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PARTE II 
CONCEITOS EM RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

1. Aproximação ao Conceito de Responsabilidade Social Empresarial 

O objetivo da empresa constituída legalmente é gerar lucro para seus sócios ou acionistas, por meio 

da produção e oferta de bens e serviços a um grupo específico de clientes. Segundo o Dicionário de 

Ciências Sociais (1987:395) a empresa é descrita como uma unidade produtiva através da qual os 

insumos dos fatores são combinados para a produção e a venda de mercadorias com fins lucrativos. 

Num primeiro momento, a responsabilidade de uma empresa equivale a fornecer aos clientes, bens e 

serviços de qualidade, cujos valores sejam reconhecidos, gerando lucro para seus acionistas.  

A complexidade desta proposta no mundo contemporâneo reside no fato e na proporção da 

complexidade dos valores dos consumidores. Uma empresa deve proporcionar ofertas que guardem 

relação com seus objetivos e com as necessidades de seus consumidores; com sua capacidade de 

produção e com a visão de mundo dos consumidores-alvo de seus produtos, que também são 

cidadãos. 

Segundo Ferreira (1999:1754), responsável é quem responde pelos próprios atos ou pelos de outrem; 

aquele que responde legal ou moralmente pela vida, pelo bem-estar etc., de alguém. Neste sentido, a 

responsabilidade empresarial levaria a empresa a oferecer, além de produtos que agradem, respostas 

à sociedade, da qual fazem parte seus consumidores, por meio de suas decisões de negócios. Não é 

simples. A resposta é a devolução de uma visão e de um contexto cultural, a quem pergunta. E o mais 

complicado neste sentido é: qual é a pergunta? Qual o escopo do que deve ser respondido? Isto nos 

remeterá à ética e a idéia de partes interessadas ou stakeholders. 

Segundo Ferrel; Fraedrich e Ferrel (2001:68) a responsabilidade social no mundo dos negócios 

consiste na obrigação da empresa de maximizar seu impacto positivo sobre os stakeholders (clientes, 

proprietários, empregadores, comunidade, fornecedores e governo) e em minimizar o negativo. 

Impondo, portanto, um limite à ação das empresas, remetendo, novamente, à ética e aos que são 

impactados por suas decisões, os stakeholders. 

 
Reflexão 

Vivemos em um mundo capitalista onde empresas transnacionais produzem produtos para diferentes 

partes do mundo. A quem, exatamente, as empresas teriam que responder? Seus acionistas no país 

sede da empresa?. Seus consumidores? A sociedade e ao meio ambiente onde esta localizada? Aos 

trabalhadores? 
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O novo papel das empresas exige, neste cenário, uma condução ética e responsável dos negócios e é 

percebido como um diferencial de mercado. Elas investem, portanto, na redefinição de seu sistema de 

gestão de modo que lhes propicie atuar conforme uma empresa cidadã e socialmente responsável. 

Melo Neto & Fróes (2001:39) destacam a visão da responsabilidade social como uma postura 

estratégica empresarial e explicam o seu significado: a busca da responsabilidade pelas empresas é 

centrada na valorização do seu negócio em termos de faturamento, vendas e marketshare. A 

responsabilidade social é vista como ação social estratégica que gera retorno positivo para os 

negócios. 

O Instituto Ethos, cuja missão é ...mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de 

forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e 

justa... em uma de suas publicações, analisa a responsabilidade social como um fator de 

competitividade nos negócios: ...a responsabilidade social empresarial tornou-se um fator de 

competitividade para os negócios. No passado, o que identificava uma empresa competitiva era 

basicamente o preço de seus produtos. Depois, veio a onda da qualidade, mas ainda focada nos 

produtos e serviços. Hoje, a empresa deve investir no permanente aperfeiçoamento de sua relação 

com todos os públicos dos quais depende e com os quais se relaciona (ETHOS, 2003:6). 

E, em seguida, justifica o porquê: fabricar produtos ou prestar serviços que não degradam o meio 

ambiente, promover a inclusão social e participar do desenvolvimento da comunidade de que fazem 

parte, entre outras iniciativas, são diferenciais cada vez mais importantes para as empresas na 

conquista de novos consumidores ou clientes (ETHOS, 2003:6). 

