criação, em 1933, do New 

Deal – política desenvolvida por Franklin D. Roosevelt de intervenção na economia, 

a fim de recuperar os Estados Unidos da débâcle do crack da Bolsa de Nova Iorque, 

em 1929 (ORDOÑEZ e QUEVEDO, 2001, p. 218-219). 

Já o Estado de Bem-Estar Social inicia-se em 1947, após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, com a criação do Plano Marshall por parte do então presidente 

norte-americano, Harry Truman, na chamada “Doutrina Truman”, para a recuperação 

dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial e com o intuito, segundo 

Ordoñez e Quevedo (2001, p. 239), de “fortalecê-los para que resistissem aos 

possíveis ataques soviéticos e, especialmente, para conter o avanço dos partidos 

comunistas europeus”.  

Nele, o Estado é forte e provedor dos recursos básicos, entretanto, com o fim 

da Guerra da Fria, na década de 1980, e a derrocada do socialismo soviético – no 

processo conhecido como Globalização – houve o fortalecimento do capitalismo e a 

exigência de um “Estado Mínimo”, isto é, a participação do Estado na economia 

deveria ser apenas de fiscalizador das práticas mercadológicas, cabendo ao próprio 

mercado, por meio da livre concorrência, a sua auto-regulação ou, na visão de Adam 

Smith, a ação da “mão invisível do mercado” (SMITH, 2007, p. 32-33). 

Resumidamente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados 

capitaneados pelos Estados Unidos da América (EUA) e pela União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) saíram fortalecidos do conflito; entretanto, a crescente 

tensão entre esses dois países, com regimes políticos totalmente antagônicos, 

respectivamente, capitalista e comunista, acabou gerando a chamada “Guerra Fria” 

– termo criado pelo comentarista político norte-americano Walter Lippman para 

denominar o confronto político, econômico e ideológico entre os Estados Unidos e 

União Soviética (ORDOÑEZ e QUEVEDO, 2001, p. 238). 

Ainda com os autores, esta cisão gerou grandes momentos de instabilidade 

em todo o planeta, e mais, fomentou a desigualdade social entre os povos, 

particularmente no continente africano que foi dominado pelas sangrentas guerras 

de independência e genocídios com o extermínio de populações inteiras, que 
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perduram até os dias de hoje em face das rivalidades étnicas entre as diversas 

tribos existentes.  

Além do processo de independência da África, destacam-se também os 

processos da Ásia com a Índia, o Paquistão, o Ceilão, as Filipinas e a Indonésia que 

conseguem libertar-se e fomentaram mais revoltas. A região da Indochina, composta 

por Vietnã, Laos e Camboja, antes dominada pela França, no século XIX e, durante 

a Segunda Guerra Mundial, pelo Japão, retorna ao país francês, mas este acaba 

sendo derrotado pelos vietnamitas, liderados por Ho Chi-Minh. Em 1954, a França 

desiste da luta e é proclamada a independência do Vietnã que foi dividido em dois 

países, na Conferência de Genebra (MARQUES e FARIA, 1982, p. 200). 

O Vietnã do Norte, capital Hanói, liderado por Ho Chi-Minh adota o socialismo 

como ideologia política; já o do Sul é liderado por Ngo Dihn-Diem, apoiado pelos 

Estados Unidos que intervêm militarmente, impedindo o plebiscito de 1956, que iria 

definir a reunificação do país ou não, deflagrando uma guerra de longo prazo e que 

custou bilhões de dólares, além da vida de milhares de pessoas. Em 1968, os 

Estados Unidos chegou a ter 540 mil soldados no conflito e, apesar da superioridade 

bélica, não lograva êxito. Após uma forte pressão popular, inclusive com o boicote 

de produtos, os jornais finalmente noticiaram a paz em 1973 (MARQUES e FARIA, 

1982, p. 200). 

Destaca-se a Guerra do Vietnã porque foi um grande conflito armado, em que 

a maior potência, bélica e econômica, do planeta foi derrotada por guerrilheiros 

“simplórios”, mas que conheciam muito bem o seu território e que terminou graças à 

pressão popular. 

Observa-se, com o decorrer dos anos, que a vontade popular traduz-se por 

votos nas urnas, onde se elege, prioritariamente, um governante que esteja atento 

aos anseios básicos da população, como saúde, educação, segurança, entre outros 

direitos, normalmente garantidos pelas constituições federais.  

Todavia, a falência do Estado em prover esses serviços básicos tem levado a 

população a exigir das empresas privadas uma postura social mais ativa. A pesquisa 

realizada pela consultoria Market Vision e publicada pelo jornal Estado de S. Paulo, 
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em 1996, momento em que se começava a falar no Brasil sobre práticas sociais 

responsáveis, mostra que, naquela época, em um universo de 300 pessoas, das 

classes A, B e C, entre 25 e 55 anos de idade: o consumidor queria trabalho social 

da empresas; também queria que as empresas não se preocupassem apenas com o 

lucro econômico-financeiro, mas também com o “lucro social”; 78% dos 

entrevistados queriam que as empresas não se limitassem a vender produtos e 

serviços, mas investissem em educação e saúde para a comunidade (ESTADO, 

1996). 

Entendendo-se que, de fato, cabe ao Estado, que cobra elevados impostos, e 

não às empresas com fins lucrativos a responsabilidade de zelar pelo bem comum. 

Não obstante, a pesquisa revela o grau de exigência de uma parcela da população 

brasileira que percebe como sendo dever das empresas assumirem o papel do 

Estado. A pesquisa revela ainda que: os consumidores acreditam que sustentam as 

empresas e, por isso, têm direito a um retorno; metade dos entrevistados concordou 

que as empresas estavam mais preocupadas com a comunidade do que na década 

anterior e, para finalizar, a participação das empresas na sociedade foi eleita como 

mais importante do que a propaganda (ESTADO, 1996). 

Pode-se afirmar que os consumidores têm razão quando apontam que eles 

sustentam a empresa, porque, de fato, uma empresa sem clientes, não existe. E que 

nas empresas orientadas para mercado, o cliente é “a razão de ser de uma 

empresa”. Conforme Figura 1, a pirâmide organizacional tradicional aparece 

invertida. 
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Figura 1 - Empresa Tradicional x Empresa Orientada para o Mercado 

Fonte: Adaptado de Kotler (1998, p. 175). 

Atualmente, observa-se que o termo “Responsabilidade Social” vem 

ganhando espaço nos principais veículos de comunicação do país, desta forma, 

pode-se concluir que as empresas são quase que obrigadas pelos consumidores a 

desenvolverem ou dizerem que fazem algo pela sociedade, isto é, que dão a tão 

aclamada “contrapartida social”, mas nota-se que há um tênue limite entre as ações 

e a palavras.  

Entende-se que uma empresa é socialmente responsável quando tem os 

valores sociais internalizados e praticados no seu dia-a-dia. Quando as mesmas 

demonstram uma preocupação real com os funcionários, não na simples 

substituição da termino logia “empregados” por “colaboradores”, mas quando, de 

fato, os funcionários e seus dependentes são beneficiados também pelos projetos 

sociais, elevando assim a sua auto -estima e, conseqüentemente, sua produtividade.  

Entretanto, muitas empresas apenas desenvolvem ações sociais para 

melhorar a sua imagem perante a sociedade, nas palavras de Stradiotto: 

Conforme dados do IPEA – publicados em 03/11/00 pela Gazeta 
Mercantil – uma pesquisa realizada com as 83 maiores companhias 
do Brasil situadas no Sudeste mostrou que 65% das multinacionais 
admitem, sem nenhum tipo de problema, que desenvolvem ações 
sociais para melhorar a imagem da empresa. Este percentual cai 
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para 37% quando se trata de empresa capital nacional. (...) Quando 
esta mesma pesquisa toma como amostra 1.752 grandes, médias e 
pequenas empresas do Sudeste, o IPEA constata que apenas 15% 
diziam que melhorar a imagem era um dos fatores motivadores para 
o investimento social (STRADIOTTO, 2005, p. 93). 

Levando-se em consideração que as empresas admitem publicamente o 

interesse na melhoria da imagem da empresa, pode-se considerar que elas utilizam 

as ações sociais como uma ferramenta de divulgação e, pior, não se sentem 

constrangidas em divulgar isto. Sinteticamente falando, elas exploram a miséria 

humana a fim de melhorar a sua imagem. Miséria esta que se traduz em números, 

de acordo com Melo Neto e Froes (1999, p. 37-47): em 1998, a taxa de 

analfabetismo da população brasileira era de, aproximadamente, 14,7% e cerca de 

55,6% dos alunos matriculados na quarta série do ensino fundamental mostraram-se 

incapazes de efetuar operações matemáticas simples. Em 1997, a Previdência 

Social apresentou déficit de R$3 bilhões e, cerca de, 30,4mil pessoas morreram em 

acidentes de trânsito o que representou a perda de bilhões de reais para a economia 

do país.  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, o Produto Interno Bruto 10 (PIB) 

brasileiro de 2005, foi de R$1,9 trilhão com uma taxa de desemprego de 9,3%, 

aumento de 0,4% em relação ao ano anterior. Ainda no mesmo ano, de acordo com 

o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o país apresentou 

uma expectativa de vida de 70,8 anos, ficando na 84ª posição do ranking mundial de 

expectativa de vida, em primeiro lugar ficou o Japão com expectativa de 82,2 anos 

(ALMANAQUE, 2007, p. 117-142).  

Quanto à taxa de natalidade, segundo o ranking da ONU, o país, em 2003, 

ocupou a 30ª posição com 19 nascimentos para cada mil habitantes, em primeiro 

lugar ficaram a Angola e a Somália, com taxa de 50 nascimentos. Por outro lado, a 

taxa de mortalidade do país subiu para sete mortes em cada mil habitantes e o país 

passou para a 19ª posição do ranking que é liderado por Malauí e Serra Leoa com 

25 mortes para cada mil habitantes (ALMANAQUE, 2007, p. 143).  

                                                 
10 O Produto Interno Bruto (PIB) é “o conjunto de todos os bens e serviços produzidos em uma região, 
usualmente um país” (INVESTSHOP, 2002). 
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Entende-se que a análise fria dos números é incapaz de retratar o verdadeiro 

“caos social” que se instalou no Brasil, mas, por outro lado, emerge uma verdadeira 

revolução social, ou, como apontam Melo Neto e Froes, uma “nova ordem social”: 

(...) a atuação de Estado grande e de um Governo forte é substituída 
pelo surgimento de uma ação comunitária forte, atuante, 
reivindicatória e mobilizadora. A ação estatal ineficiente, precária e 
insuficiente, porque não atende às demandas sociais da população 
(...) São grandes as mudanças nas relações do cidadão com o 
governo. Neste novo contexto social, cresce a conscientização e a 
educação para a cidadania. (...) É uma ordem que supera em 
vitalidade, legitimidade e harmonia a ordem da burocracia estatal 
(Primeiro Setor) e a ordem econômica do mercado (Segundo Setor). 
Uma ordem que nasceu da desordem social vigente e cuja 
expressão institucional encontra-se no Terceiro Setor. (...) São, 
portanto, as entidades atuantes do Terceiro Setor os principais 
promotores desta nova ordem social (MELO NETO e FROES, 1999, 
p. 3-5). 

Observa-se nas palavras dos autores a ineficácia do Estado em atender à 

demanda da população em seus direitos básicos, contudo, analisando-se os 

programas assistencialistas do atual governo Lula, como o Bolsa Família, pode-se 

concluir que os mesmos, entre outros fatores, tenham sido fundamentais na 

reeleição do presidente Lula, apesar das inúmeras denúncias de corrupção feitas 

por seus próprios aliados, como nos escândalos do “mensalão”, do “valerioduto”, 

dentre vários e que derrubaram inúmeros integrantes da equipe governamental 

como o ministro da Casa Civil, José Dirceu, o secretário de Comunicação da 

Presidência, Luiz Gushiken, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, entre outros 

tantos envolvidos, como o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), José 

Genoíno, o secretário-geral do PT, Sílvio Pereira, o tesoureiro da campanha de Lula, 

Delúbio Soares, entre outros (ALMANAQUE, 2007, p. 93). 

Analogamente falando, os programas assistencialistas do governo Lula 

funcionaram como um “escudo-protetor” contra os escândalos de corrupção e 

mantiveram em alta a popularidade do presidente. Tal como ocorre nas empresas, 

quando a prática de ações sociais é amplamente divulgada, como no caso da 

Petrobras que quando provoca algum vazamento de óleo ou sofre algum acidente 

suas ações não “viram pó11”, nota-se uma breve queda no valor das mesmas, mas 

                                                 
11 “Virar pó” é um jargão utilizado pelos profissionais do mercado financeiro, significando título e/ou 
investimento que perdeu totalmente o seu valor no mercado (INVESTSHOP, 2002). 



21 

este valor é rapidamente recuperado, haja vista a intensa procura das ações da 

companhia como um investimento sólido e rentável.  

 

1.1.1. A Origem da Responsabilidade Social 

Segundo Melo Neto e Froes (1999, p. 5), a expressão “Terceiro Setor” teve 

origem nos Estados Unidos da América, na primeira metade do século XX. Este 

setor seria a combinação dos setores clássicos da economia – o Estado que 

representava o público e a empresas lucrativas que representavam o privado. A 

salientar que, nos Estados Unidos, a prática da filantropia era bastante comum, haja 

vista as grandes fundações filantrópicas como a Ford, a Rockfeller e a Carneggie 

que, juntas, possuem um patrimônio acima de US$170 bilhões. Ainda com os 

autores, no Brasil, o conceito é recente e há poucas empresas que admitem as suas 

responsabilidades sociais. Os autores afirmam que:  

O Estado, a iniciativa privada e os cidadãos reunidos em benefício 
de causas sociais. Essa definição aparentemente ingênua representa 
um dos mais modernos conceitos econômicos surgidos no Brasil nos 
últimos anos: o Terceiro Setor (MELO NETO e FROES, 1999, p.5-6). 

Melo Neto e Froes (1999, p. 9) apontam que o Terceiro Setor movimenta 

quase 4,7% do PIB mundial e que os países desenvolvidos são os que mais 

investem em projetos sociais, apenas em 1995 as atividades sem fins lucrativos 

movimentaram mais de US$1,1 trilhão em 22 países.  

A cada ano que passa, o Terceiro Setor cresce e, para os autores, alguns 

motivos para esse crescimento são: aumento das necessidades socioeconômicas – 

a globalização aumentou a diferença entre ricos e pobres, bem como as suas 

mazelas. O fracasso das políticas sociais tradicionais – o déficit da Previdência 

Social, a incapacidade de gerar empregos e a busca de um Estado Mínimo, 

neoliberalizante. O colapso do socialismo na Europa Central e do Leste – o fim da 

Guerra Fria com a derrocada do socialismo stanilista evidenciou os graves 

problemas estruturais vividos pelos países sob o regime; o maior apoio dos veículos 

de comunicação na difusão de ações sociais e de pesquisas; a maior participação 

das empresas que buscam a cidadania empresarial, isto é, que procuram tornar-se 
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“empresas-cidadãs” visando retorno de imagem e de vendas (MELO NETO e 

FROES, 1999, p. 9 -11). 

Retorno, entende-se que esta seja a palavra-chave para alavancar as ações 

sociais e, conseqüentemente, a prática da Responsabilidade Social nas empresas 

em um mercado comoditizado pela tecnologia.  

D´Ambrósio (apud MELO NETO e FROES, 1999, p. 78) aponta que a 

responsabilidade social de uma empresa refere-se à “decisão de participar mais 

diretamente das ações comunitárias na região em que está presente e minorar 

possíveis danos ambientais decorrentes do tipo de atividade que exerce”. 

De forma sintética, atualmente, as empresas buscam menores custos fabris e 

transferem as suas plantas industriais para as regiões que ofereçam melhores 

condições, tanto na produção quanto no escoamento da mesma. Nas palavras de 

Porter: 

O aparente paradoxo entre globalização da competição e a grande 
importância do país, e mesmo da localidade mais restrita em termos 
de vantagem competitiva, pode ser resolvido através do 
reconhecimento de que o paradigma que governa a competição 
entre localidades se transferiu da vantagem comparativa para a 
noção mais ampla de vantagem competitiva. (...) Atualmente, a 
globalização permite que as empresas emulem as vantagens 
comparativas através da aquisição de insumos como matérias-
primas, capital e até conhecimento científico genérico, em qualquer 
lugar do mundo, e dispersem para o exterior determinadas 
atividades, de modo a tirar proveito do trabalho ou do capital de 
baixo custo (PORTER, 1999, p. 340-341). 

Resumidamente, a busca por vantagem competitiva tem levado a um 

processo de enxugamento dos custos, este enxugamento representa para todos os 

países (desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento) 

oportunidades de instalação de novas fábricas em busca de menores custos fabris 

e/ou ameaçadas como a perda de inúmeros postos de trabalho que representa o 

não-consumo. 

Além da repercussão negativa que ocorre quando uma fábrica fecha e deixa 

milhares de pessoas desempregadas, há o custo social da perda dos empregos.  
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Particularmente falando, uma situação difícil de se resolver, em especial no 

Brasil que não possui políticas desenvolvimentistas de longo prazo, haja vista o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que foi amplamente divulgado pelo 

governo Lula, mas que ainda não foi efeti vamente implementado. 