A responsabilidade social empresarial, na visão do Instituto Ethos, é entendida como um meio para 

alcançar o fim – mercado, incorporada à racionalidade econômica, como resposta à pressão dos que 

são impactados pelas ações empresariais e também dos que impactam estas ações. Tem 

racionalidade empresarial, porém estabelece que a ética (qualidade da resposta) e o diálogo com as 

partes interessadas podem circunscrever o limite de atuação empresarial na colaboração com a 

sustentabilidade. 

 

 

 
Glossário 

Stakeholders 

São os diversos públicos da empresa (acionistas, empregados, comunidade, estado/governo, 

fornecedores, concorrentes, meio ambiente etc.). A idéia de stakeholders está vinculada a idéia de 

partes interessadas, públicos sobre os quais as empresas provocam impactos, ou ainda públicos que 

provocam impactos sobre as empresas.  

Segundo a ABNT NBR 16001 (2004:3), norma brasileira de responsabilidade social, stakeholders são 

qualquer pessoa ou grupo que tem interesse ou possa ser afetado pelas ações de uma organização. 
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Desde esse ponto de vista a empresa responsável teria como tarefa ofertar produtos e serviços ao 

mercado considerando, nas decisões empresariais, dimensões que respondam fundamentalmente ao 

estado de vida em que o planeta se encontra: degradação ambiental, exclusão social, ameaça à 

continuidade da vida na Terra. 

A estrutura organizacional e o ambiente gerado pela gestão sustentável devem favorecer tanto a 

transmissão quanto a recepção de informações com as partes interessadas, de modo que, por meio do 

sistema de gestão, ocorra um fluxo continuado de comunicação e a empresa consiga, interativamente, 

difundir seus valores e sua cultura e também incorporar aquilo que é percebido como um valor para a 

sociedade. Esse processo de interação e de escuta com as partes interessadas pode proporcionar 

uma vantagem competitiva à empresa. 

Os valores culturais da empresa podem ser fortalecidos internamente com a possibilidade de 

contribuições ao planejamento por parte dos funcionários e de parceiros ao processo de decisão. 

Ressalte-se que participar implica conhecer esses valores que fundamentam as decisões e o 

planejamento. A prestação de contas aos acionistas e ao público em geral aumenta a confiança dos 

investidores em relação à empresa, tornando mais fácil o acesso ao capital financeiro. A comunicação 

com o público externo sobre questões que sejam fundamentais para a sustentabilidade pode também 

principiar correções estratégicas ou táticas. 

Em consonância com a idéia de uma empresa cidadã e socialmente responsável o objetivo da 

dinâmica do relacionamento com seus públicos – incorporar visões nas decisões e prestar contas - 

deveria envolver todos na ação empresarial, assim como firmar um vínculo de responsabilidade da 

empresa para com as partes afetadas pelo seu negócio e com a realidade em que está inserida. 

A responsabilidade social empresarial seria uma espécie de limite ou renúncia à forma como até o 

momento as empresas produziram seus bens e serviços. Esta renúncia, resultado da relação com os 

stakeholders, apontaria para um caminho de contribuição do setor privado com o desenvolvimento 

sustentável. 

 
Dica 

Recomendamos o filme abaixo: 

The Corporation 

Adaptado em 2003 do livro homônimo de Joel Bakan (The corporation. The pathological pursuit of 

profit and power) que co-assina o roteiro, o filme conta a história das empresas americanas, 

subdividida em capítulos, mostrando o processo de transformação das pessoas jurídicas ao longo do 

tempo, culminando no que conhecemos como capitalismo selvagem, causando danos às políticas 

internacionais e ao meio ambiente. 

 

Título Original: The Corporation  

Tempo de Duração: 145 minutos  

Ano de Lançamento (EUA): 2003 

Site Oficial: www.thecorporation.com 

Direção: Jennifer Abbott e Mark Achbar 
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Os conceitos de responsabilidade social mais aceitos no universo empresarial são os adotados pela 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - e pelo Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social. São mais aceitos por tratarem-se de conceitos estreitamente relacionados à 

prática da gestão da responsabilidade, uma vez que estão ligados a ferramentas de implementação, 

adoção e gestão, pelas empresas. 

Veja, abaixo, os conceitos de responsabilidade social adotados por estas instituições: 

 ABNT  

relação ética e transparente da organização com todas as suas partes interessadas visando o 

desenvolvimento sustentável ABNT (2004:3). 

ETHOS (2007) 

é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 

públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 

redução das desigualdades social  (ETHOS, 2007:5). 

Estes conceitos reforçam aspectos em comum: a abordagem ética, a transparência e o diálogo/relação 

com todas as partes interessadas na contribuição com o desenvolvimento sustentável. Esta 

compreensão, no entanto, não deve desconsiderar o fato de que na literatura temática o conceito de 

responsabilidade social empresarial se associa, freqüentemente, a uma ampla gama de significados 

diversos. Em seguida, apresentamos seis exemplificações dessas diferentes abordagens: 

1. Para Czinkota & Dickson (2001), responsabilidade social é um conjunto de filosofias, políticas, 

procedimentos e ações de marketing com a intenção primordial de melhorar o bem-estar social. 

2. Já Kotler & Armstrong (1987:471) têm uma visão da responsabilidade social como prática, 

associando-a ao marketing e afirmando que a organização deve determinar necessidades, desejos e 

interesses dos mercados-alvo e então proporcionar aos clientes um valor superior de forma a manter 

 
Dica 

Para quem deseja aprofundar os conhecimentos da visão da responsabilidade social do ponto de vista 

empresarial, recomendamos pesquisa no site http://www.ethos.org.br (ETHOS 2007). 

 

 

 
Reflexão 

O conceito de desenvolvimento sustentável implica numa modificação, entre outras coisas, nos 

padrões de produção. O que corresponde a uma renúncia por parte das empresas. Esta renúncia não 

precisa ser ditada por leis, mas por uma adesão ao bem comum. Ou, como antecipado por Freud, 

trata-se de uma nova moralidade que resulta da renúncia: ...não é a renúncia às pulsões que deriva da 

consciência moral, é a consciência moral que nasce da renúncia. (FREUD, 2006). 
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ou melhorar o bem-estar do cliente e da sociedade. Tais autores concebem a responsabilidade social 

como um instrumento de gestão de negócios capaz de gerar resultados e benefícios para a 

comunidade (bem-estar social), mas, sobretudo, para a empresa. Para eles, mesmo no caso de ações 

voltadas para segmentos populacionais em situação de risco social (a “clientela do social”), prevalece 

o viés do marketing, com ênfase em suas necessidades, desejos e interesses (“foco no cliente”) e na 

“agregação de valor”. 

3. Para Ferrel; fraedrich e Ferrel (2001:65) a responsabilidade social é uma obrigação que a empresa 

assume com a sociedade. A responsabilidade social pode ser considerada em quatro tipos: a) 

responsabilidade econômica, b) responsabilidade legal, c) responsabilidade ética e d) responsabilidade 

filantrópica. Neste caso, a responsabilidade social é vista como a contrapartida da empresa à 

sociedade: um serviço essencial que a empresa deve prestar à sociedade de onde ela retira seus 

insumos básicos e, de certa forma, deteriora o seu habitat natural e suas condições de vida. 

4. Por sua vez, Carrol (1979:457) também considera que a responsabilidade social empresarial pode 

ser abordada a partir de quatro perspectivas distintas: 

i. a responsabilidade econômica, segundo a qual a empresa tem como principal objetivo ser 

lucrativa para seus proprietários e acionistas, e que consiste em produzir bens e serviços de que a 

sociedade necessita a um preço justo e também prover remuneração justa a seus investidores e 

parceiros, além de maximizar seus lucros para atender às expectativas de seus proprietários e 

acionistas; 

ii. a responsabilidade legal, que se refere à consciência de sua obrigação em obedecer às leis e 

que consiste no cumprimento das obrigações legais e fiscais e na observância do disposto nas 

legislações federal, estadual e municipal; 

iii. a responsabilidade ética, que se refere a assumir o compromisso de fazer o que é certo e evitar 

danos em qualquer esfera e se efetiva quando a empresa e seus tomadores de decisão pautam 

seus comportamentos com base na eqüidade, justiça e imparcialidade e respeito aos direitos 

humanos e diferenças individuais; 

iv. a responsabilidade discricionária ou filantrópica, que se refere à contribuição para a 

comunidade e qualidade de vida e que consiste no patrocínio, doações e financiamento de 

programas, projetos e causas sociais de interesse da comunidade e da sociedade como um todo. 