Porter (1999, p. 398-399) aponta os problemas econômicos dos centros das 

cidades norte-americanas que não oferecem empregos e acabam alimentando um 

“ciclo de pobreza esmagador, bem como problemas sociais dilacerantes, como 

drogas e criminalidade”; analogamente, pode-se considerar estes mesmos 

problemas, como os vividos pelo Brasil nos últimos anos, com o aumento do 

desemprego e da criminalidade.  

Precisamos acabar com as tentativas de curar os problemas dos 
centros das cidades através do aumento incessante dos 
investimentos sociais, na expectativa de que a aceleração da 
atividade econômica seja uma conseqüência. Ao contrário, o modelo 
econômico deve partir da premissa de que as empresas dos centros 
das cidades devem ser lucrativas e pos icionadas para competir em 
escala regional, nacional e mesmo internacional. Essas empresas 
devem ser capazes de atender não apenas à comunidade local, mas 
também de exportar bens e serviços para a economia circundante 
(PORTER, 1999, p. 399). 

Entende-se, nas palavras de Porter, que as meras políticas assistencialistas 

não resolvem os problemas, pelo contrário, elas apenas aumentam a dependência 

dos beneficiados, e que as empresas devem gerar valor, para si e para seus 

stakeholders a fim de serem competitivas.  

Austin et al. (2005, p. 3-7), por sua vez, trazem que os Estados Unidos 

possuem uma cultura filantrópica, quer dizer, “um longo histórico de ação filantrópica 

das empresas”, enquanto que na América Latina o processo ainda é incipiente. Nas 

suas palavras: 

A colaboração intersetorial nas nações desenvolvidas é clara, 
embora se possa, compreensivelmente, duvidar que esse fenômeno 
se sustentasse na América Latina. Nessa região, a filantropia 
individual e institucional não está tão desenvolvida quanto nas 
nações mais ricas do Norte. Tradicionalmente, os governos têm 
desempenhado um papel mais abrangente na prestação de serviços 
sociais. Ao lado das instituições sociais, as Igrejas têm, igualmente, 
desempenhado um papel desproporcionalmente importante na 
caridade (AUSTIN et al., 2005, p. 6).  
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Percebe-se, nas palavras dos autores, a forte influência da Igreja no que 

tange aos movimentos sociais, seja pela formação judaico-cristã dos países 

desbravadores, Espanha e Portugal, durante o processo de colonização dos povos 

latino-americanos, ou mesmo pelo esforço da Igreja Católica de levar o cristianismo 

aos habitantes do novo continente. 

Quanto aos países desenvolvidos, a adoção de certas medidas estratégicas 

tem desequilibrado o fluxo e a produção de bens manufaturados, os quais possuem 

maior valor agregado e relegado aos países em vias de desenvolvimento a produção 

e/ou exportação de subprodutos, de menor valor agregado. Porter diz:  

Os países em desenvolvimento se tornaram uma parcela crescente 
da economia internacional, e muitas empresas neles situadas são 
exportadoras. No entanto, a plataforma do país em desenvolvimento 
levanta algumas questões específicas com relação à mudança em 
direção à estratégia global. (...) O desafio básico consiste na 
migração da vantagem comparativa para a vantagem competitiva. A 
maioria das empresas situadas em países em desenvolvimento se 
internacionalizou através da exportação de commodities referentes a 
recursos ou trabalho mediante acordos OEM com multinacionais, 
com base no custo de mão-de-obra de qualidade inferior. Essas 
exportações se destinam, sobretudo às economias avançadas (...) A 
evolução para alternativas não convencionais de internacionalização 
exige que as empresas situadas nos países em desenvolvimento 
criem estratégias distintas. Sem a própria variedade de produtos e 
serviços, métodos de produção e boa reputação, é difícil ingressar 
nos mercados externos (PORTER, 1999, p. 363-364). 

Ao destacar a expressão “boa reputação”, sendo que, reputação, no sentido 

etimológico, é o “conceito em que alguém é tido”; “fama, celebridade” (AURÉLIO, 

2001, p. 599), pode-se concluir que a Responsabilidade Social Empresarial é uma 

ferramenta que ajuda na construção da “boa reputação” de uma empresa.  

Entretanto, como o conceito mostra-se subjetivo surgem questionamentos, 

quer dizer, o desafio do gestor é tentar agregar valor à sua marca, isto é, criar 

valores intangíveis que valorizem a sua imagem de marca e, conseqüentemente, o 

seu brand equity. Na visão de Nunes e Haigh:  

(...) temos que adicionar o que chamamos convencionalmente de 
ativo intangível, que pode ser visto alternativamente como capital 
intelectual, tecnologia, patentes, trademarks, invenções, copyrights, 
músicas, lealdade de clientes, entre várias outras formas. A marca, 
em nossa visão, é o ativo intangível que pode sintetizar todos esses 
fatores (...) São eles os “motores” (expressão típica da sociedade 
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industrial) da criação de valor dentro desta era e, portanto, para o 
PIB de um país (NUNES e HAIGH, 2003, p. 43). 

Vê-se, nas palavras dos autores, que os valores intangíveis contribuem 

decisivamente para a riqueza de um país , e mais, que eles são a base da Sociedade 

do Conhecimento. A lembrar, ainda, a mudança do papel do trabalhador, antes 

meramente braçal, para o trabalhador do conhecimento, um sujeito que possui uma 

boa formação acadêmica e recursos tecnológicos para criar produtos inovadores, 

mas existem “regras” que não podem ser quebradas ou ignoradas, como a própria 

hierarquia organizacional, por exemplo, ou os valores pessoais dos gestores e suas 

decisões.   

Austin et al. (2005, p. 11) citam o exemplo da Coca-Cola argentina e Junior 

Achievement da Argentina que passaram a trabalhar em parceria, desenvolvendo 

programas associados à reciclagem do lixo, como o programa “Aprender a 

Empreender no Meio Ambiente”. Os autores dizem: 

(...) lançado em conjunto com a Junior Achievement da Argentina em 
1999 para escolas públicas na cidade de Buenos Aires e 
adjacências. O programa via a cidade como um ecossistema urbano 
e ensinava as crianças a identificar os agentes sociais responsáveis 
pela manutenção do meio ambiente. Devido ao seu sucesso inicial, o 
programa foi aplicado em outras províncias argentinas entre 2000 e 
2002 (AUSTIN et al., 2005, p. 11). 

É público e notório que a empresa norte-americana Coca-Cola direciona 

grande parte das suas ações ao público infantil, seja para construir uma rede de 

relacionamento futura, para agregar valor a sua marca e destacar-se perante seus 

consumidores, enfim, as práticas da empresa não são recentes e fazem parte, há 

muitos anos, das ações promocionais da companhia.   

Nessa exigência por valor, por parte dos consumidores, as atitudes 

empresariais alcançam repercussões inimagináveis, nas palavras de Nunes e Haigh: 

O mercado muda de um foco local regional para um foco global, 
cada vez mais integrado, transparente e interdependente, a ponto, 
por exemplo, de o descobrimento de que a Nike estava usando mão-
de-obra infantil na Ásia ter induzido a uma queda de mais de 25% do 
preço de suas ações em Wall Street, nos EUA, em um tempo muito 
curto (...). A responsabilidade social passa da filantropia para a 
estratégia e a empresa passa a vivê-la por dentro. (...) A verdadeira 
responsabilidade social das empresas de sucesso está na cultura e 
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na estratégia da empresa e podemos ver seu reflexo no uso de 
métodos de produção limpos e não poluentes, no tratamento 
adequado a seus funcionários, no não-uso de mão-de-obra infantil, 
no compromisso ético com o país e a região etc. (NUNES e HAIGH, 
2003, p. 46-47). 

Vive-se hoje a “comunidade dos significados”, isto é, o mundo está num 

processo de mudanças e estas, como uma onda, ainda não atingiram o seu ápice. 

Hey e Moore (apud NUNES e HAIGH, 2003, p. 48-49) apontam que, após a Grande 

Depressão norte-americana, ocorrida em 1929, em decorrência da quebra da Bolsa 

de Nova Iorque, iniciou-se, em 1940, a primeira onda, a chamada “onda da 

comunidade da riqueza” com término em 1985. Esta onda caracterizou-se por 

“valores, crenças e necessidades das pessoas dentro da sociedade industrial. (...) 

Nesse ambiente, as pessoas buscavam o melhor padrão de vida (...) sucesso (...) 

estabilidade e longa permanência no mesmo emprego e religião”. 

Ainda com os autores, a segunda onda foi a “mundo fora de controle”, que 

teve início em 1985 indo até meados da década de 1990, marcada pela perda da fé 

“nas crenças e na capacidade das instituições (...) a vida das pessoas passa a 

caracterizar-se por fatores como auto-renovação, reavaliação de si mesmas, quebra 

do contrato social (...) salários estagnados”. 

A terceira onda foi a “onda da comunidade dos significados” a partir dos 

anos de 1990, em que: 

(...) as pessoas passam a organizar-se novamente em grupos de 
interesses e de prática, reconhecem a interdependência, nova forma 
de pensar, controle pessoal, buscado aprendizado e crescimento 
pessoal etc. Era, enfim, uma onda com grande foco no aprendizado 
das coisas e no conhecimento e prática do ser (HEY e MOORE apud 
NUNES e HAIGH, 2003, p. 49-50). 

Segundo Nunes e Haigh, como a maiorias das instituições – empresas 

públicas e privadas, governo, igrejas, associações entre outras – não atendia às 

pessoas nas suas necessidades básicas, isto contribuiu para a proliferação das 

organizações não governamentais (ONGs):  

De acordo com o The Economist (...) o número de ONGs cresceu de 
cerca de 1000, em 1956, para 3.000, 5.000 e 27.000 nos anos de 
1975, 1985 e 1999, respectivamente. As ONGs são organizações de 
pessoas com interesse comum em diversos temas da vida humana 
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(...) Elas surgiram também para suprir a falta de instituições que não 
atendiam às pessoas em suas novas crenças e interesses (NUNES e 
HAIGH, 2003, p. 50). 

A destacar que, no Brasil, as ONGs contam com um regime tributário 

diferenciado, onde são isentas de Imposto de Renda e de fiscalização rígida, o que 

facilita, muita vezes em excesso, a sua atuação, tanto no campo social quanto no 

empresarial.   

Austin et al. (2005, p. 6) corroboram Nunes e Haigh e ainda trazem que a 

influência das ONGs tem sido cada vez maior: 

De fato, em muitos países, o setor empresarial tem sido visto mais 
com suspeita e preocupação em razão de interesse próprio e 
exploração do que como fonte de benemerência e assistência ao 
bem-estar do conjunto mais amplo da comunidade. Em contraste 
com essa imagem, pesquisas revelaram que há colaborações sólidas 
com fins sociais entre empresas e ONGs em toda a América Latina. 
(...) No Brasil, uma pesquisa envolvendo 385 empresas revelou que 
cada vez mais elas cumprem sua responsabilidade social em 
parceria com outras instituições, e não unilateralmente. Esse mesmo 
estudo detectou que as empresas se associavam a organizações de 
terceiro setor como parceiros valiosos na implementação de suas 
atividades sociais com mais freqüência do que buscavam o apoio do 
governo ou do setor privado (AUSTIN et al., 2005, p. 6). 

Percebe-se, claramente, nas palavras de Austin et al. que as ONGs 

funcionam como um elemento certificador e que agregam valor, mesmo 

subliminarmente, às ações da empresas, o que corresponde à busca de sentido, isto 

é, de significado apregoada por Hey e Moore. 

Na visão de Nunes e Haigh (2003, p. 64-65) “comunidade dos significados” 

denota a busca dos indivíduos pela auto-realização. Analisando-se a Pirâmide de 

Maslow12 é a busca de valores intangíveis e as empresas de sucesso serão aquelas 

que praticarem a responsabilidade social como estratégia de seus negócios 

adequadas à nova realidade de necessidades. E mais, as empresas deverão 

desenvolvê-la não mais como vantagem competitiva, mas como uma exigência do 

mercado. Nunes e Haigh afirmam que a responsabilidade social: 
                                                 
12 Criada por Abraham Maslow, a Pirâmide da Hierarquia de Necessidades de Maslow ou Pirâmide de 
Maslow, tenta explicar porque “as pessoas são dirigidas por certas necessidades em ocasiões 
especiais”. Composta de cinco níveis, numa escala hierárquica, as necessidades são fisiológicas 
(comida, água...); de segurança (defesa e proteção); sociais (sentimentos de posse e amor), de 
estima (auto-estima, reconhecimento e status) e de auto-realização (desenvolvimento pessoal e 
conquista) (KOTLER, 1998, p. 173-174), 
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(...) não deve ser tratada como um modismo um “truque” 
mercadológico, como nos diria o marketing tradicional. O desafio 
para os executivos das empresas da atualidade será entender e 
incorporar seu significado dentro de sua empresa, capacitando-a em 
termos de estrutura, sistemas, produtos, serviços, processos etc., 
lembrando que cada uma tem sua própria e adequada forma de 
pensar e agir. (...) Não se trata de imitar as outras empresas! (...) 
responsabilidade social faz parte da marca de uma empresa, vista 
em seus propósitos (promessa e proposta de valor) (NUNES e 
HAIGH, 2003, p. 65). 

Os autores ora citados são uníssonos em afirmar que a criação de valor é 

algo de vital importância em um cenário globalizado e altamente competitivo como o 

dos dias atuais. E mais, que estes valores estão calcados em elementos subjetivos, 

como a percepção dos consumidores, a imagem de marca, a promessa e a proposta 

de valor, entre outros. 

Não se acredita que a prática da Responsabilidade Social seja a solução de 

todos os males vividos pelos menos afortunados, haja vista que isto é função do 

Estado – prover recursos básicos e zelar pela sua população; contudo, vê-se que 

cada membro da sociedade tem um papel a desempenhar e deve fazê-lo, porque o 

menino que fica na rua pedindo esmola, amanhã poderá tornar-se um adulto violento 

e cometer um crime contra os membros da sociedade, indistintamente. 

 

1.1.2. As Vertentes da Responsabilidade Social 

Percebe-se que o tema Responsabilidade Social suscita várias dúvidas que 

são causadas, principalmente, pela enorme gama de termos associados à questão 

como: caridade, filantropia, assistência social, ação social, marketing social, entre 

dezenas de outros. Neste tópico, são apresentados os principais termos e seus 

respectivos significados. 

No sentido etimológico (AURÉLIO, 2001, p. 133), caridade é “o amor que 

move a vontade à busca efetiva do bem de outrem” logo, a caridade é fazer o bem 

sem buscar a retribuição. Caetano (2006, p. 105) diz que a caridade é “uma espécie 

de compaixão aos mais necessitados e desafortunados”. 

Ainda com o autor, essa preocupação do ser humano pode se referir à 

preservação e à continuidade da própria espécie humana. Há exemplos que vêm do 
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“Egito antigo, do Império Romano, da Índia antiga e das ações budistas relacionadas 

ao atendimento de doentes, pobres e oprimidos, todos muitos antes do surgimento 

do Estado Moderno” (CAETANO, 2006, p. 105). Rodrigues, por sua vez, aponta que: 

Aplicações como “caridade” (charities – corrente na língua inglesa) 
remetem-nos à época medieval, reforçando ainda a forte ação da 
Igreja. Já o mecenato, com sua origem nas artes, principalmente na 
pintura e escultura durante o Renascimento, unia-se ao apoio 
desprendido às artes e, eventualmente, ao desenvolvimento da 
ciência, por meio do fomento aos novos inventos (RODRIGUES, 
2006, p. 223). 

Percebe-se, nas palavras dos autores, que a caridade não é um tema recente 

e, como bem mostra Caetano, esta preocupação reflete a preservação da 

humanidade. 

De acordo com Mestriner (2005, p. 14), filantropia é uma palavra de origem 

grega, em que philos corresponde a amor e antropos significa homem, traduzindo: 

filantropia é “amor do homem pelo ser humano, ao amor pela humanidade”, de 

forma resumida é a preocupação com o outro, sem visar ao lucro, a prática do bem, 

por vezes, confunde-se com a solidariedade. Nas palavras de Mestriner: 

Assistência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no Brasil 
como irmãs siamesas, substitutas uma da outra. Entre conceitos, 
políticas e práticas, tem sido difícil distinguir o compromisso e 
competências de cada uma destas áreas, entendidas como 
sinônimos, porque de fato escondem – na relação Estado-sociedade 
– a responsabilidade pela violenta desigualdade social que 
caracteriza o país. (...) a filantropia constitui-se como o altruísmo e a 
comiseração que levam a um voluntarismo que não se realiza no 
estatuto jurídico, mas no caráter da realização (MESTRINER, 2005, 
p. 14).   

Ainda com a autora, a Igreja Católica atribui à filantropia o “sentido da 

caridade, da benemerência”, onde, por sua vez “a benemerência vai se constituir na 

ação do dom, da bondade, que concretiza pela ajuda ao outro” (MESTRINER, 2005, 

p. 14).  