5. Mortana & Charmov (1998) apresentam três níveis de abordagem na responsabilidade social 

empresarial, a saber:  

i. da obrigação social, onde predominam a responsabilidade econômica e legal, com destaque 

para a idéia de lucro, sendo a preocupação com as questões sociais restrita à criação de 

empregos, ao pagamento de salários justos e ao respeito às leis;  

ii. da reação social, onde predomina a responsabilidade ética; e  
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iii. da sensibilidade social, característica das empresas verdadeiramente comprometidas com o 

bem-estar social, quando predomina uma responsabilidade autenticamente filantrópica. 

6. Melo Neto & Bernnand (2004:61) apresentam uma tipologia da prática da responsabilidade social 

empresarial que distingue as modalidades da filantropia tradicional e da nova filantropia e investimento 

social privado. A filantropia tradicional se circunscreveria apenas às doações, efetivadas por entidades 

estritamente filantrópicas, cujo raio de ação é restrito ao âmbito local, enquanto na nova filantropia as 

entidades receptoras do capital filantrópico desenvolvem projetos sociais que envolvem ações locais, 

regionais e nacionais e seus gestores são obrigados a prestar contas e deles são exigidos resultados 

mensuráveis. No novo contexto há um significativo aumento do capital filantrópico, expresso no 

crescimento dos volumes das doações e na presença de critérios de focalização e priorização de 

causas sociais. As “aplicações no social” tornam-se estratégicas para as empresas, propiciando o 

surgimento do Investimento Social Privado. 

 7. Melo Neto & Bernnand (2004:5) afirmam que uma empresa socialmente responsável é aquela que 

investe no bem-estar de seus funcionários e dependentes e no ambiente de trabalho saudável, além 

de preservar o meio ambiente e incentivar ações sociais, incorporando desta forma as dimensões 

internalista e externalista da responsabilidade social. Está implicado nesta proposição um limite para a 

atuação empresarial e a consideração das conseqüências do agir para os outros, numa incorporação 

crítica de questionamentos que possam garantir a sobrevivência e continuidade da vida como 

imperativo categórico da responsabilidade. A perspectiva da responsabilidade social está enraizada 

numa atitude crítica e propositiva e não meramente numa perspectiva adaptativa. Uma gestão 

empresarial socialmente responsável está referida à qualidade das relações e à geração de valor, que 

por sua vez estão referidas à arquitetura da rede de interação e diálogo mantida situacionalmente com 

e pelos diversos stakeholders. 

O conceito de “filantropia de risco” é abordado por Melo Neto & Bernnand (2004: 61) como uma 

vertente do desenvolvimento social privado que prevê resultados voltados para inovação, mudança de 

paradigma, impacto social e retorno do capital filantrópico investido. O que precisa ser analisado no 

novo contexto é uma ação de investimento social voltada para o alcance de mudanças sociais efetivas; 

com base numa idéia inovadora executada por um empreendedor dedicado à área social e objetivando 

construir organizações capazes de gerar altos índices sociais nos investimentos que recebem. 

Comparando-se com a filantropia tradicional, o Investimento Social Privado, tanto de pessoas físicas 

como jurídicas, tem as seguintes características distintivas: a focalização em áreas, a presença de 

ações integradas e convergentes e a concentração de recursos, além de ter na gestão seu fator 

dominante de efetividade e eficácia. Fundamental é que ele seja objeto de um processo de 

gerenciamento contínuo, onde as práticas de certificação social e ambiental podem ser apontadas 

como o ponto culminante. 

 
Glossário 

 Investimento Social Privado 
O investimento social privado é, segundo o GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – e o 

IDIS - Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social - “uma ação de investimento em 

projetos sociais feita por pessoas físicas ou jurídicas, objeto de um processo de gerenciamento 

contínuo”. Esse conceito é centrado na busca de soluções para problemas sociais que afetam 

segmentos populacionais em situação de risco social. 
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2. Sustentabilidade e Responsabilidade Social 

O desenvolvimento econômico, ao longo do trajeto da civilização industrial, ocorreu em paralelo à suas 

implicações sociais e ambientais. Acontecimentos históricos marcaram um entrelaçamento, 

incorporando à racionalidade empresarial o compromisso com a perenização da vida e uma nova visão 

na qual as atividades econômicas são parte das atividades humanas e com elas devem estar 

comprometidas.  

Foi durante a Guerra Fria que os meios de destruição desenvolvidos pelo complexo industrial-militar, 

evidenciaram o maior dilema contemporâneo: a consciência do risco da imbricação entre saberes 

tecnocientíficos e poderes humanos. Sua maior expressão foram as bombas que os E.U.A. lançaram 

sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Segundo GEORGESCU-ROEGEN (1971), desta 

consciência emerge o reconhecimento do comprometimento das condições de vida no planeta mesmo 

em tempos de paz, fazendo com que, a partir dos anos 1950, surgisse o movimento pacifista 

antinuclear e a questão ambiental passasse a ser vista como estratégica e decisiva na agenda social e 

política das nações industriais. 

As atividades econômicas devem estar comprometidas com a capacidade de suporte dos sistemas 

naturais e das condições de vida no planeta. A proposta de uma nova visão de desenvolvimento, o 

desenvolvimento sustentável, surge decorrente da compreensão de que o desenvolvimento econômico 

compromete a cultura, a política, a sociedade e o meio ambiente. 

No ano de 1969, a ocorrência de um desastre ecológico provocado pelo mercúrio vertido nas águas da 

Baía de Minamata no Japão, pela indústria local, contaminou gravemente pescadores e moradores da 

área. O fato repercutiu mundialmente, dando forte sentido de urgência à discussão da necessidade de 

um novo tipo de desenvolvimento que harmonizasse objetivos econômicos, sociais e ecológicos. Como 

decorrência e proposta pela Suécia no mesmo ano, a Conferência Internacional para o Meio Ambiente 

Humano, por ocasião da XXIII Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU - teve sua 

origem nas preocupações sobre modos de vida e no debate sobre a degradação ambiental gerada 

pelo padrão, capitalista ou socialista, de desenvolvimento industrial. Nesta conferência, que ocorreu no 

ano de 1972, também conhecida como Conferência de Estocolmo, a questão ambiental é reconhecida 

como estratégica para o futuro da humanidade. Divulgado na Conferência de Estocolmo e base da 

discussão proposta pelo Clube de Roma, o Relatório Meadows anunciou a insustentabilidade dos 

meios de produção e consumo vigentes. O Relatório foi elaborado por pesquisadores do 

Massachussets Institute of Technology (MIT) a pedido do Clube de Roma, uma organização não 

governamental que articula a discussão da responsabilidade dos seres humanos com o futuro do 

planeta e a melhoria da condição de vida em sociedade. 
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As discussões sobre a questão ambiental foram ampliadas após a Conferência de Estocolmo quando 

foi criada pela ONU a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida por Gro 

Harlem Brundtland, então primeira-minista da Noruega. Em 1987 esta comissão produziu o Relatório 

Nosso Futuro Comum, também chamado Relatório Brundtland, o qual define o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que se propõe a equacionar os problemas vinculados aos aspectos 

ambientais e a responder aos desafios da eqüidade social. 

Os conceitos de responsabilidade social empresarial e desenvolvimento sustentável encontram-se 

entrelaçados. Em suas ações e decisões as empresas socialmente responsáveis incorporaram a 

sustentabilidade, considerando os impactos de suas decisões para a preservação das condições de 

vida.  

A definição clássica de desenvolvimento sustentável foi extraída do Relatório Brundtland (NOSSO 

FUTURO COMUM, 1998:430) como: aquele que atende às necessidades do presente, sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Isso 

significa assumir como objeto da sua responsabilidade a vulnerabilidade das condições de vida de 

 
Glossário 

 Clube de Roma e o Relatório Meadows 
 
O Clube de Roma reúne cientistas, economistas, homens de negócio, chefes e funcionários de Estado 
e tem como missão atuar como um catalisador global de mudança, independentemente de interesses 
políticos, ideológicos ou de negócios.  
As teses do Clube de Roma influenciaram fortemente os debates da Conferência de Estocolmo e 
fundamentaram críticas ao crescimento da sociedade industrial. O Clube de Roma propunha a adoção 
do compromisso de “crescimento zero” da população e do produto mundial. O Relatório Meadows 
alertava para o fato de que a manutenção da expansão dos padrões de crescimento do produto e da 
população do planeta inviabilizaria qualquer intento de efetivar uma distribuição mais eqüitativa dos 
recursos básicos naturais existentes. E foi esta tese que influenciou a proposta do Clube de Roma. 
 