Já a assistência  é o auxílio, a ajuda, o socorro. Quanto ao conceito de 

assistência social refere-se a: 

(...) um conjunto de ações e atividades desenvolvidas nas áreas 
pública e privada, com o objetivo de suprir, sanar ou prevenir, por 
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meio de métodos e técnica próprias, deficiências e necessidades de 
indivíduos ou grupos quanto à sobrevivência, convivência e 
autonomia social. Quando particular, a assistência caracteriza-se 
geralmente por iniciativas institucionalizadas em organizações sem 
fins lucrativos, direcionadas a dificuldades específicas: relativas à 
criança, à terceira idade, ao deficiente, ou portador de necessidades 
especiais (...) Quando pública, poderá ter ou não o estatuto de 
política social, isto é, as ações e programas públicos não lhe 
configuram estatuto de política social, ainda que ela incida na esfera 
pública (MESTRINER, 2005, p. 16). 

De fato, a proximidade dos termos gera a confusão ou o mal-entendimento 

dos mesmos; todavia, entende-se que o custo e o resultado das ações devam ser os 

principais balizadores das mesmas. 

O voluntariado, no sentido etimológico (AURÉLIO, 2001, p. 716), retrata a 

conduta da pessoa que “age espontaneamente. (...) derivado da vontade própria”. 

Para Goldberg: 

Diz a história que a prática do voluntariado no Brasil remonta ao 
período colonial, com manifestações movidas pela fé católica junto 
às Santas Casas de Misericórdia, sobretudo a de São Vicente, 
apontada como a primeira ONG do Brasil. (...) De fato, os 
movimentos religiosos exercem até hoje forte influência no hábito do 
brasileiro de exercer o voluntariado e isso não se restringe ao 
sentimento de compaixão intrínseco ao catolicismo (GOLDBERG, 
2001, p. 21). 

Como aponta a autora, até mesmo o Brasil, no princípio da sua colonização, 

sofreu e ainda sofre influência das ações espontâneas, isto é, voluntárias.  

Quanto ao voluntariado empresarial, a autora conceitua como sendo: 

(...) um conjunto de ações realizadas por empresas para incentivar e 
apoiar o envolvimento dos seus funcionários em atividades 
voluntárias na comunidade. (...) A expressão é também utilizada para 
designar a prática do voluntariado em si, desde que se trate de um 
grupo de voluntários ligado diretamente a uma empresa (funcionários 
efetivos e terceirizados) ou, indiretamente (familiares dos 
funcionários, ex-funcionários e aposentados). (...) Um programa de 
voluntariado empresarial, por sua vez, é o aglomerado de ações 
orquestradas e sistemáticas que uma empresa realiza com a 
finalidade de dar suporte ao voluntariado empresarial (GOLDBERG, 
2001, p. 22). 

Um exemplo de voluntariado empresarial seria uma campanha de coleta e 

doação de brinquedos para a creche da comunidade. Entendendo-se que o 



31 

voluntariado empresarial é o primeiro passo para uma “cultura social”, tanto por 

parte da alta cúpula (nível estratégico) quanto por parte dos funcionários (níveis 

tático e operacional). 

A cidadania empresarial (empresa-cidadã), segundo Goldberg (2001, p. 15) 

refere-se “ao conjunto de ações desenvolvidas por empresas em benefício da 

sociedade”, refletindo de forma mais ampla, o “novo contrato esperado entre a 

empresa e sociedade – pautado pela ética nas práticas comerciais, na relação com 

o meio ambiente e com todos os seus públicos”. Melo Neto e Froes, por sua vez, 

apontam que: 

A cidadania empresarial é um novo conceito. Surgiu em decorrência 
do movimento de consciência social que vem sendo internalizado por 
diversas empresas. Objetiva conferir uma nova imagem empresarial 
para aquelas empresas que se convertem em tradicionais 
investidoras em projetos sociais. (...) Uma empresa-cidadã tem no 
seu compromisso com a promoção da cidadania e do 
desenvolvimento da comunidade os seus diferenciais competitivos. 
Busca, desta forma, diferenciar-se dos seus concorrentes assumindo 
uma nova postura empresarial – uma empresa que investe recursos 
financeiros, tecnológicos e de mão-de-obra em projetos comunitários 
de interesse público. (...) Uma empresa-cidadã que é reconhecida 
pela excelência da sua atuação na área social ganha a confiança, o 
respeito e admiração dos consumidores (MELO NETO e FROES, 
1999. p. 98). 

Entende-se que esta confiança é refletida na valorização da imagem de 

marca, no valor agregado e, principalmente, na motivação interna, 

conseqüentemente, com o aumento da produtividade. 

O investimento social privado é o investimento por meio de fundações, 

organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) e as organizações 

não governamentais (ONGs) em projetos e programas sociais. As fundações 

necessitam de autorização e qualificação do Ministério de Justiça e de outros 

órgãos, devem ter um bem lavrado em escritura pública e sofrem intensa 

fiscalização; as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) 

precisam de autorização e qualificação do Ministério da Justiça, têm o direito de 

estabelecer “Termo de Parceria” com instituições públicas, mas têm que renunciar 

ao título de Utilidade Pública Federal e ao Certificado de Fins Filantrópicos e as 



32 

organizações não governamentais (ONGs) não sofrem interferência do governo e 

são isentas de Imposto de Renda  (ETHOS, 2007). 

Imagem corporativa acontece toda vez que a empresa promove algum 

evento para receber publicidade ou mídia espontânea, isto é, a empresa usa a 

imagem corporativa como uma forma de propaganda de baixo custo (WIKIPÉDIA, 

2007). 

Quanto à Responsabilidade Social, Melo Neto e Brannand (2004, p. 2) 

dizem que é “um conceito relativamente antigo. Sua origem remonta ao final do 

século XIX e início do século XX”, entretanto, apesar do grau de antiguidade do 

mesmo, os autores apontam que: 

(...) definir a Responsabilidade Social é tarefa difícil, ou quase 
impossível nos dias de hoje. (...) Muito se tem escrito e debatido 
sobre este assunto (...) é pleno de definições e conceitos. E estes, de 
tão numerosos e diversificados, juntam-se a outro para formar 
conceitos múltiplos, como, por exemplo, responsabilidade ética, ética 
e Responsabilidade Social, Responsabilidade Social Corporativa, 
cidadania corporativa, cidadania empresarial e muitos outros. (...) A 
dificuldade de definir corretamente o termo Responsabilidade Social 
começa com a idéia que lhe é subjacente. Como entender o 
exercício da Responsabilidade Social das empresas? Como dever, 
obrigação legal, compromisso e imperativo ético (MELO NETO e 
BRANNAND, 2004, p. 2). 

Vê-se na fala dos autores supracitados que a multiplicação dos termos, em 

parte, denota que o assunto é pujante e reflete a efetiva preocupação, em se ter 

definições claras e objetivas. Maximiano, por sua vez, traz: 

Muito da discussão sobre ética na administração tem sua origem na 
opinião de que as organizações têm suas responsabilidades sociais 
– elas têm a obrigação de agir no melhor interesse da sociedade. (...) 
No contexto da responsabilidade social, a ética trata essencialmente 
das relações entre as pessoas. Se cada um deve tratar os outros 
como gostaria de ser tratado, o mesmo vale para as organizações. 
(...) Não há discussão sobre o fato de que as organizações, assim 
como os indivíduos, têm responsabilidades sociais, na medida em 
que seu comportamento afeta outras pessoas e, querendo elas ou 
não, há pessoas e grupos dispostos a cobrar essas 
responsabilidades por meio do ativismo político, da imprensa, da 
legislação e da atuação dos parlamentos (MAXIMIANO, 2007, p. 
425). 
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No discurso de Maximiano destaca-se o “cobrar”, porque de uma postura 

passiva, as pessoas e os grupos assumiram uma postura ativa na “cobrança de 

direitos” exigindo uma “contrapartida social”, o que ratifica a pesquisa da Market 

Vision, de 1996, abordada no início deste estudo.  

Ainda com autor, há duas correntes, isto é, duas doutrinas que tratam da 

responsabilidade social das organizações, como apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Comparação entre as “Doutrinas Sociais” 

DOUTRINA PRINCIPAL 
DEFENSOR 

PREMISSA PRINCÍPIO/TEORIA 
ASSOCIADO 

Responsabilidade 
Social 

Andrew Carnegie/ 

Estados Unidos 

Como as empresas usam 
os recursos da 

sociedade, então cabem-
lhes responsabilidades 

perante a mesma. 

Princípio da Caridade 

Princípio do Zelo 
(stewardship) 

Interesse do 
Acionista 

Milton Friedman/ 

Estados Unidos 

A única responsabilidade 
social das empresas é 

com os seus acionistas. 

Teoria dos 
Stakehoders 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Maximiamo (2007, p. 426) e Freeman (1984). 

No Princípio da Caridade de Carnegie, as pessoas em melhor situação 

financeira devem auxiliar os pobres, os desafortunados, os que sofrem de moléstias 

ou que estão em situações precárias. Sendo que estes podem ser ajudados pelas 

instituições de caridade (igrejas, abrigos, entre outros) ou movimentos sociais. Como 

a obrigação é do indivíduo, cabe ao mesmo e não à empresa, a doação. Na década 

de 1920, com o crack da bolsa de Nova Iorque, houve um colapso na economia 

norte-americana e muitas empresas se viram impelidas a ajudar (MAXIMIAMO, 

2007, p. 427). 

O Princípio do Zelo, de origem bíblica, diz que as pessoas e empresas mais 

abastadas têm seu dinheiro: 

(…) com a confiança do  resto da sociedade e podem usá-lo para 
qualquer finalidade que a sociedade julgar legítima. O papel da 
empresa é também aumentar a riqueza da sociedade, por meio de 
investimentos prudentes e uso cauteloso dos recursos sob a sua 
responsabilidade (MAXIMIAMO, 2007, p. 427).   
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No item em questão, fazer o que “sociedade julgar legítimo”, refere-se ao 

interesse do público, isto é, fazer algo que agrade ao público em questão. No caso, 

são as práticas sociais tão demandadas pela população. 

Na Teoria dos Stakeholders de Freeman, no artigo “The Politics of 

Stakeholder Theory: Some Future Directions” (1984), as empresas devem ser 

socialmente responsáveis e administradas de acordo com o interesse público, isto é, 

aquilo que o público deve e precisa saber, na visão de quem faz, prestando contas 

das suas ações (“acountability”) e sendo cobrada pelas mesmas. Ainda com o autor, 

stakeholders são as pessoas ou grupos que afetam ou são afetados pela 

organização, quando a mesma consegue atingir os seus objetivos, e podem ser 

divididos em dois grupos, os stakeholders primários (acionistas e credores) e 

stakeholders secundários (funcionários, parceiros, distribuidores, entre outros).  

Entende-se que se pode associar a Teoria dos Stakeholders à Doutrina do 

“Interesse do Acionista”, porque um dano ambiental provocado pela empresa pode 

impactar negativamente o lucro, logo, cabe uma ação preventiva da empresa frente 

à uma ameaça ambiental, como o passivo ambiental, por exemplo. 

De acordo Bertoli e Ribeiro (2006, p. 120-121) o passivo ambiental 

“representa o sacrifício de bens econômicos que serão realizados para a 

preservação, recuperação e proteção do meio ambiente”. Com o aceleramento do 

processo de exploração, o mesmo tem se acumulado e pode pôr em risco o negócio 

e/ou a sobrevivência da empresa. O passivo ambiental aborda tanto a prevenção 

dos danos quanto a recuperação dos mesmos, um exemplo simples, o despejo de 

produtos químicos em rios com a destruição da fauna, flora e prejuízo para as 

populações ribeirinhas.  

Resumidamente, na Doutrina da Responsabilidade Social o foco é a 

sociedade como uma prestação de contas social, e na Doutrina do Interesse do 

Acionista o foco é o acionista, ficando os problemas sociais relegados ao Estado que 

recebe impostos.  

Archie Carroll, na obra “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 

Performance”, de 1979, aborda que há quatro responsabilidades que devem ser 
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atendidas pela empresa: a responsabilidade econômica que trata da 

sustentabilidade e viabilidade do negócio, porque uma empresa que não gera lucro 

não consegue manter-se; a responsabilidade legal que é o estrito cumprimento às 

leis, uma empresa que não respeita as leis, além das multas que pode vir a receber, 

pode gerar grandes prejuízos para os seus stakeholders; a responsabilidade ética 

que exige que a empresa e seus funcionários ajam de acordo com os valores 

universais, com lisura nas suas ações; a responsabilidade filantrópica que 

propugna que as empresas devem atuar na melhoria do ambiente, da sociedade, do 

planeta (CARROLL, 1979). 

Entendendo-se que uma empresa, socialmente responsável, deve atender a 

esses quatro preceitos de Carroll; quer dizer:  tem que gerar lucro, deve respeitar as 

leis, ter elevada conduta ética e desenvolver ações que promovam o bem-estar de 

seus funcionários e da sociedade em geral. 

Com a demanda da sociedade por ações socialmente responsáveis, abre-se 

espaço para a empresa, de forma sistematizada e planejada, realizar boas ações e 

se capitalizar com isso; nesse aspecto o Marketing Social, considerado uma 

vertente do marketing tradicional permite o planejamento das ações e a aferição dos 

seus resultados, o que acaba, muitas vezes, tornando-se um excelente pretexto para 

as empresas. Nas palavras de Kotler e Armstrong, quanto à proximidade de ambos: 

O conceito de marketing diz que a empresa ganha vantagem contra 
o concorrente quando compreende as necessidades e desejos de 
um mercado-alvo bem definido e usa essa compreensão para 
oferecer uma satisfação superior a esses clientes. O conceito de 
marketing social é uma extensão do conceito de marketing, 
enfatizando que a companhia deve buscar gerar boa vontade do 
cliente, mas também, boa vontade em longo prazo (KOTLER e 
ARMSTRONG, 1995, p. 16). 

Ainda com os autores, o marketing social ou societário exige que a 

organização seja capaz de gerar um valor superior, visando à manutenção ou à 

melhora do bem-estar do cliente e da sociedade no longo prazo, ao contrário do 

marketing tradicional. Kotler e Armstrong (1999, p. 11) relacionam os três principais 

atores envolvidos nesse processo: os consumidores, a sociedade e a empresa e 

seus respectivos interesses, satisfação de desejos, bem-estar do homem e lucro. Na 

Figura 2, os envolvidos no processo de marketing social ou societal. 
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Figura 2 - Os Atores do Marketing Social 

Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong (1995, p. 13). 

Segundo Kotler e Armstrong (1995, p. 465), o marketing social “(...) inclui a 

criação, implementação e controle de programas que busquem a aceitabilidade de 

uma idéia, causa ou prática social entre grupos-alvo.” 

Conclui-se então, que o marketing social pode ser utilizado como uma 

ferramenta estratégica para agregar valor perante os consumidores, preservar a 

sociedade, o planeta e , finalmente, gerar lucro para os investidores.  

Kotler (1998, p. 44) traz ainda que muitas empresas estão desenvolvendo 

ações específicas para aumentar o seu faturamento, como doação de parte do lucro 

para entidades sociais ou para a solução problemas sociais como a fome, a 

pobreza, entre outras. Quando a empresa age desta forma está praticando o 

marketing relacionado a causas sociais que representa “uma versão do conceito 

de marketing social”, dentre os principais motivos para as empresas desenvolverem 

ações estão:  

(...) fortalecer a imagem corporativa, minimizar o efeito de 
publicidade negativa, pacificar grupos de consumidores, lançar um 
novo produto ou marca, ampliar a base de consumidores e gerar 
mais vendas. Alguns tipos reclamam que esse tipo de marketing 
explora os organizadores da causa e pode levar os consumidores a 
se sentirem cumpridores de seus deveres de filantropia ao comprar 
um produto, em vez de fazerem uma doação direta (KOTLER, 1998, 
p. 44). 

Quanto aos críticos, entende-se que questionar se os meios são válidos ou 

não quando há milhões de pessoas morrendo de fome em todo o mundo, e se a 
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compra de um produto pode minimizar a fome e o sofrimento das pessoas, está fora 

de propósito, pois, biologicamente falando, o instinto de sobrevivência é mais forte  

do que uma campanha publicitária ou do que uma embalagem. 

Percebe-se que as pessoas que compram produtos “socialmente 

responsáveis” sentem-se bem em ajudar e se os desafortunados são ajudados é 

porque a empresa foi uma intermediária no processo, isto leva a crer que a mesma 

deve receber o devido reconhecimento do seu público. O ideal seria que todas as 

pessoas fossem boas e não houvesse fome, doença, guerra, entre outras mazelas, 

no mundo.   

Rodrigues (2005, p. 45) aponta que Ação Social das Empresas (ASE) 

evolui, de forma gradativa e paralela, com o conceito de Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE).  