Para saber mais sobre o Clube de Roma, visite o site www.clubofrome.org (CLUB OF ROME 2007) 

 

 
Dica 

Para um aprofundamento do debate sobre sustentabilidade e aquecimento gloobal assista ao filme: 
Uma verdade inconveniente 
Lançado em fevereiro de 2006 no Festival Sundance e celebrado como uma obra cult no Festival de 
Cinema de Cannes, o filme “Uma verdade inconveniente” já foi visto por milhões de pessoas, 
principalmente nos Estados Unidos.  
O Filme é protagonizado por Al Gore, vice-presidente do governo Clinton e constitui-se numa severa 
advertência para a humanidade sobre a responsabilidade do homem nas mudanças climáticas.  
 
Título Original: An Inconvenient Truth  

Gênero: Documentário 

Tempo de Duração: 100 minutos  

Ano de Lançamento (EUA): 2006 

Site Oficial: www.climatecrisis.net  

Distribuição: Paramount Classics / UIP  

Direção: Davis Guggenheim 
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outros que são incapazes de estabelecer qualquer relação simétrica de intercâmbio. A geração 

presente pode, por exemplo, afetar de modo profundamente negativo e irreversível, as condições de 

vida de gerações futuras. Mas a recíproca não é verdadeira.  

Para Mello (2006), o conceito de desenvolvimento sustentável é mais complexo do que a apropriação 

classicamente realizada pela perspectiva empresarial. A compreensão plena do Relatório Brundtland, 

segundo o autor, implica em compreender também que é necessário: 

� dar a máxima prioridade às necessidades essenciais dos pobres do mundo; 

� enxergar o impedimento do meio ambiente em atender às necessidades presentes e futuras, 

considerando as limitações da tecnologia e da organização social; 

� aceitar que nos países subdesenvolvidos, as necessidades básicas de grande número de 

pessoas não estão sendo atendidas e que estas pessoas aspiram legitimamente a uma 

qualidade de vida melhor; 

� aceitar que as necessidades são determinadas social e culturalmente, ou seja, são 

construídas pelos padrões de consumo e por costumes vigentes nos vários países e não por 

motivos naturais; 

� promover valores que mantenham os padrões de consumo dentro dos limites das 

possibilidades ecológicas a que todos podem aspirar, de modo razoável; 

� aceitar que o desenvolvimento sustentável é incompatível com a crença desenfreada nas 

possibilidades da tecnologia; 

� aceitar que desenvolvimento sustentável é incompatível com a exposição dos sistemas 

naturais ao risco. 

Cada vez mais empresas tentam alinhar-se à perspectiva do desenvolvimento sustentável. Hoje este 

movimento alcança até mesmo o mercado financeiro, onde o desempenho econômico primava 

exclusivamente. Acredita-se, assim, conduzir a uma sociedade capaz de proporcionar e reproduzir 

qualidade de vida de modo equânime às pessoas e assegurar a sustentabilidade de seus negócios – 

sociedade sustentável, empresas sustentáveis. A missão da sustentabilidade é lidar com dilemas e 

aspirações conflitantes. Considerar as três dimensões da sustentabilidade (econômica, social e 

ambiental) é aprender com as partes interessadas, desenvolver habilidades, criar reputação favorável, 

livrar-se de pressões e aprender a premissa básica de praticar gestão lidando com vontades e 

interesses díspares, preparando a empresa para um olhar sistêmico sobre os impactos que provoca e 

sofre. 

 
Dica 

Para entender melhor as críticas sobre o conceito de desenvolvimento sustentável colocadas por 

Mello (2006), sugerimos que você vá ao site http://www.pegadaecologica.siteonline.com.br e teste seu 

consumo calculando a sua pegada ecológica. 

Este teste faz uma estimativa da quantidade de recursos necessária para produzir os bens e serviços 

que você consome e absorver os resíduos que você produz. É um bom exercício de reflexão sobre a 

sustentabilidade. 
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Este entrelaçamento entre os dois conceitos, na prática, tem sido traduzido na proposta de 

desempenho das empresas, com igual importância, nas esferas econômica, social e ambiental. Muitas 

ferramentas de gestão, visibilidade, transparência e certificação foram desenvolvidas com o objetivo de 

incorporar estas dimensões nas decisões empresariais, como a ABNT NBR 16001:2004; a GRI – 

Global Reporting Initiative e o Balanço Social Modelo IBASE. Esta incorporação e mensuração têm 

como premissas subjacentes o diálogo, a ética e a transparência. 

Melo Neto & Brennand (2004:73) apontam que um importante marco de referência para o 

entrelaçamento dos conceitos de responsabilidade social e de sustentabilidade foi a reunião do 

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2003, no Rio de 

Janeiro. O que merece ser destacado é que, de um conceito originariamente compreendido como 

 
Atenção 

Pesquisa recente tem mostrado a enorme valorização das ações de empresas que investem em 
sustentabilidade. Segundo pesquisa realizada pela BLOOMBERG LP (2007), nos últimos dez anos, 
entre empresas que integram o índice Dow Jones Sustainability (DJSI), dentre as quais 3M, Bristol-
Meyers Squibb, British Telecomunications, Dow Chemical, Intel Corporation, Procter & Gamble, Sony, 
Royal Dutch Petroleum, Unilever, Volkswagen, BASF e Henkel, revela que a relação entre o valor de 
mercado e o valor contábil de empresas varia de 0,43 a 16,72. De oitenta resultados observados, em 
apenas cinco (6%), esta relação é inferior a um. 
Isso ressalta a importância da atenção com os ativos intangíveis, influenciados por aspectos como 
reputação e gerenciamento de riscos e impactos sobre partes interessadas. Seu peso é 
freqüentemente maior do que o do ativo tangível. Sem falar de casos notórios de perdas como os da 
Enron, Worldcom, Nike, Andersen ou Parmalat, decorrentes da inobservância de aspectos da 
sustentabilidade ou do relacionamento com stakeholders. 
 

 

 
Glossário 

Dow Jones Sustainability Index - DJSI 
 
O índice DJSI é um índice utilizado por investidores da bolsa de Wall Street – Nova York, E.U.A..  Sua 
carteira é constituída por empresas extraídas do Índice Dow Jones Global - DJGI - e que, 
obrigatoriamente, preenchem requisitos de sustentabilidade, através de uma avaliação constituída por: 
Perfil econômico - governança corporativa e relações com investidores; planejamento estratégico e 
gerenciamento de riscos e crises; aplicação de indicadores e presença de código de conduta; 
cumprimento da legislação; relacionamento com clientes; vendas no atacado e no varejo e políticas de 
gerenciamento do preço; e oportunidades de mercado.  
Perfil ambiental - existência de políticas e sistema de gestão ambiental; implementação de eco-
eficiência; desempenho ambiental; emissão de gases de efeito estufa e estratégias de mitigação 
climática; participação em projetos de infra-estrutura; geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica e relatório ambiental. 
Perfil social - práticas trabalhistas; fortalecimento de capital humano e intelectual; atração e retenção 
de talentos; gestão do conhecimento; relacionamento com fornecedores; engajamento com/das partes 
interessadas; cidadania, voluntariado e filantropia; relatório social.  
 
Dow Jones Global Index – DJGI 
Índice utilizado para acompanhar o comportamento da bolsa de valores norte-americana. É composto 
pelo valor das ações das mais importantes empresas no mundo. Preparado e publicado pela Dow 
Jones & Company, é o mais tradicional entre todos os indicadores de mercado de ações americano e 
utilizado como referência mundial no mercado financeiro. Serve de parâmetro para administradores e 
investidores de recursos na análise de decisões e investimentos. 
 
Para maiores informações ver site www.dj.com DOW JONES (2007) 
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associado à preservação ambiental, a sustentabilidade é incorporada aos negócios tornando-se mais 

complexa, sendo também entendida como uma abordagem de negócios orientada a criar valor para 

acionistas a longo prazo pela consideração e gerenciamento de riscos nas áreas econômica, ambiental 

e social (JULIANE, 2002:2). 

A compreensão da sustentabilidade requer entendê-la como um sistema complexo em que se definem 

múltiplas dimensões interferentes entre si. Ora se complementam, ora se antagonizam, 

interdependentes. Tanto se subsidiam, como condicionam a realização da outra. O que ocorre no 

âmbito de uma dimensão repercute nas outras, mesmo que as implicações não sejam explícitas e que 

essa relação não seja evidente. 