A autora salienta os Estados Unidos como o “berço da filantropia 

empresarial”, em que o termo “filantropia”, diferente da associação pejorativa que 

recebe no Brasil, “designa a ação social corporativa”, sendo associado às ações 

“assistenciais e compensatórias”. E mais, que há quatro momentos a se destacar:  

No primeiro momento ou seja, desde o século XVII, foram os líderes 
empresariais que encabeçaram as listas de doadores dos Estados 
Unidos. (...) as doações eram feitas por seus indivíduos e não por 
suas companhias, e de modo algum poderiam ser utilizadas para 
servir aos propósitos da empresa. (...) No segundo momento, que 
compreende o final do século XIX e início do século XX, a ação 
social passou a estar associada à empresa, mesmo não estando 
legalizada nos Estados Unidos. A legalização só ocorreu ao longo da 
década de 1950. Até então, quando julgadas por tribunais oficiais, as 
ações filantrópicas das empresas só eram permitidas se gerassem 
também benefícios diretos para seus trabalhadores ou algum outro 
ganho comercial evidente para a empresa. Caso contrário, eram 
vetadas pela Suprema Corte (RODRIGUES, 2005, p. 45). 

Nota-se nas palavras da autora que, no primeiro momento, há forte influência 

da religião anglo-saxônica, em que a doação deveria ocorrer de forma espontânea, 

sem visar ao lucro ou benefício próprio; mas, no segundo momento, ocorre o 

inverso, a empresa, como entidade lucrativa, deveria ser beneficiada direta ou 

indiretamente.  
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Ainda com Rodrigues, há um terceiro e quarto momentos na evolução da 

ação social das empresas: 

(...) No terceiro momento, que compreende sobretudo as décadas de 
1960 e 1970, a ação social das empresas já está legalizada no país. 
Nesse momento as doações assumiram um papel 
preponderantemente defensivo, ante a expansão crescente do papel 
do Estado, do país e os movimentos de protesto surgidos, em 
questões como direitos civis, direitos da mulher, guerra do Vietnã e 
meio ambiente. Assim, para reconquistar a credibilidade da opinião 
pública e contornar o controle excessivo do governo, as grandes 
corporações passaram a apoiar áreas de grande visibilidade, como 
as artes e as universidades. (...) O quarto momento na evolução da 
ação social empresarial tem início no final da década de 1980, 
quando as empresas passam a lhe atribuir caráter estratégico. Vista 
sob a ótica de gestão dos stakeholders, a ação social perde aquela 
conotação predominante de custo para a empresa e assume a de 
competitividade (RODRIGUES, 2005, p. 46-47). 

Percebe-se, nitidamente, no terceiro momento a forte influência da sociedade, 

isto é, do mercado consumidor demandando uma postura ética e socialmente 

responsável das empresas. Já no quarto momento, é a busca por um diferencial 

competitivo em um cenário globalizado. 

Há, ainda, dezenas de outros termos que podem ser considerados como 

desinências do tema, tais como: assistencialismo, marketing de causas, dentre 

outros. O que compete destacar é que a responsabilidade social atua como a 

adoção de uma filosofia dentro da empresa e envolve tanto o público interno quanto 

o público externo.  

 

1.2. A ÉTICA EM UM CENÁRIO GLOBALIZADO 

A despeito de quaisquer críticas que possam surgir, a ética, do grego éthikos, 

pode ser considerada como o melhor retrato da época atual, em face dos inúmeros 

escândalos de corrupção que assolam o país e da cobrança de atitudes éticas por 

parte da sociedade e de organismos internacionais.  

Segundo o estudo da Transparência Internacional (GAZETA, 2007), o Brasil 

ocupa a 72ª posição de um ranking de 180 países. Esta classificação indica a alta 
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tolerância à corrupção, a baixa eficiência do sistema judiciário e a falta de 

transparência das finanças públicas.  

Some-se a isso, a 122ª posição, de um total de 178 países, no ranking “Doing 

Business 2008” (GAZETA, 2007) do Banco Mundial (BIRD) e que põe o Brasil como 

um dos piores países para se realizar negócios, levando-se em consideração o 

número de procedimentos e de tempo para se abrir um negócio, o custo de abertura 

e o capital mínimo exigido, a infra-estrutura, dentre outros itens. 

Ainda com o Relatório do BIRD, uma empresa no Brasil gasta cerca de 2.600 

horas por ano para administrar e pagar tributos, em Cingapura são 49 horas; para 

cumprir a burocracia necessária a uma exportação leva-se, aproximadamente, 18 

dias, na Dinamarca são cinco dias; para abrir uma empresa, no Brasil, a média é de 

152 dias, enquanto que na Austrália são apenas dois dias (PADUAN, 2007, p. 166-

167).  

 Observa-se que a lentidão e a elevada carga tributária acabam por alimentar 

as práticas ilegais e antiéticas. Segundo Chauí (2000, p. 440) a ética originou-se na 

Grécia antiga, era integrante da filosofia prática criada por Aristóteles e designava: 

“estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de 

qualificação do ponto de vista do bem e do mal (...)”. Vê-se que é um conceito 

extremamente subjetivo. Na visão aristotélica, segundo Kury: 

(...) a ética é parte integrante da ciência política e lhe serve de 
introdução. O objetivo da ética seria então determinar qual é o bem 
supremo para as criaturas humanas (a felicidade) e qual a finalidade 
da vida humana (fruir esta maneira de maneira mais elevada) a 
contemplação (...) (ARISTÓTELES apud KURY, 1985, p. 11). 

Observa-se nas palavras de Aristóteles que a ética visava ao bem maior, no 

caso, a felicidade; contudo, como se trata de pessoas, entende-se que o conceito de 

felicidade não é igual para todos, algumas pessoas podem desejar bens materiais e 

outras os bens imateriais, sendo que tudo isso pode ocorrer não de forma 

permanente, mas passageira ou momentânea. Logo, o conceito aristotélico dilui-se, 

numa sociedade que se mostra cada vez mais consumista, em que as pessoas são 

valorizadas pelas suas posses e pelas marcas de grife que ostentam, marcas que 

estabelecem o limite entre pobres e ricos. 
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Weber aponta duas teorias éticas que são totalmente antagônicas, a Ética de 

Convicção ou Deontológica e a Ética da Responsabilidade. Nas suas palavras: 

(...) toda atividade orientada pela ética pode subordinar-se a duas 
máximas totalmente diferentes e irredutivelmente opostas. Ela pode 
orientar-se pela ética da responsabilidade (verantwortungsethisch) 
ou pela ética da convicção (gesinnungsethisch). Isto não quer dizer 
que a ética da convicção seja idêntica à ausência de convicção. Não 
se trata evidentemente disso. Todavia, há uma oposição abissal 
entre a atitude de quem age segundo as máximas da ética da 
convicção – em linguagem religiosa diremos: ‘O cristão faz o seu 
dever e no que diz respeito ao resultado da ação, remete-se a Deus’ 
– e a atitude de quem age segundo a ética da responsabilidade diz 
que: ‘Devemos responder pelas conseqüências previsíveis de 
nossos atos’ (WEBER apud SROUR, 2000, p. 55). 

Percebe-se, nas palavras de Weber que a Ética da Convicção ou 

Deontológica é a ética do dever, do respeito às leis e a Ética da Responsabilidade 

refere-se ao ato consciente do agente que, ao tomar uma decisão, é responsável 

pela conseqüência da mesma. Como foi apontado, elas são diametralmente opostas 

e, por isso, mutuamente excludentes. 

Mais do que um chavão (lugar-comum), ser uma empresa ética exige, por 

parte dos gestores, uma conduta ilibada, haja vista que qualquer desvio 

comportamental pode macular a imagem da empresa junto à sociedade e a perda de 

credibilidade pode trazer graves prejuízos financeiros. No mercado de ações isto é 

muito mais grave, porque uma simples frase ou declaração pode levar uma ação a 

perder o seu valor ou ter um ganho fenomenal e, ainda, há a utilização de 

informação privilegiada para a compra/venda de ações, como ocorreu, por exemplo, 

no caso da Sadia.  

Em 22 de fevereiro de 2007, a Securities Exchange Commission (SEC) – 

órgão regulador do mercado norte-americano de capitais – puniu, pela primeira vez, 

os investidores brasileiros que, usando informação privilegiada – ação denominada 

inside trading – obtiveram vantagens na compra e vendas de ações da Perdigão 

quando da tentativa de oferta hostil por parte da Sadia. Mais especificamente, Luiz 

Gonzaga Murat Júnior, na época, diretor financeiro e de relações com investidores 

da Sadia teve lucro de US$180 mil e Alexandre Ponzio de Azevedo, funcionário do 

Banco ABN Amro Real, teve lucro de US$67 mil. Entretanto, como a SEC tem 

sistema totalmente automatizado, a operação foi detectada e, após uma 
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investigação de seis meses, ambos foram punidos, mas, sem admitir culpa, eles 

aceitaram pagar multa e se afastarem de empresas de capital aberto. Murat recebeu 

multa de US$364 mil e afastamento de cinco anos, já Azevedo, multa de US$135 mil 

e três anos de afastamento. No Brasil, o inside trading é considerado crime desde 

2001, mas, até hoje, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem sido morosa em 

julgar e punir os culpados. (MAUTONE e CARVALHO, 2007, p. 74-76). 

Donaldson (2005, p. 22) aponta que os gestores de empresas globais 

enfrentam grandes desafios por causa dos padrões culturais de cada país: 

De acordo com o relativismo cultural, a ética de nenhuma cultura é 
melhor do que a de qualquer outra; portanto, não existe certo e 
errado no contexto internacional. Se o povo da Indonésia tolera o 
suborno de seus funcionários públicos, e daí? A atitude deles não é 
pior nem melhor que a do povo da Dinamarca ou de Cingapura, que 
se recusa a aceitar subornos. Do mesmo modo, se os belgas 
consideram repugnante em termos morais a prática de negociações 
privilegiadas com ações, quem se importa? Não dispor de leis sobre 
negociações privilegiadas não é nem mais nem menos ético que 
contar com a legislação mais sofisticada sobre o tema. (...) O credo 
do relativismo cultural – quando em Roma aja como os romanos – é 
tentador, sobretudo quando não agir como os locais significa 
desperdiçar oportunidades de negócios. A inadequação do 
relativismo cultural, contudo, torna-se notória quando as práticas em 
questão são mais danosas do que pequenas propinas e negociações 
privilegiadas (DONALDSON, 2005, p. 22). 

Apesar da crença de que a ética sofre a influência da cultura, na visão 

antropológica de Benedict (apud LARAIA, 1986, p. 67), “a cultura é como uma lente 

através da qual o homem vê o mundo” e como cada ser humano é único, conclui-se 

que existem bilhões de visões e de valores distintos, dificultando o estabelecimento 

de uma ética universal.  

 

1.2.1. A Ética na Cultura Organizacional 

Entende-se que a ética e a cultura caminham lado a lado e, muitas vezes, 

chegam a fundir-se. Desta forma, para as empresas, o discurso proferido pelos 

gestores deve ser único, porque quando a empresa põe no seu “código de ética” 

valores universais como: respeito ao próximo, ao meio ambiente, conduta 

responsável, entre outros, não existem questionamentos. Sendo assim, quando a 

empresa diz A (“respeito ao próximo”) e faz B (“exploração do trabalho infantil”), isto 
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gera um desconforto muito grande e provoca o chamado comportamento ciclotímico 

que resulta na perda de credibilidade. 

Donaldson (2005, p. 38-39) relata o caso da empresa norte-americana 

Motorola, na década de 1950, em que um executivo sênior estava numa negociação 

envolvendo US$10 milhões com um governo sul-americano e esta venda aumentaria 

o lucro líquido da empresa em 25%. Entretanto, como representantes do governo 

local exigiam uma “comissão” de US$1milhão, o referido executivo desistiu da 

transação. Na época, o executivo-chefe da Motorola, Robert Gavin, apoiou o 

executivo e, mais, cancelou futuras transações com os mesmos indivíduos. Essa 

história começou a se disseminar pela empresa e “(...) ajudou a formar uma cultura 

de ética entre milhares de empregados da Motorola” (DONALDSON, 2005, p. 39). 

Vê-se que uma atitude tomada por um funcionário e apoiada pelo superior 

hierárquico fez toda a diferença e serviu para moldar a cultura organizacional de 

uma empresa. Todavia, observa-se que tal fato é pouco comum e/ou pouco 

difundido.  

Observa-se que a exigência por resultados no curto prazo tem levado muitos 

gestores a tomarem decisões ruins, ética e legalmente falando, como a distribuição 

de produtos que põem em risco a vida dos consumidores e, até mesmo, dos 

próprios funcionários, afetando a cultura organizacional. DuBrin (2006, p. 352) diz: 

(...) a cultura organizacional é um sistema de valores e crenças 
compartilhadas que influenciam o comportamento do trabalhador 
(...). Freqüentemente, sua origem está nos valores, nas práticas 
administrativas e na personalidade do fundador ou dos fundadores. A 
visão do líder também pode exercer forte impacto sobre a cultura (...) 
(DUBRIN, 2006, p. 352). 

No caso da Motorola, a conduta de Gavin serviu para estabelecer uma cultura 

ímpar na empresa que, apesar de ter ocorrido na década de 1950, não levou a 

empresa à falência, pelo contrário. Entretanto, muitas ações, ditas antiéticas, não 

são tão explícitas e cabe ao gestor decidir o que é certo ou errado. Nas palavras de 

Andrews: 

Tomar decisões éticas é fácil quando os fatos são claros e as 
escolham se apresentam em preto-e-branco. Mas a história é 
diferente quando a situação está encoberta pela ambigüidade, pela 
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falta de informações, pela diversidade de pontos de vista e pelo 
conflito de atribuições. Nessas situações – com que os gerentes 
convivem o tempo todo – as decisões éticas dependem tanto do 
processo decisório em si quanto da experiência, da inteligência e da 
integridade do decididor (ANDREWS, 2005, p. 64). 

Nota-se que o assunto é extenso e não se encerra com a simples formulação 

de princípios básicos, porque no dia-a-dia da empresa e em um mercado de 

constantes mudanças, os fatos novos se sucedem, surgem novos problemas, não 

existe uma regra preestabelecida. Nesta hora, o chamado bom senso deve entrar 

em cena. Contudo, o que parece certo num determinado momento, pode se revelar 

errado momentos depois em face da falta de informação ou da visão equivocada da 

situação. Tomar decisões é assumir riscos. De pouco adianta a expressão “eu não 

sabia” porque, legalmente falando, “a ignorância da lei não isenta da 

responsabilidade” e decisões erradas podem desencadear prejuízo financeiro e 

institucional. Andrews (2005, p. 71) traz que as empresas que desejam estabelecer 

padrões éticos reforçam o seu sistema de informações. Nas palavras de Andrews: 

Nas empresas dispostas a sustentar ou a elevar os padrões éticos, a 
gerência reforça o sistema de informações para esclarecer os pontos 
críticos – defeitos de fabricação, devolução de produtos e 
solicitações de conserto durante a garantia, casos especiais de 
deficiência de qualidade, resultados de benchmarking – e qualquer 
outro aspecto que faça sentido nas circunstâncias especiais da 
organização. (...) Como a confiança é indispensável, as intenções 
éticas devem ser respaldadas por informações que sirvam não só 
para esclarecer, mas também para controlar (ANDREWS, 2005, p. 
71). 

Percebe-se que a transparência das ações influencia o comportamento dos 

funcionários das empresas, transformando-os nos maiores defensores da 

organização. Entretanto, quando não existe esta transparência, informações 

desencontradas ou “off-the-record13” vazam e prejudicam, especialmente, em 

situações de crise.  

Atualmente, com a difusão da tecnologia, muitas empresas são, 

simplesmente, denunciadas pelos seus próprios funcionários, seja por revanchismo, 

senso de justiça, entre outros sentimentos.  

                                                 
13 A expressão jornalística “off-the record” significa que a fonte da informação não deseja ser identificada, isto é, 
que a informação não é gravada, é sigilosa, anônima. 
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O fato é que estas empresas vêem-se em sérios apuros, porque quando 

surge uma notícia em um grande veículo de comunicação ou na própria Internet, 

independente da verdade, o assunto ganha repercussão e cabe à empresa provar, 

legalmente falando, que é inocente, invertendo a máxima de que “o ônus da prova 

cabe a quem acusa”.  

 

1.3. As Ferramentas Sociais 

Muito se discute sobre como obter lucro por meio das ações sociais, mas 

percebe-se que faltam, no mercado, métricas para se comparar o investimento e o 

retorno. Observa-se que há várias ferramentas ou sistemas que podem ajudar as 

empresas a tornaram-se mais ativas, socialmente falando, dando maior visibilidade e 

transparência as suas ações, tais como: código de ética, balanço social, governança 

corporativa, lei Sarbanes-Oxley, SA8000, entre outros. 

 

1.3.1. O Código de Ética 

De acordo com Srour (2000, p. 249), os códigos de ética das empresas 

tratam-se de códigos de conduta. Neles, a empresas estabelecem suas diretrizes ou 

“expressões de um norte, outras vezes os concebem como prescrições imperativas 

a serem seguidas”. 

O código de ética serve como um instrumento para guiar as ações dos 

funcionários e as preocupações das empresas. Lembrando que o mesmo deve ser 

divulgado tanto para público interno quanto para o público da empresa, a fim de 

mostrar transparência nas suas ações. DuBrin, por sua vez, traz que o código de 

conduta influencia  a cultura organizacional, o autor diz que: 

O código de conduta de uma empresa é outro fator determinante da 
cultura. O código de conduta estabelece a cultura do ambiente de 
trabalho e comunica as verdadeiras atitudes dos funcionários. Por 
exemplo, um sistema disciplinar que dá pouca importância ao devido 
processo leva a um ambiente de trabalho difícil e ameaçador. Ao 
contrário, um sistema disciplinar com pesos e medidas leva a uma 
cultura mais confortável e menos ameaçadora (DUBRIN, 2006, p. 
353). 
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Observa-se que muitas empresas criam códigos de ética ou de conduta  

elaborados, mas que os mesmos são inócuos. Donaldson reforça esse pensamento 

e aponta: 

Noventa e cinco por cento de todas as empresas da Fortune 500 têm 
códigos de conduta e 70% têm declarações de visão e de valores.  
Na Europa e no Oriente Médio, as porcentagens são mais baixas, 
mas estão aumentando rapidamente. Porém, isso não significa que, 
dessa maneira, a maioria das empresas tenha tudo que precisam em 
termos éticos. De modo algum. Muitas empresas não fazem nada 
com esses documentos; apenas os penduram na parede para 
impressionar os empregados, clientes, fornecedores e o público em 
geral. Em compensação, a gerência sênior, que redigiu essas 
declarações, perde credibilidade ao proclamar valores e não 
corresponder às expectativas (DONALDSON, 2006, p. 31-32). 

Credibilidade, talvez seja esta a palavra mais importante no discurso de 

Donaldson, uma empresa que divulga valores que não correspondem à realidade, 

simplesmente, cai no discurso vazio e blasé.  

A corrupção, o suborno, os presentes, mais do que práticas questionáveis, 

devem ser rechaçados, a fim de não pôr o gestor e/ou funcionários sob suspeita. 

Pois não há como ser imparcial, se o gestor recebe um presente relativamente caro 

de um fornecedor, é óbvio que se deseja uma contrapartida. Entende-se que os 

valores devem ser defendidos, prioritariamente, a partir da alta cúpula até o “chão de 

fábrica”, porque se isto não acontecer será extremamente difícil perpetuar a cultura 

de não-corrupção ou uma cultura ética.  

 

1.3.2. O Balanço Social 

Algumas empresas adotam o Balanço Social para demonstrar para a 

sociedade a sua preocupação com o social. De certa forma, é um bom indicador, 

mas diferente do balanço patrimonial que é obrigatório para as empresas, o balanço 

social ganha um cunho fortemente publicitário, porque é divulgado espontaneamente 

e, muitas vezes, sem a efetiva comprovação das ações.  

Segundo Melo Neto e Froes (1999, p. 122-123), na década de 1970, iniciou-

se um intenso movimento de formação de uma consciência social corporativa. Em 

1972, o relatório do Clube de Roma, denominado, “Relatório Meadows” tratava dos 
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limites do crescimento. Na França surge o “Relatório Sudreau” que tratava da 

reforma da empresa e a lei, de 12 de julho de 1977, sobre a obrigatoriedade de 

publicação do balanço social. 

Nunes e Haigh (2003, p. 63) ratificam Melo Neto e Froes e apontam que o 

balanço social começou a ser gestado na França em 1968 e, logo depois, foi para a 

Holanda. Tornando a sua publicação obrigatória, em 1977, para empresas com mais 

de 300 funcionários. Zarpelon diz que o Balanço Social é: 

(...) um mecanismo formal, encontrado pelas organizações, no intuito 
de tornarem públicos os seus compromissos e as suas intenções em 
benefício da sociedade, através da abertura e da divulgação de um 
balanço especificamente social. Tenta traduzir a questão contábil 
através de um prisma de abordagem socioeconômica. (...) No 
balanço, pode-se encontrar quantias monetárias que foram 
investidas na tentativa de trazer retorno à sociedade, bem como 
informações pertinentes aos projetos implantados pela organização 
na área social, dependendo do modelo aplicado (ZARPELON, 2006, 
p. 36-37). 

De forma simples, o Balanço Social tangibiliza a preocupação social da 

empresa. No Brasil, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), apenas em 1997, a partir dos esforços do sociólogo Herbert de 

Souza, “Betinho”, as empresas começaram a elaborar e divulgar os seus balanços 

sociais. Ainda em 1997, as deputadas federais Marta Suplicy, Maria da Conceição 

Tavares e Sandra Starling criaram o projeto de lei nº 3.116 que estabelecia a 

obrigatoriedade da publicação do balanço social. Desde então, o projeto se arrasta 

no Congresso Nacional, e já chegou a ser arquivado uma vez (NUNES e HAIGH, 

2003, p. 63-64). 

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), criado por 

Betinho, tem um processo de certificação e um selo que identifica as empresas 

socialmente responsáveis e cidadãs. Ele não certifica empresas produtoras de 

cigarro, de fumo, de tabaco, de armas de fogo, de munições, de bebidas alcoólicas 

ou envolvidas em processos de trabalho infantil e/ou de trabalho forçado. Na Figura 

3, o Selo Ibase do ano de 2007. 
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Figura 3 - Selo Ibase 

Fonte: IBASE (2007). 

Em 2007, a Petrobras perdeu o Selo Ibase, temporariamente, porque estava 

com o número de portadores de deficiência física abaixo do que estipula a Lei no 

8.231/91 – o artigo 93 obriga as empresas com mais de 100 trabalhadores, 

independente do segmento, a terem de dois a cinco por cento dos seus cargos 

preenchidos por portadores de deficiências habilitadas (FIDELIS e BANOV, 2006, p. 

75). 

Ressalta-se que, como não é obrigatória ainda a sua publicação, não existe 

um padrão preestabelecido para o mesmo. Há as empresas filiadas ao IBASE que 

seguem o modelo proposto pela entidade e há as empresas que criam os seus 

próprios balanços sociais. 

Deve-se lembrar, ainda, que, em 1990, ano da promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) surge a Fundação Abrinq, organização “amiga da 

criança”, sem fins lucrativos, cuja missão é “promover a defesa dos direitos e o 

exercício da cidadania da criança e do adolescente”. A Abrinq tem seu trabalho 

pautado pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU/1989), pela 

Constituição Federal Brasileira (CF/1988) e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA/1990).  

A Fundação recebe doações de pessoas físicas, empresas privadas e 

públicas, agências nacionais e internacionais que lhe possibilitam o desenvolvimento 

de programas e de projetos sociais. As empresas parceiras têm o direito de uso do 

selo da instituição (ABRINQ, 2007). Na Figura 4, o Selo Abrinq. 
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Figura 4 - Selo Abrinq 

Fonte: Abrinq (2007). 

Destaca-se a iniciativa da Abrinq porque foi a primeira mobilização realmente 

séria e bem estruturada que abriu as portas para novas iniciativas, como a 

campanha do sociólogo Betinho, com o Instituto Ibase, em 1997. 

O Global Reporting Initiative (GRI) vem de encontro à preocupação de um 

documento único, em escala mundial, que permitisse a “comparação social” das 

empresas, fato este que sempre despertou grande interesse.  

Como no Brasil, o balanço social não é obrigatório, cada empresa pode 

adotar a metodologia que melhor lhe convier. Entretanto, criado na Holanda, por 

uma organização sem fins lucrativos, de mesmo nome, o Global Reporting Initiative 

(GRI) já é usado por, aproximadamente, 850 corporações em todo o mundo, dentre 

elas: Microsoft, British Petroleum (BP) e Unilever. No Brasil, cerca de 300 empresas, 

publicam balanços socioambientais e 50 já adotaram o GRI (KASSAI, 2007, p.114-

115). 

Análogo ao balanço financeiro, o GRI permite comparações entre os 

investimentos da própria empresa e dos seus concorrentes, além de dar maior 

transparência aos gastos das empresas gerais, nas palavras de Kassai (2007, p. 

115): “Ao estabelecer certa normatização para os relatórios de sustentabilidade, o 

GRI também caiu nas graças dos administradores de fundos de investimento 

especializados em ações de companhias sustentáveis”. 

Todavia, longe de ser unanimidade, o GRI tem adesão voluntária e, por isso, 

não se exige que a empresa reporte todos os indicadores, isto é, a empresa não é 

obrigada a informar tudo o que faz e, o mais crítico, também não se exige que o 

mesmo sofra uma auditoria independente. As empresas que são certificadas 
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recebem um selo com uma nota, entre A e C, mas aquelas que preenchem todos os 

dados e submetem o relatório à auditoria externa, recebem nota A+ (KASSAI, 2007, 

p.114-115).  

Para solucionar esta vulnerabilidade, a instituição holandesa oferece um 

serviço de verificação que permite à empresa usar o selo “GRI checked”. Na Figura 

5, as modalidades de selo disponibilizadas pela GRI. 

 
Figura 5 - Selos GRI14 

Fonte: Global Reporting Initiative (2007) 

No Brasil, das empresas que utilizam o GRI quatro já possuem o “GRI 

checked”: Petrobras, Serasa, Copel e Banco Real, uma forma de assegurar a 

credibilidade e veracidade das informações prestadas. 

 

1.3.3. A Governança Corporativa 

Quando se fala de comportamento ético nas organizações automaticamente 

remete-se à Governança Corporativa (GC), nas palavras de Lodi (2000, p. 9):  

(...) é um novo nome para o sistema de relacionamento entre 
acionistas, auditores independentes e executivos da empresa, 
liderados pelo Conselho de Administração. O movimento elaborou os 
Códigos de Melhores Práticas nos países anglo-saxônicos onde se 
originou (LODI, 2000, p. 9). 

Apesar da difusão, segundo Lodi (2000, p. 26-27), o termo Governança 

Corporativa vem da década de 1990, contudo suas raízes encontram-se na década 

de 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, quando as corporações começaram a 

expandir as suas fronteiras de crescimento, necessitando de recursos para esta 

expansão.  

                                                 
14 Declaração Própria (à esquerda), Verificação por Terceiros (centro) e Verificação GRI (à direita). 
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Em um cenário globalizado, alicerçado pela desintermediação financeira, 

deseja-se, cada vez mais, aplicar recursos em outros países, em busca de melhores 

taxas de remuneração, porém, como a relação lucro e risco é diretamente 

proporcional, os investidores tentam auferir o maior lucro possível e, ao mesmo 

tempo, se proteger ao máximo das crises, em particular das político-econômicas 

desencadeadas, na sua grande maioria, nos países emergentes. Lodi diz: 

Investidores institucionais dos países de economia avançada, como 
os Estados Unidos, querem investir cada vez mais fora de seu 
mercado doméstico devido à saturação dos mercados de capital 
nesses países. Mas os países que desejam atrair esses 
investimentos concorrendo com outras nações precisam adotar 
práticas para seduzir e proteger os investidores. A crise que afetou 
nos últimos dois anos a Rússia, os tigres asiáticos e o Brasil tornou 
ainda mais aguda essa necessidade (LODI, 2000, p. 16). 

A Governança Corporativa , além de trazer credibilidade ao país, possibilita a 

captação de recursos indispensáveis para o crescimento da indústria, bem como a 

geração de emprego e renda, a redução das desigualdades sociais, entre outras 

benfeitorias. O problema é que muitos investidores aplicam altas somas buscando 

apenas o lucro financeiro e, quando surge o menor sinal de crise, o dinheiro é 

transferido automaticamente provocando queda das bolsas e instabilidade em todos 

os emergentes. 

Ainda com o autor, o Conselho de Administração tem como missão quatro 

palavras-chave: fairness é o senso de justiça e eqüidade para com os acionistas 

minoritários; disclosure é a transparência das ações, dos dados e dos registros 

contábeis; accountability é a responsabilidade na prestação de contas por parte de 

quem decide, e compliance é a obediência às leis vigentes no país (LODI, 2000, p. 

19). 

Duas das constantes solicitações do mercado de capitais são a abertura e a 

transparência das informações porque isso permitiria uma condução melhor na 

avaliação da empresa e, também, a discussão de estratégias com administradores e 

conselhos de administração; em contrapartida, poderia expor a empresa à litigação; 

revelaria informação de desempenho não comparável e não seria interessante a 

todos os segmentos de mercado (CONFERENCE BOARD apud LODI, 2000, p. 30-

31). 
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Resumidamente, o conceito de Governança Corporativa, criado pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é: 

Governança Corporativa é o sistema que assegura aos sócios-
proprietários o governo estratégico da empresa e a efetiva 
monitoração da diretoria executiva. A relação entre propriedade e 
gestão se dá através do conselho de administração, a auditoria 
independente e o conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o 
exercício do controle. A boa Governança assegura aos sócios a 
eqüidade, a transparência, responsabilidade pelos resultados 
(accountability) e obediência às leis do país (compliance) (IBGC 
apud LODI, 2000, p. 24). 

Pode-se supor que todas as empresas que adotam a Governança Corporativa 

são empresas éticas e merecedoras dos investimentos estrangeiros... Falso. O 

relatório do Investor Responsibility Research Center (IRRC) aponta que apenas 25% 

das empresas norte-americanas têm uma maioria de conselheiros realmente 

independentes, isto é, que não têm laços com as empresas (IRRC apud LODI, 2000, 

p. 9). 

De qualquer forma, entende-se que a Governança Corporativa seja algo 

positivo e que agrega valor para as empresas e seus stakeholders.  

Segundo o Corporate Board (apud LODI, 2000, p. 31) outro motivo de 

preocupação dos Conselhos, da Governança Corporativa e do Mercado de Capitais, 

são os indicadores do desempenho estratégico. Dentre esses indicadores encontra-

se: a qualidade do Management; a qualidade dos produtos ou serviços; a 

capacidade de atrair, desenvolver e manter pessoas talentosas; o valor como 

investimento de longo prazo; o uso dos ativos da empresa; a solidez financeira; a 

inovação e a responsabilidade pela comunidade e pelo ambiente. 

Destacando-se, entre os itens supracitados, a “responsabilidade pela 

comunidade e pelo ambiente” como uma preocupação real e tangível, independente 

do negócio da empresa. Por exemplo, uma seguradora que estimula o plantio de 

árvores em comunidades carentes ou em áreas devastadas sofrerá menos com 

problemas de enchentes ou de erosão do solo, aquela que incentiva campanhas de 

prevenção de acidentes de trânsito terá menos sinistros, além de ganhar a simpatia 

dos seus clientes. A Governança Corporativa mostra-se uma ferramenta eficaz para 
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nortear as ações das empresas, contudo não conseguiu deter os escândalos 

corporativos deste novo milênio.  

 

1.3.4. A Lei Sarbanes-Oxley (SOX) 

A década de 2000 foi marcada por grandes eventos, do atentado às Torres 

Gêmeas (World Trade Center), em 11 de setembro de 2001, aos escândalos 

financeiros de megacorporações mundiais (Enron, WorldCom, Parmalat, entre 

outras) que trouxeram perdas bilionárias, mas que foram abalizadas por empresas 

de auditoria de renome, como Arthur Andersen e KPMG, bem como por bancos de 

investimentos como o Merril Lynch, J.P. Morgan. (BORGERTH, 2007, p. 1-12). 

Em 2001, a Enron ocupava a quinta posição do ranking da revista norte-

americana Fortune e, por cinco anos, tinha sido considerada uma das melhores 

empresas dos Estados Unidos para se trabalhar. Atuando no mercado de 

distribuidora de gás natural, tinha market share de 25% e mais de US$100 bilhões 

em ativos. Antes do escândalo, sua ação tinha atingido o pico de US$90,0, mas em 

10/12/2001, a mesma ação estava cotada a US$0,81 (BORGERTH, 2007, p. 3-4).  

Resumidamente: a Enron vinha inflando o seu balanço patrimonial em, 

aproximadamente, US$600 milhões nos últimos quatro anos, a fim de obter uma 

“falsa saúde financeira” que lhe permitia obter crédito. Envolveram-se no golpe, a 

alta cúpula da empresa, entre eles, o presidente da empresa, Jeffey K. Skilling e o 

presidente do Conselho de Administração, Kenneth Lay, que morreu em julho de 

2006; foram processados 19 executivos da Enron, além dos auditores da Arthur 

Andersen, dos escritórios de advocacia e dos bancos (BORGERTH, 2007, p. 3-4). 

Segundo Borgerth (2007, p. 4), quando o escândalo da Enron veio à tona, a 

empresa de consultoria Arthur Andersen fazia parte do chamado Big Five – grupo 

das maiores empresas de consultoria do planeta, entre elas: PriceWaterhouse, 

Deloitte Touche, Ernst & Young e KPMG – eram 85 mil funcionários em todo o 

mundo, cerca de 2,3 mil clientes e faturamento anual de US$5 bilhões. Após o 

escândalo, a empresa que tinha 89 anos de existência, fragmentou-se, perdendo 

seus clientes e seus funcionários. 
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O segundo grande escândalo ocorreu em 2002, a WorldCom era a segunda 

maior empresa de telefonia de longa distância dos Estados Unidos, perdia apenas 

para a AT&T. Por meio de aquisições e fusões, a empresa mascarava as operações 

financeiras e demonstrava sempre um resultado positivo, isso lhe permitiu alcançar a 

classificação de investment grade – indicada para investir – quando estava à beira 

da falência. Os envolvidos foram os funcionários do alto escalão da empresa, como 

o presidente, Bernard Ebbers; a empresa de auditoria, novamente a Arthur 

Andersen; os bancos de investimentos, como o J.P. Morgan, o Bank of America, o 

Deutsche Bank, entre outros, além de analistas independentes e advogados 

(BORGERTH, 2007, p. 7-8). 

Outro grande escândalo ocorreu em 2003, desta vez na Itália com a Parmalat. 

Sinteticamente: a empresa italiana declarava ter direitos a receber, quando os 

mesmos não existiam ou não correspondiam ao valor declarado. O escândalo veio à 

tona quando um dos bancos se recusou a confirmar o valor declarado pela empresa. 

Em dezembro de 2005, a dívida global da empresa era de US$900 milhões e 10.8   

mil credores, apesar desse contexto, a assembléia geral de credores aprovou um 

plano de reestruturação da dívida da empresa, evitando, assim, a sua falência 

(BORGERTH, 2007, p. 11-12). 

Estes foram os principais escândalos financeiros que abalaram o mercado de 

capitais no início da década de 2000, levando pequenos e grandes investidores à 

ruína. Ganância exacerbada, falta de ética, certeza da impunidade... pode-se citar 

dezenas de motivos que provocaram estes escândalos, a única certeza é que faltava 

uma legislação que impedisse, ou melhor, que inibisse tais práticas. É neste cenário 

desalentador que surge a Lei Sarbanes-Oxley ou, simplesmente, SOX. 

A Sarbanes-Oxley foi publicada pelo governo norte-americano, em 30 de julho 

de 2002, como uma resposta aos escândalos financeiros que se sucediam e 

perigavam pôr em risco o mercado de capitais, não apenas dos Estados Unidos, 

mas de todo o planeta. Ela estabelecia sanções que visavam impedir ou coibir 

procedimentos não-éticos e em desacordo com as práticas de governança 

corporativa das empresas. Apesar de ser uma lei norte-americana, a SOX 

praticamente tornou-se obrigatória para as empresas que desejam atuar no mercado 

de capitais dos Estados Unidos (BORGERTH, 2007, p. 19-20). 
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Dividida em 11 capítulos, a lei regulamenta a criação do órgão de supervisão 

do trabalho dos auditores independentes; a independência do auditor; a 

responsabilidade corporativa; o aumento do nível de divulgação de informações 

financeiras; o conflito de interesses de analistas; a comissão de recursos e 

autoridade; os estudos e relatórios; a prestação de contas das empresas e fraudes 

criminais; o aumento das penalidades para crimes de colarinho-branco; a restituição 

de impostos corporativos; as fraudes corporativas e prestação de contas 

(BORGERTH, 2007, p. 19). 

Restaurar o nível de confiança dos investidores e a “eficiência do mercado” – 

conceito macroeconômico que, de forma resumida, significa que o mercado de 

capitais opera de acordo com as informações que possui e com a expectativa de 

lucro ou perda. Por exemplo, se uma empresa recebe uma pesada multa ambiental, 

terá um lucro menor do que o esperado, logo, supõe-se que suas ações devam ser 

vendidas, porque a tendência é que elas caiam; mas se a empresa descobre uma 

jazida de petróleo, deve-se supor que suas ações se valorizem (BORGERTH, 2007, 

p. 13). 

Entende-se que a SOX é uma alternativa real e a oportunidade para as 

empresas de capital aberto se adequarem à nova demanda do mercado. Contudo, 

seu custo de implementação ainda é relativamente alto. 

No entanto, tal como as normas de qualidade (família ISO) da década de 

1990 que se tornaram, gradativamente, uma exigência para a realização de 

negócios e um diferencial competitivo, acredita-se que o mesmo irá ocorrer com a 

SOX. Então, as empresas que resolverem implementá-las, independentemente da 

obrigatoriedade norte -americana, levarão vantagem em relação às demais. 

 

1.3.5. A SA 8000 

Emitida em 1997 pela Council on Economic Priorities Acreditation Agency 

(CEPAA) – que, em 2000, passou a se chamar Social Accountability International 

(SAI), que é uma organização beneficente de proteção aos direitos humanos – a 

norma SA 8000 é, de forma simples, um apanhado das convenções da Organização 
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Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização das Nações Unidas (ONU), dos 

sistemas de gestão da norma ISO 9000 – referente a padrões de qualidade – e ISO 

14001 que trata do meio ambiente (OLIVEIRA, 2002, p. 3-16). 

Popularmente falando, a SA 8000 é conhecida como a “ISO Social”, numa 

alusão às regras criadas pela International Organization for Standardization (ISO), 

organização suíça fundada em 23/02/1947. 

Em 2003, apenas 160 empresas em todo o mundo detinham esta certificação. 

A SA 8000 tem quatro seções básicas: objetivo e escopo da norma; os elementos 

normativos e sua interpretação; definições e requisitos de responsabilidade social 

(OLIVEIRA, 2002, p. 3 -26).  

Deve-se atentar que a SA 8000 apresenta a seguinte particularidade, dentre 

os vários elementos normativos vigentes, como leis nacionais ou outras aplicáveis, 

instrumentos internacionais (Convenções da OIT, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, Convenções da ONU), códigos de ética, entre outros, a empresa deve 

seguir o que for mais rígido, exemplo, se o código de ética da empresa for mais 

rígido do que a Constituição Federal, a empresa deve atender a seu código de ética. 

Na Figura 6, o Selo SA 8000. 

 

Figura 6 - Selo SA 8000 

Fonte: Social Accountability International (SAI, 2007). 
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Segundo Oliveira (2002, p. 19-21) os benefícios para as empresas que 

implementam a SA 8000 podem ser divididos em quatro grupos específicos: para as 

empresas, para os empregados, para os investidores/consumidores e para a 

sociedade. 

Nos benefícios para as empresas cita-se: melhoria na moral dos empregados; 

na qualidade e na produtividade; comprovação na prática da responsabilidade social 

com os empregados; redução na rotatividade; melhoria na reputação da empresa; 

maior facilidade no recrutamento e na retenção de bons profissionais e melhores 

relações com o governo, sindicatos, instituições filantrópicas e empregados. Para os 

empregados proporciona ambiente de trabalho melhor; redução no número de 

acidentes; treinamento em saúde e segurança no trabalho e salários adequados às 

necessidades básicas (OLIVEIRA, 2002, p. 19-20). 

Ainda com Oliveira (2002, p. 20), os benefícios para os investidores e/ou 

consumidores são: identificação de produtos feitos sob condições humanas 

adequadas; informações claras, com credibilidade, para decisões de compra e de 

investimento, baseadas em condições éticas; identificação de empresas 

preocupadas com a condição humana dos empregados. Quanto aos benefícios para 

a sociedade, a redução do trabalho infantil; aumento do número de crianças em sala 

de aula com melhoria da educação; trabalhadores mais saudáveis e cooperação 

entre empresas, entidades filantrópicas e sindicatos. 

A adoção da SA 8000 ainda é incipiente no Brasil, mas é o primeiro passo 

para uma certificação de reconhecimento internacional e, quiçá, no futuro, ganhe a 

mesma dimensão da família ISO 9000 que já possui mais de 500 mil empresas 

certificadas em todo o mundo (OLIVEIRA, 2002, p. 13).  

Atualmente, no país, 47 empresas já conseguiram a certificação, dentre elas: 

Alcoa Alumínio, Marcopolo, a Refinaria de Paulínia da Petrobras, entre outras.  De 

acordo com Melo Neto e Froes (1999, p. 25) a Avon Cosméticos foi a pioneira na 

certificação da Sa 8000 no país. Nota-se que o cenário é promissor, mas depende 

diretamente da postura dos gestores e da exigência do mercado, como já acontece 

com as empresas certificadas pela ISO. 
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1.3.6. A ISO 14000 

A ISO 14000 refere-se, especificamente, à Gestão Ambiental – inicialmente 

elaborada visando ao “manejo ambiental”, isto é, “o que a organização faz para 

minimizar os efeitos nocivos ao ambiente causados pelas suas atividades” (ISO, 

2000). Suas regras visam à prevenção de processos de contaminações ambientais, 

orientando as empresas quanto à sua estrutura, forma de operação e de 

levantamento, armazenamento, recuperação e disponibilização de dados e 

resultados, pondo a organização no contexto ambiental (MELO NETO e FROES, 

1999, p. 91). 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 702-703), o padrão ISO 

14000 tem histórico no padrão britânico BS 7500 e no padrão EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) – padrão voluntário que foi introduzido na 

Comunidade Européia e, posteriormente, transformado em lei neste continente. Os 

padrões são muito parecidos, têm um sistema de gerenciamento ambiental e são 

divididos em três seções envolvendo: o planejamento inicial, a implementação e a 

avaliação dos objetivos. Apesar do impacto inicial dessas normas, elas ficaram 

restritas à Europa; contudo, a partir do ISO 14000, empresas de todo o mundo 

puderam avaliar de maneira sistemática, como seus produtos, serviços e processos 

interagiam com o meio ambiente. 

Observa-se que a adoção de um padrão internacional permitiu a 

“popularização” da referida norma, ao contrário dos padrões BS 7500 e EMAS, e isto 

poderia suscitar a dúvida de que somente a organização ISO dispõe de expertise e 

de credibilidade para implementar padrões de qualidade em diferentes segmentos. 
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Ainda com os autores, a norma ISO 14000 faz algumas exigências 

específicas:   

(...) o compromisso da alta gerência com a administração ambiental; 
(...) o desenvolvimento e comunicação de uma política ambiental; (...) 
estabelecimento de requerimentos que sejam relevantes do ponto de 
vista legal e regulador; (...) o estabelecimento de objetivos e metas 
ambientais; (...) o estabelecimento e atualização de um programa 
ambiental específico, ou mais de um, pensados para se atingir os 
objetivos e metas; (...) a implementação de sistemas de apoio como 
treinamento, controle operacional e planejamento de emergência; 
(...) o monitoramento e medidas freqüentes de todas as atividades 
operacionais; (...) o procedimento de auditoria completa a fim de 
rever o funcionamento e adequação do sistema (SLACK, 
CHAMBERS e JOHNSTON,  2002, p.702). 

Tal como ocorre na família 9000, a ISO 14000 é dividida em áreas distintas de 

atuação: os sistemas de gerenciamento ambiental seguem as normas ISO 14001, 

14002 ou 14004; a auditoria ambiental segue ISO 14010, 14011 ou 14012; a 

avaliação de desempenho ambiental com a norma ISO 14031; a rotulação ambiental 

com ISO 14020, 14021, 14022, 14023, 14024 ou 14025; a avaliação do ciclo de vida 

segue as normas 14040, 14041, 14042 ou 14043 (SLACK, CHAMBERS e 

JOHNSTON, 2002, p.702). 

Da mesma forma que surgiu no passado, a administração da qualidade com 

profissionais, padrões e processos especificamente visando ao estabelecimento de 

novas rotinas, otimização de processos e da busca contínua pela excelência, hoje, é 

a administração ambiental que ganha espaço. Nas palavras dos autores: 

Embora a administração ambiental seja um campo relativamente 
novo, seu papel na organização tem alguns paralelos com a 
administração da qualidade. (...) A administração ambiental parece 
estar seguindo os mesmos passos. Já é claramente aceito que tem 
impacto estratégico em qualquer negócio, tanto em termos de riscos 
ambientais e de reputação, bem como para identificar oportunidades 
para eliminação de custos. Segundo, há sinais de que está sendo 
aceita como responsabilidade corriqueira dos gerentes de produção. 
Terceiro, padrões como ISO 14000 são baseados nos procedimentos 
de qualidade da ISO 9000 (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 
2002, p.702).  

Ainda com os autores, a crítica que se faz é que na ISO 9000, independente 

da certificação, o consumidor reclama quando não é bem atendido,  já na família 

ISO 14000 a empresa pode passar a imagem de “ecologicamente responsável” 
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quando, de fato, isso não ocorre. Desta forma, a legislação e a fiscalização das leis 

seriam a melhor ou uma alternativa para a solução do problema. 

Entende-se que a simples existência de um padrão certificador devidamente 

reconhecido e respeitado em termos mundiais é um grande impulso que mostra a 

real preocupação da empresa não, necessariamente, quanto ao meio ambiente, mas 

quanto à perda de consumidores porque os seus produtos poderão deixar de ser 

consumidos e isso, em muitos casos, já é o bastante ou o sinal de alerta para o 

início das mudanças.  

 

1.3.7. Outras Ferramentas 

Existe a norma inglesa BS 8000 (British Standard), Guia para Sistemas de 

Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. A BS 8000 trata da garantia e das 

condições adequadas de segurança e saúde para os empregados. No Brasil, o 

pioneirismo na implementação desta foi a Petrobras (MELO NETO e FROES, 1999, 

p. 25.).  

O Estudo de Impactos Ambientais (EIA) é uma ferramenta ambiental que 

pode ser exigida no licenciamento de projetos e traz os riscos ambientais, entre 

outras informações, alertando a empresa para um possível passivo ambiental, bem 

como o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) que deve analisar as 

conclusões do EIA e apontar outros itens, como as alternativas tecnológicas, a 

descrição dos impactos ambientais, dentre vários outros (BERTOLI e RIBEIRO, 

2006, p. 120-121). 

Há a norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

18001:1999, Série de Avaliação da Segurança e Saúde no Trabalho e o ISM Code 

(International Safety Management Code) que trata da gestão financeira e de risco 

(MARSHALL et al., 2006). 

De acordo com Zarpelon existe o padrão AA 1000 (Acountability) e da 

versão brasileira NBR 16001, em que a SA 8000 teve seu padrão normativo: 
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(...) adaptado no Brasil através de uma Comissão de Estudos 
Especiais Temporários (CEET), uma vez que não ocorreu a 
formalização de um Comitê Brasileiro (CB) pela ABNT, tornando-se o 
padrão NBR-16001, publicado em 2004, para auxiliar as empresas 
que desejem cumprir os requisitos visando à obtenção da 
certificação em Responsabilidade Social (ZARPELON, 2006, p. 69-
70). 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece 

e/ou adapta as normas à realidade nacional, fato este extremamente necessário 

devido a um país de dimensões continentais, forte miscigenação de seu povo e com 

diferentes padrões sociais e econômicos. O autor ainda aponta que está em 

processo de elaboração a ISO 26001: 

Em decorrência do grande estímulo e incentivo, o Comitê Estratégico 
da ISO internacional decidiu elaborar um padrão normativo voltado 
especificamente para a Gestão da Responsabilidade Social. (...) 
Esse padrão está em fase de elaboração em vários países, onde 
também passará por um consenso. Foram selecionadas pessoas no 
mundo inteiro com competência para a definição do escopo, as quais 
compõem o chamado Grupo Tarefa do padrão normativo ISO 26001 
de Gestão e Responsabilidade Social. (...) A estimativa é que o 
referido padrão normativo seja promulgado em 2007 (ZARPELON, 
2006, p. 72). 

Entende-se que, quando a ISO 26001 estiver vigorando, a Responsabilidade 

Social nas empresas ganhará força, permitindo o surgimento da “administração 

social”, nos mesmos moldes da “administração da qualidade” e “administração 

ambiental”. Tirando, muitas empresas do atual planejamento empírico para o efetivo 

planejamento estratégico da suas ações.  

Há dezenas de outras normas, leis e padrões em várias partes do mundo. 

Nota-se, contudo, que o tema está em ebulição e acredita-se que mais normas 

serão criadas, o que demonstra ser um bom sinal, porque revela um estudo 

sistematizado do mesmo, onde o empirismo dá lugar à cientificidade.  

Leva a crer e, por isso, é importante também ressaltar, que o estabelecimento 

da ISO 26001 permitirá a adoção de um manual de “boas práticas”, isto é, um roteiro 

passo a passo da sua implementação, tal como ocorre com a ISO 9000 e a ISO 

14000. 
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CAPÍTULO 2: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O lema da estratégia competitiva é ser diferente. Significa escolher, 
de forma deliberada, um conjunto diferente de atividades para 
proporcionar um mix único de valores. 

Michael E. Porter 

Este capítulo aborda a responsabilidade social como diferencial competitivo 

em um cenário globalizado, em que o conhecimento é a mola propulsora dessa nova 

sociedade onde a inovação, em muitos casos, não é mais opção e, sim, uma 

questão de sobrevivência. Lembrando que o conhecimento não se encontra 

encerrado em livros ou manuais, ele só tem utilidade se for posto em prática pelas 

pessoas, devidamente habilitadas, capacitadas e motivadas. 

 

2.1. O Conhecimento em um Cenário Globalizado 

Historicamente falando, a cada período de tempo ocorrem mudanças radicais 

na sociedade que, por sua vez, alteram completamente a forma das pessoas 

viverem e de se relacionarem. Drucker (2002, p. 11) diz que: “Estamos atravessando 

uma dessas transformações. Ela está criando a sociedade pós-capitalista (...)”. 

Ainda com o autor, ele aponta que a sociedade pós-capitalista iniciou-se após 

o término da Segunda Guerra Mundial, isto é, após 1945. Drucker ressalta que: 

(...) esta nova sociedade irá usar o livre-comércio como mecanismo 
comprovado de integração econômica. Ela não será uma ‘sociedade 
anticapitalista’, nem uma ‘sociedade não-capitalista’; as instituições 
do capitalismo sobreviverão, embora algumas, como os bancos, 
possam a vir desempenhar papéis bastante diferentes. Mas o centro 
de gravidade da sociedade pós-capitalista – sua estrutura, sua 
dinâmica social e econômica, suas classes sociais e seus problemas 
sociais – é diferente daquele que dominou os últimos duzentos e 
cinqüenta anos e definiu questões ao redor das quais se 
cristalizaram partidos políticos, grupos e sistemas de valores sociais 
e compromissos pessoais e políticos (DRUCKER, 2002, p.16).  

Percebe-se, nas palavras de Drucker que as mudanças alteram a forma de 

operar das organizações existentes, isto é, muitas assumem ou incorporam novas 

atividades, justamente para se adequarem à nova realidade.  
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Dentro desse novo cenário mutante, segundo Nonaka (2001, p. 31): “(...) 

empresa criadora de conhecimento envolve tanto ideais quanto idéias. Esse fato 

fomenta a inovação”. Inovação esta que é vital para a empresa manter-se 

competitiva porque a tecnologia elevou o índice de comoditização dos produtos e o 

grau de obsolescência dos mesmos, sendo que, atualmente, muitas empresas 

adotam a obsolescência programada. 

A obsolescência programada ocorre quando uma empresa lança um produto 

com um ciclo de vida já preestabelecido ou programado. A salientar que esta prática 

é muito comum na área de telecomunicações, por exemplo, os telefones celulares. 

Nonaka diz: 

A essência da renovação é a recriação do mundo de acordo com 
determinada visão ou ideal. Criar novos conhecimentos significa, 
quase literalmente, recriar a organização e todas as pessoas que a 
compõem, num processo ininterrupto de auto-renovação pessoal e 
organizacional. Na empresa criadora de conhecimento, a invenção 
de novos conhecimentos não é atividade especializada – província 
exclusiva das áreas de P&D, marketing ou planejamento estratégico. 
É uma forma de comportamento; na verdade, um modo ser, em que 
todos são trabalhadores do conhecimento – ou seja, 
empreendedores (NONAKA, 2001, p. 31). 

Quando se fala de inovação, nota-se a mudança de postura dos membros das 

organizações, saindo de uma postura passiva para uma postura proativa, 

capitaneada, particularmente, pelo líder formal da organização. 

O líder passa agora a gerir não somente os recursos tradicionais – humanos, 

tecnológicos, financeiros, ente outros – mas também, o conhecimento que 

transforma-se em um ativo, a bem dizer, em capital intelectual e que deve ser 

devidamente preservado e utilizado como um diferencial competitivo frente aos 

concorrentes. Entretanto, a competitividade não se restringe apenas a uma empresa 

ou a um grupo de empresas, ela atinge um escopo maior, como um país, por 

exemplo. Porter traz que: 

A competitividade de um país depende da capacidade da sua 
indústria de inovar e melhorar. As empresas conquistam uma 
posição de vantagem em relação aos melhores competidores do 
mundo em razão das pressões e dos desafios. Elas se beneficiam da 
existência de rivais internos poderosos, de uma base de 
fornecedores nacionais agressivos e de clientes locais exigentes 
(PORTER, 1999, p. 167). 
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Logo, conclui-se que quanto maior um mercado mais competitivo ele é, 

porque o aumento da oferta, necessariamente, não corresponde ao aumento 

proporcional da demanda; quer dizer, haverá mais produtos sendo oferecidos do que 

consumidos. Então, frente à elevada competitividade, somente a criação de produtos 

inovadores atrairá os desejos e as necessidades dos consumidores. 

Se planejar é “decidir no presente o que fazer no futuro” (MATTAR, 1999, p. 

23), então, a informação torna-se algo vital, totalmente indispensável, cujo valor é de 

difícil mensuração, afinal saber o preço de uma ação antes de todos pode trazer 

fortuna para alguns e a ruína para outros. 

Além do mais, a informação é algo perecível, isto é, fica obsoleta e 

ultrapassada, o que aumenta, e muito, o seu valor. Entretanto, não se pode acreditar 

que o êxito ou o fracasso das empresas depende somente da quantidade ou da 

qualidade de informações que as mesmas possuem.  

Resumidamente, uma empresa que tenha muita informação, 

quantitativamente falando, ou boas informações, qualitativamente falando, 

necessariamente não tomará as melhores decisões ou as mais acertadas, ela pode 

errar e perder milhões, indo até à falência. Logo, quando se fala do uso estratégico 

da informação e da relação “informação x risco”, intuitivamente sabe-se que a 

relação é inversamente proporcional, contudo, a despeito do que se poderia concluir, 

muita informação não significa “risco zero” porque o “risco é inerente ao negócio”, 

isto é, todo negócio tem seus riscos, e mais, as decisões são tomadas por pessoas 

que, às vezes, não estão preparadas para isso. Drucker aponta que : 

Planejamento é o processo contínuo e sistemático de se tomar 
decisões futuras no presente com o melhor conhecimento possível 
do que deverá acontecer, organizando sistematicamente os esforços 
necessários para levar adiante estas decisões e medir os resultados 
das decisões em relação ao esperado, através de um organizado 
sistema de controle (DRUCKER apud MATTAR, 1999, p. 23).  

Observa-se que a tecnologia tem ajudado na geração, no processamento, na 

armazenagem e na disseminação dos dados por meio dos sistemas de informações 

que, por sua vez, têm “o objetivo de fornecer aos interessados informações 

pertinentes a determinado assunto” (MATTAR, 1999, p. 29). 
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Acompanhando a popularização da tecnologia surge o Sistema de 

Informações Gerenciais (SIG) que, de acordo com Oliveira (2004, p. 40), é “o 

processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na 

estrutura da empresa, proporcionando, ainda, a sustentação administrativa para 

otimizar os resultados esperados”.  

Convém ressaltar a diferença entre dado, informação, conhecimento e 

sistema. Oliveira (2004, p. 36) aponta que “dado é qualquer elemento em sua forma 

bruta que, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado fato ou 

situação”. Como exemplo simples, tem-se o número 180.000.000 que pode 

representar qualquer coisa, desde a dívida de uma empresa com a Receita Federal 

ao número de telespectadores de uma partida de futebol americano, em suma, um 

dado é um elemento bruto qua lquer. 

Já a informação, é “o dado trabalhado que permite ao executivo tomar 

decisões” (OLIVEIRA, 2004, p. 36). Ainda com o exemplo citado, o número 

180.000.000 seria o tamanho, aproximado, da população brasileira no ano de 2006. 

Esta informação possibilitaria a um executivo europeu escolher o Brasil, por 

exemplo, para instalar a sua fábrica de celulares na América do Sul, porque ele 

representa o maior país, em termos populacionais, da região.  

Levitt (apud MATTAR, 1999, p. 21), sintetiza: “a diferença entre dados e 

informações é que, enquanto os dados são coletáveis de fatos brutos, informações 

representam a organização seletiva e a interpretação imaginativa desses fatos”.  

Observa-se nas palavras de Levitt que “a interpretação imaginativa desses 

fatos” dá um caráter de subjetividade, em que a cultura, isto é, os valores, hábitos e 

atitudes das pessoas influem na “leitura” desses dados e, conseqüentemente, das 

informações. 

De acordo com Lakatos e Marconi (apud MATTAR, 1999, p. 49), há, 

basicamente, quatro tipos de conhecimentos, são eles: o conhecimento popular 

que é calcado em cima dos valores e das experiências dos indivíduos, ele é 

assistemático, verificável, falível e inexato; o conhecimento religioso que está 

alicerçado em dogmas sagrados e seres sobrenaturais, ele é sistemático, não-
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verificável, infalível e exato; o conhecimento filosófico que é oriundo dos 

processos de racionalização que podem ser indutivos ou dedutivos, é sistemático, 

não-verificável, infalível e exato; o conhecimento científico que, por sua vez, 

estabelece hipóteses explicativas sobre fatos ou fenômenos, mas que pode ser 

verificável por meio das experimentações, em suma, ele é factual, contingente, 

sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. 

Sistema, segundo O´Shaughnessy (apud MATTAR, 1999, p. 28), é “um 

conjunto de partes interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário, 

efetuando uma dada função”. Como exemplo, pode-se citar o sistema 

cardiorrespiratório que é composto de órgãos (coração, pulmão, entre outros) que 

individualmente desempenham funções próprias – exemplo, coração bombeia o 

sangue e o pulmão “filtra o ar” que se respira (hematose) – mas, no todo, 

basicamente falando, o sistema cardiorrespiratório tem a função de manter o 

indivíduo respirando e, conseqüentemente, vivo.  

Dada as diferenças, percebe-se a importância de gestores devidamente 

capacitados e preparados quanto ao processo decisório em um cenário 

mercadológico altamente competitivo e globalizado, porque, se antes a competição 

era local, quando muito nacional, atualmente, ela é mundial. Nonaka diz: 

Numa economia onde a única certeza é a incerteza, apenas o 
conhecimento é fonte segura de vantagem competitiva. Quando os 
mercados mudam, as tecnologias proliferam, os concorrentes se 
multiplicam e os produtos se tornam obsoletos quase da noite para o 
dia, as empresas de sucesso são aquelas que, de forma consistente, 
criam novos conhecimentos, os disseminam profusamente em toda a 
organização e rapidamente os incorporam em novas tecnologias e 
produtos. Essas atividades caracterizam a empresa “criadora de 
conhecimento”, cujo negócio exclusivo é a inovação contínua 
(NONAKA, 2001, p. 28). 

Entende-se, nas palavras de Nonaka, que o conhecimento é a grande 

possibilidade de êxito no atual cenário em que se vive. Mas, não adianta apenas ter 

o conhecimento, ele deve ser usado para a empresa estar sempre gerando mais 

conhecimento, em termos mercadológicos, criando produtos novos ou que sejam 

percebidos como novos pelos seus stakeholders – pilares de sustentação do 

negócio, como os funcionários, os fornecedores, os distribuidores, os clientes, o 

governo, a mídia, entre outros. 
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E mais, entende-se que o conhecimento está nas mãos das pessoas, por 

mais que se tente registrá-lo em livros, em manuais ou em computadores, as 

pessoas continuam sendo o grande diferencial competitivo. Logo, a motivação – “(...) 

processo pelo qual o comportamento é mobilizado e sustentado no interesse da 

realização das metas organizacionais” (DUBRIN, 2006, p. 110) – é fator crítico de 

sucesso e uma das melhores ferramentas, para se reter os melhores talentos de 

uma organização. Talentos estes que, realmente, fazem a diferença em um cenário 

de rápidas e contínuas mudanças em escala global. 

 

2.2. A Geração de Valor 

Segundo Porter (1999, p. 84) a Tecnologia da Informação (TI) está alterando 

a forma de produção e a operação das empresas. O que reforça essa importância, 

em um ambiente competitivo, é a “cadeia de valores” – conceito que identifica as 

diversas atividades diferenciadas que são realizadas pela empresa na execução do 

seu negócio. Nas palavras de Porter: 

O valor gerado pela empresa é mensurado através do preço que os 
compradores estão dispostos a pagar pelo produto ou serviço. O 
negócio é rentável quando o valor que cria é superior ao custo do 
desempenho das atividades de valor. Para conquistar a vantagem 
competitiva em relação aos concorrentes, ela precisa desempenhar 
estas atividades a um custo inferior ou executá-las de modo a 
conquistar a diferenciação e o adicional de preço (mais valor) 
(PORTER, 1999, p. 84-85). 

Ainda com o autor, a cadeia de valor de uma empresa é um sistema que 

reúne atividades interdependentes e que são conectadas por elos. Estes elos 

surgem quando o custo de uma atividade ou a sua eficácia são afetados.  

Na Figura 7, o modelo da cadeia de valor, no qual pode-se observar as 

atividades de apoio (infra-estrutura da empresa, gerência de recursos humanos, 

desenvolvimento de tecnologia e aquisição), as atividades primárias (logística 

interna, operações, logística externa, marketing e vendas, serviços) e a margem de 

ganho da empresa que depende diretamente do gerenciamento dessas atividades.  
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Figura 7- Cadeia de Valor 

Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong (1999, p. 395). 

Sintetizando: uma empresa que tenha um índice de rotatividade de 

funcionários (turnover) elevado, além do alto custo de contratação e demissão, tem, 

ainda, perda de produtividade. Logo, se ela conseguir diminuir este índice, 

aumentará a sua margem de lucro.  

Ainda com Porter (1999, p. 86), a empresa é capaz de gerar vantagem 

competitiva por meio da otimização desses elos com o exterior, por exemplo, um 

gerenciamento efetivo (eficiente e eficaz) da cadeia de suprimentos como a redução 

do estoque ou a redução de produtos defeituosos ou a redução do prazo de entrega 

de mercadorias. 

Logo, se lucro é a relação “receita – despesa”, então, para muitas empresas a 

solução é, teoricamente, simples: aumentar a receita, vendendo mais produtos ou 

produtos de maior valor agregado ou diminuir a receita, isto é, ter processos mais 

enxutos ou, basicamente, parar de perder dinheiro por meio dos “ralos” existentes, 

como contratações e demissões desnecessárias. Nas palavras de Porter: 

A vantagem competitiva no custo ou na diferenciação é função da 
cadeia de valores da empresa. A posição de custo reflete o custo 
coletivo do desenvolvimento de todas as atividades de valor em 



68 

comparação com o dos rivais. Cada atividade de valor apresenta 
vetores que determinam as fontes potenciais da vantagem de custo. 
Do mesmo modo, a capacidade da empresa em se diferenciar reflete 
a contribuição de cada atividade de valor para a satisfação das 
necessidades dos compradores (PORTER, 1999, p. 87). 

É neste contexto que as marcas fortes se destacam, como exemplo, a 

montadora alemã Porsche, que saiu de um prejuízo de US$170 milhões, em 1990, 

para um faturamento de US$10 bilhões com lucro de US$4,8 bilhões, no exercício 

fiscal 2006/2007. Em 1993, o executivo Wendelin Wiedeking assumiu a presidência 

e começou um processo de reestruturação da empresa: ampliou a linha de produtos 

– antes era apenas o Porsche 911 – substituiu funcionários, fez benchmark da 

Toyota, entre outras medidas. O resultado: o modelo 911 que levava 120 horas para 

ser montado, caiu para 45 horas, o preço médio do carro é de US$72 mil e o ganho 

médio subiu para US$30mil. Atualmente, a Porsche é uma empresa campeã em 

rentabilidade (BARROS, 2007, p. 80-82). 

Observa-se que o assunto marca faz parte do dia-a-dia das pessoas e muitas 

nem percebem este fato. A marca evidencia “quem somos”, “quem desejamos ser” 

ou “quem aparentamos ser”, por exemplo, um homem de 35 anos que use chinelos, 

camisa e bermuda, pode ser um desempregado ou um executivo de folga. A 

diferença está justamente nos produtos que ele usa, ou seja, nas marcas. É 

subjetivo, mas evidencia a realidade consumista em que se vive hoje. 

Da mesma forma, ocorre com a Responsabilidade Social, em 2001, um 

estudo do Instituto Ethos e da Indicator Pesquisa de Mercado revelou que, de um 

total de 1.002 entrevistados, entre 18 e 74 anos de idade em nove regiões 

metropolitanas do país: 16% dos entrevistados prestigiavam empresas socialmente 

responsáveis, por meio da compra de produtos; entretanto , aquelas que não 

manifestavam um comportamento socialmente responsável eram rechaçadas por 

14% (MELO NETO e BRENNAND, 2004, p. 17). 

O consumo ainda é incipiente, mas percebe-se, nitidamente, o crescimento do 

“discurso social” e que o mesmo começa a ser aceito pelas classes mais abastadas 

da população e pelos formadores de opinião. 
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Pesquisa do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e Indicator Pesquisa 

de Mercado, em 2001, mostra que 69% dos entrevistados afirmaram que o consumo 

consciente já faz parte dos seus valores, e mais, cerca de 30% dos entrevistados, de 

maior nível de escolaridade e pertencentes às classes A/B, já atuam de forma 

consciente. Nos Estados Unidos, segundo a pesquisa da Business for Social 

Responsability, aproximadamente, 76% dos consumidores norte-americanos estão 

preferindo marcas e produtos envolvidos com projetos sociais (MELO NETO e 

BRENNAND, 2004, p. 18). 

Hoje se vive o imperativo ético, mais do que ser ética, a empresa tem que 

parecer ética, tanto nas suas ações internas, quanto externas. Logo, as empresas 

que conseguirem entender e internalizar estes valores, com certeza, vão diferenciar-

se das demais. 

Entretanto, entende-se que as organizações que tiverem o foco no lucro, 

estarão fadadas ao fracasso, porque a tecnologia, a terceirização, a briga fiscal para 

atrair empresas está, literalmente, reduzindo os custos fabris. Então, preço baixo é 

uma estratégia facilmente “copiável”, enquanto que a diferenciação não é, porque 

ela envolve muitos atributos na relação empresa-consumidor, tais como: imagem de 

marca, confiança, qualidade percebida, respeito ao meio ambiente, aos 

consumidores e assim por diante. Melo Neto e Brennand apontam que: 

(...) é fácil constatar que a projeção de imagem institucional de 
empresa ética e socialmente responsável é uma fonte de vantagem 
competitiva para qualquer empresa nos dias de hoje. (...) Contudo, a 
imagem ética e socialmente responsável é decorrente de diversos 
fatores, tais como: adoção e divulgação de compromissos éticos; 
elaboração de compromissos éticos; adoção de práticas éticas de 
gestão; investimentos em projetos sociais; alinhamento estratégico 
com os interesses dos funcionários, da comunidade dos parceiros, 
acionistas e investidores; respeito às leis; respeito ao meio ambiente; 
transparência total dos processos de gestão (MELO NETO e 
BRENNAND, 2004, p. 18-19).  

Todavia, existe um paradoxo: a responsabilidade social é, de fato, algo 

benéfico para as empresas, para a sociedade e para Estado, entretanto, muitas 

empresas ainda não fazem ou, quando fazem, não conseguem obter os resultados 

almejados. 
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De uma forma simples, vê-se que muitas empresas ainda não conseguem se 

“capitalizar” com a responsabilidade social, muitas por falta de planejamento de 

longo prazo. Nas palavras de Cavalcanti: 

Apesar da crescente participação do setor privado nas ações sociais, 
percebe-se ainda um forte amadorismo na definição estratégica e na 
condução de grande parte dessas iniciativas. A maior parte delas 
não guarda qualquer relação com a atividade-fim da empresa que as 
mantém ou apóia. Não há metas ou mecanismos para medir os 
possíveis retornos do investimento. Aliás, há uma grande dificuldade 
por parte da empresa em enxergar ações sociais como um 
investimento. Esse é o ponto que precisa ser mudado. Quando a 
iniciativa privada entender que pode e deve conciliar o discurso 
social com a prática social, os avanços sociais ganharão novo 
impulso (CAVALCANTI apud MELO NETO e BRENNAND, 2004, p. 
21). 

 Parece meio pueril afirmar que as empresas não se beneficiam das práticas 

sociais por falta de visão estratégica, entretanto, é o que se vê nas grandes 

empresas. Um exemplo clássico é o da “Vila Olímpica da Mangueira/RJ” que chegou 

a ser visitada pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, com repercussão 

mundial. Criada em agosto de 1987, a área chegou a transformar-se num complexo 

de 35 mil metros quadrados, com cinco projetos e atendimento a quatro mil jovens, 

englobando saúde, educação e cultura. O posto médico atendia, em média, 1,2 mil 

pessoas por mês. Dentre o portfolio de projetos sociais da Xerox, apenas o projeto 

da Mangueira consumia cerca de US$500 mil por ano (MELO NETO e FROES, 

1999, p. 111).  

Apesar de seu gigantismo e da sua expertise, percebe-se claramente erros 

graves neste projeto: primeiro, o projeto não tinha fim, isto é, prazo estabelecido 

para Xerox se retirar do mesmo e, segundo, ele não era auto-sustentável, dependia 

exclusivamente da empresa, isto a prendia de tal forma que a mesma se via 

impossibilitada de sair, e, apesar de estar atravessando, na época, um período 

crítico de reestruturação, em nível mundial, a Xerox teve que manter-se no projeto. 

Pode-se, então, concluir que são condições imprescindíveis de um projeto social a 

previsão de término e a sua sustentabilidade, quer dizer, a empresa deve ter a 

oportunidade de sair de um projeto sem macular a sua imagem e sem impedir que o 

projeto pare por falta de recursos. 
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2.2.1. O Social como Vantagem Competitiva  

Segundo Porter e Kramer (2005, p.134), a exigência por empresas lucrativas 

e socialmente responsáveis põe os executivos “num beco sem saída”, desta forma, 

muitos estão tentando dar um cunho estratégico à filantropia, nas suas palavras: “a 

maioria das empresas sente-se na obrigação de fazer caridade. Poucas descobriram 

como fazê-la de forma eficaz”. 

Os autores citam o exemplo da empresa de tabaco Philip Morris que gastou 

mais de US$75 milhões em contribuições filantrópicas e mais de US$100 milhões 

numa campanha publicitária para divulgar a sua atuação social.  Segundo Porter e 

Kramer, na década de 1970, o economista Milton Friedman escreveu:  

(...) a única responsabilidade social de uma empresa é ampliar seus 
lucros. (...) A empresa é um instrumento dos acionistas. Se a 
empresa faz uma doação, impede que o acionista decida, por si só, 
como empregar seus fundos. Se for necessário contribuir para a 
caridade (...) quem deve contribuir não é a empresa, mas seus 
acionistas – ou por extensão, seus funcionários – como pessoas 
físicas (FRIEDMAN apud PORTER e KRAMER, 2005, p. 135). 

Porter e Kramer (2005, p.135) ressaltam que os programas sociais das 

empresas, na sua maioria, são difusos e dispersos, com a simples doação financeira 

a inúmeras causas de caráter local ou o apoio operacional a universidades e 

instituições filantrópicas, sendo que as ações deveriam estar vinculadas aos 

objetivos sociais ou empresariais bem formulados, mas as contribuições acabam por 

refletir as crenças e os valores pessoais de executivos e de funcionários. 

Quanto à afirmação de Friedman, segundo os autores, há dois pressupostos 

implícitos: primeiro, o gasto social diminui o resultado econômico, porque os 

objetivos sociais e econômicos são separados e distintos; segundo, a empresa não 

agrega nenhum benefício “além dos garantidos quando o doador é pessoa física”. 

Analisando os pressupostos, pode-se afirmar que os mesmos são 

questionáveis, porque a busca desenfreada por lucro poderia justificar os ganhos 

extorsivos, as fraudes, os produtos nocivos à saúde, o trabalho escravo, entre outras 

ações.  
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Presencia-se hoje, a favelização dos grandes centros urbanos. Muitas 

empresas que se instalaram na periferia das grandes cidades viram-se, 

gradativamente, cercadas pelas “comunidades” e isto as obriga a interagir com as 

mesmas, numa “política de bons vizinhos”. “É errado”, diriam muitos, “é necessário”, 

segundo outros. O fato é que a empresa faz parte e está inserida na vida dessas 

comunidades, então cabe ao gestor decidir se ajuda ou não a comunidade, mesmo 

que isto sacrifique parte dos resultados, mas permita preservar o patrimônio e as 

ações das empresas. 

Quanto aos pressupostos de Friedman, Porter e Kramer apontam que: 

Tais pressupostos são sustentáveis quando as contribuições 
empresariais são dispersas e pulverizadas, como é típico hoje em 
dia. Mas há outro modo, mais estratégico, de pensar a filantropia. A 
empresa pode valer-se de iniciativas filantrópicas para melhorar seu 
contexto competitivo – a qualidade do ambiente de negócios no local, 
ou locais, em que opera. Recorrer à filantropia para melhorar o 
contexto implica um alinhamento das metas sociais e econômicas e 
melhora as perspectivas comerciais de longo prazo da empresa – o 
que contraria o primeiro pressuposto de Friedman. Além disso, focar 
o contexto permite à empresa contribuir não só com dinheiro, mas 
também alavancando suas potencialidades e seus relacionamentos 
no apoio a causas filantrópicas. Isso traz benefícios sociais 
muitíssimo superiores aos gerados por doadores individuais, 
fundações ou mesmo governos. A doação focada no contexto, 
portanto, também contraria o segundo pressuposto de Friedman 
(PORTER e KRAMER, 2005, p. 136-137). 

Desta forma, compreende-se que o ambiente de negócios não deve ser 

negligenciado de forma alguma e as ações devem ser de longo prazo, a fim de que 

se obtenha o resultado desejado. Entretanto, percebe-se que muitas empresas 

utilizam o marketing social como uma ferramenta estratégica, ou melhor, como uma 

forma de dar um cunho estratégico ao social, contudo, na visão dos autores, o 

marketing social com metas comerciais preestabelecidas não se justifica como 

iniciativa filantrópica. 

Entende-se que a filantropia é a simples caridade, a doação espontânea sem 

a mudança de comportamento, ou seja, é a esmola que se dá para o menino que 

está pedindo dinheiro na rua. Ela não resolve a situação definitivamente, isto é, o 

menino vai continuar pedindo esmola até que saia de onde está por vontade própria 

ou não.  
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Os autores apontam que o marketing social tem, como um dos seus objetivos, 

que fazer com que a empresa seja simpática aos olhos do público e que ele não faz 

filantropia verdadeiramente estratégica. Nas palavras de Porter e Kramer:  

A doação verdadeiramente estratégica, em contrapartida, distingue 
simultaneamente metas sociais e econômicas importantes, 
investindo em áreas do contexto competitivo capazes de beneficiar 
tanto a empresa quanto a sociedade pelo aporte de trunfos e 
competência exclusivos da empresa (PORTER e KRAMER, 2005, p. 
138). 

Desta forma, deve exigir uma convergência de interesses entre os benefícios 

social e econômico que levarão a empresa, conseqüentemente, a ter êxito em suas 

ações, como pode ser visto na Figura 8. 

 

Figura 8 - Convergência de Interesses 

Fonte: Adaptado de Porter e Kramer (2005, p. 141). 

Na Figura 8, observa-se que os interesses e os benefícios caminham juntos; 

na verdade, é a contrapartida social tão exigida pela sociedade. Então, o grande 

desafio do gestor é transformar isto em realidade, em algo que valorize a imagem, 

que diferencie seus produtos da concorrência. 
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Segundo os autores, muitas empresas estão conseguindo a convergência de 

interesses, como por exemplo, a Cisco Systems que criou o programa “Cisco 

Networking Academy” para treinar administradores de rede de computadores entre 

os concluintes do ensino médio. Assim, a empresa melhora as condições de vida de 

pessoas em países em desenvolvimento e, além de gerar ambiente mais produtivo 

para as operações da empresa, consegue também novos mercados para seus 

produtos (PORTER e KRAMER, 2005, p. 138-139).  

Outro exemplo é o da American Express que tem grande parte de suas 

receitas das viagens nacionais e internacionais. A empresa participa de pólos de 

turismo e viagens nos países em que opera e financia, desde 1986, o “Travel and 

Tourism Academies” em escolas de ensino médio, capacitando alunos para seguir 

carreira em agências de turismo, empresas de aviação, hotéis, restaurantes, entre 

outros. Treina também professores e mentores setoriais, dá apoio curricular e 

estágios de verão. O programa está em dez países, em mais de três mil escolas, 

com mais de 120 mil alunos inscritos. Nos Estados Unidos, 80% dos alunos do 

programa entram na faculdade e 25%, depois de formados, empregam-se na 

indústria de turismo. (PORTER e KRAMER, 2005, p. 147-148). 

O que estas empresas estão fazendo, analogamente falando, é o mesmo que 

Henry Ford fez ao pagar salários aos seus empregados maiores do que as outras 

indústrias da época pagavam. Isto possibilitou que esses empregados comprassem 

os automóveis que eles mesmos ajudavam a produzir, fortaleceu a empresa, gerou 

um mercado consumidor e deu impulso à indústria automotiva (MARTIN, 2005, p. 

102-103). 

A decisão de Ford, num primeiro momento, poderia parecer absurda. Talvez, 

hoje, se ele fosse o presidente de uma grande empresa seria, fatalmente, destituído 

da presidência, uma vez que isto “arruinaria os lucros” das organizações. Porém, 

não foi o que aconteceu, dando condições e salários dignos, os próprios funcionários 

adquiriram o produto vendido pela empresa. 
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Compreende-se que não há melhor ação de endomarketing15 do que esta, 

porque quando um funcionário abre mão de comprar o produto da empresa em que 

trabalha, preferindo o da concorrência, há algo grave acontecendo. 

 

2.3. A Preocupação Socioambiental 

Os recursos naturais são finitos. Segundo Malthus, discípulo de Adam Smith, 

a população cresce em progressão geométrica, enquanto que os recursos 

alimentares crescem em progressão aritmética, o resultado: na Teoria da População 

de Malthus, o planeta Terra não terá capacidade de fornecer alimentos para 

sustentar a sua população. Resumidamente, vão faltar víveres e as pessoas vão 

morrer de fome (MARQUES e FARIA, 1982, p. 146). 

A situação se agrava porque as condições de vida, de uma forma 

generalizada, melhoraram na maior parte das regiões. Em muitos países, a 

expectativa de vida cresce e, hoje, já passa dos 70 anos. Na Idade Média, a 

expectativa de vida era de 30 anos. Nos países desenvolvidos, a taxa de natalidade 

declina, enquanto que nos países pobres e subdesenvolvidos o ritmo de crescimento 

populacional eleva-se. Devido aos graves problemas que estes países enfrentam, 

como as condições insalubres das fontes de víveres, a corrupção, as precárias 

condições de higiene, o baixo grau de educação, criam-se verdadeiros “bolsões de 

miséria” (ATUALIDADES, 2007). 

O desenvolvimento sustentável, mais do que uma retórica, é uma tentativa 

desesperada de frear o crescimento desordenado de certos países. Atualmente , a 

China, com sua população de, aproximadamente, 1,2 bilhão de pessoas cresce 

cerca de 10% ao ano. Este crescimento está levando o país a exaurir os seus 

recursos naturais e a consumir quase ¼ dos insumos do planeta (grãos, petróleo, 

minérios, entre outros). Motor do crescimento global, a China enfrenta graves 

problemas estruturais, por ano 750 mil pessoas morrem vítimas da poluição. Das 20 

cidades mais poluídas do p laneta, 16 são chinesas (MCGREGOR, 2007). 

                                                 
15 Endomarketing é a “tarefa bem-sucedida de contratar, treinar e motivar funcionários hábeis que 
desejam atender bem aos consumidores” (KOTLER, 1999, p. 40). 
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O governo chinês, por sua vez, mostra-se incapaz de conter esse crescimento 

avassalador, mas tudo tem um fim. A migração das empresas norte-americanas e 

européias para o continente asiático na busca de mão-de-obra barata e de qualidade 

está num impasse. As multinacionais já estão começando a sofrer com a escassez 

de mão-de-obra qualificada e, conseqüentemente, com a inflação dos salários, o 

aumento do turnover e com a redução dos lucros. Se um engenheiro hindu ganhava 

10% do salário de um engenheiro norte-americano na década de 1990, hoje este 

patamar está em 70%. A situação é mais grave, porque as faculdades indianas 

despejam mais de 400 mil profissionais no mercado de trabalho por ano, porém, 

menos de 5% têm condições técnicas de serem contratados pelas empresas. 

(PINHEIRO, 2007, p. 46-47). 

No Brasil, bem como nos demais países emergentes, sobra gente, mas falta 

mão-de-obra qualificada. O país ocupa a 72ª posição no ranking de produtividade 

mundial. Segundo o relatório McKinsey, a produtividade do brasileiro equivale a 20% 

do norte-americano, quer dizer, um brasileiro gasta cinco vezes mais recursos/tempo 

para fazer o mesmo que um funcionário nos Estados Unidos. O desperdício sacrifica 

os parcos recursos existentes e faz as empresas brasileiras perderem 

competitividade em nível mundial (D´ERCOLE, 2007, p. 27). 

Se o progresso tecnológico melhorou as condições de vida das pessoas, por 

outro lado, vê-se a degradação gradativa do planeta. Na década de 1980 foi dado o 

primeiro alarme global com o “buraco da camada de ozônio”. 

De forma resumida: a camada de ozônio protege o planeta dos raios solares 

(UVA e UVB). Com a diminuição da camada de ozônio ou com o aparecimento de 

buracos na camada de ozônio, o planeta fica mais suscetível e menos protegido 

contra a radiação solar. Isto pode gerar o aumento de doenças, como câncer de 

pele, desequilíbrio de ecossistemas em face da destruição de espécies nativas e, 

conseqüentemente, o desequilíbrio da cadeia alimentar. Na Figura 9, a vista do 

buraco da camada de ozônio sobre o Pólo Sul do planeta, lembrando que os pólos 

são as regiões de maior concentração de ozônio (ATUALIDADES, 2007, p. 36-43). 
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Figura 9 - Vista Evolutiva da Deterioração da Camada de Ozônio no Pólo Sul 

Fonte: Estado de São Paulo (2007). 

Os cientistas descobriram que a camada de ozônio estava sendo destruída, 

em grande parte, pelo uso do gás clorofluocarbono (CFC), encontrado em 

compressores de geladeiras, de ares-condicionados e em embalagens de aerossóis. 

A Du Pont, líder mundial na comercialização do CFC sob o marca de Freon, foi 

duramente atingida pela proibição mundial do produto e teve que, num curto espaço 

de tempo, desenvolver um produto substituto para não perder mercado (LATIN 

TRADE, 2007, p. 26-29). 

Outro grande problema que tem assustado o planeta e se tornado tema 

corrente é o aquecimento global proveniente do efeito estufa. O efeito estufa é, por 

natureza, um efeito benéfico ao planeta Terra, porque mantém a região aquecida 

quando o sol se põe, caso contrário, as temperaturas iriam cair fortemente. O 

problema surge quando há o aumento do consumo das fontes de combustíveis 

fósseis, como o petróleo, o gás e o carvão. A queima destes elementos libera, na 

atmosfera, o dióxido de carbono (CO2) e outros gases que aumentam o efeito estufa, 

ou seja, o planeta acaba retendo mais calor do que deveria. A lembrar que o gás 

metano (gás do pântano) proveniente da decomposição do lixo, de organismos 

vivos, entre outros, também contribuiu para o aquecimento global (ATUALIDADES, 

2007, p. 36-43). 