A sustentabilidade permite considerar a interferência de três origens de valor dos negócios. Aos fatores 

econômicos tradicionais de sucesso – participação no mercado, escala, escopo, custos, etc. – 

considera-se o valor ambiental agregado, isto é, decorrente do desenvolvimento de processos ou 

produtos em que a taxa de reposição dos recursos naturais é maior do que a taxa de utilização dos 

mesmos; e o valor social, isto é, derivado de processos não excludentes. Assim, o valor agregado total 

equivale à soma de valor econômico, mais valor ambiental e valor social. 

Pesquisa sobre a incorporação da sustentabilidade nas estratégias empresariais, realizada com 30 

empresas de grande porte pela Fundação Dom Cabral (FDC 2007) demonstram que há, ainda, muita 

dificuldade em adequar modelos de negócios aos desafios contemporâneos. Segundo a pesquisa, 

muitos programas de responsabilidade social são de cunho assistencialista, apesar da escolha das 

empresas participantes da pesquisa estar vinculada ao comprometimento com a responsabilidade 

corporativa, como a assinatura do Pacto Global e a participação nos índices de sustentabilidade das 

bolsas de valores. 

 
Reflexão 

Em entrevista  sobre as conclusões da pesquisa da FDC , Paulo Itacarambi, diretor do Instituto Ethos 

dá a seguinte declaração: Vemos grandes empresas de produtos de consumo com estratégias de 

inclusão dos mais pobres, mas que não têm, ao mesmo tempo, uma política para reduzir o impacto 

ambiental causado pelas embalagens. Ao mesmo tempo, a indústria automobilística continua fazendo 

propaganda de carros potentes, que consomem muito combustível, em plena era do aquecimento 

global. (VIALLI, 2007:16) 

 
Leitura Complementar 

Sobre desenvolvimento sustentável sugerimos as leituras: 

Nosso Futuro Comum (1998) – em busca do desenvolvimento sustentável. Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1988. 

HOLLIDAY, C. (2002) et allii. Cumprindo o prometido: casos de sucesso de desenvolvimento 

sustentável. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
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3. Diálogo, Alteridade e Vulnerabilidade 

 Melo Neto & Brennand (2004:8) afirmam que a dimensão ética é uma das principais dimensões da 

responsabilidade social que se configura na relação ética com os seus stakeholders – acionistas, 

fornecedores e distribuidores, governo, clientes, funcionários, concorrentes. Afirmam ainda que, para 

muitos estudiosos, a responsabilidade social corporativa é sinônimo de ética nos negócios tratando-se 

de uma corrente de pensamentos que se fortalece e expande seus conceitos e valores e a moralidade, 

a transparência, a credibilidade e confiabilidade como imperativos éticos MELO NETO & BRENNAND 

(2004:22). 

Lidar com a questão ética no âmbito empresarial compreende dois processos distintos: (a) a utilização 

de procedimentos éticos em todos os níveis da empresa e (b) a formação de uma imagem ética. Os 

autores falam também de “princípios éticos”: regras de comportamento que devem nortear todas as 

atividades e padrões de relação da empresa com seus diversos públicos, com seus stakeholders. 

Ashley (2002:50), por sua vez, identifica a responsabilidade ética como uma das tipologias possíveis 

dentre as diversas formas de responsabilidade empresarial, distinguindo-a das demais: 

responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, políticas, comportamentos esperados 

(no sentido positivo) ou proibidos (no sentido negativo) por membros da sociedade, apesar de não 

codificados em leis (...) elas envolvem uma série de normas, padrões ou expectativas de 

comportamento para atender o que os diversos públicos (stakeholders) com os quais a empresa se 

relaciona, consideram legítimo, correto, justo ou de acordo com seus direitos morais ou expectativas.  

A autora identifica o exercício da responsabilidade social corporativa como um novo ethos no qual 

predomina a responsabilidade ética e valores morais que conduzem a empresa a uma atuação social e 

correta e eticamente responsável nos negócios. 

Como produto de tais características e valores, a autora define o que vem a ser uma empresa 

socialmente responsável, como sendo aquela que tem preocupação com atitudes éticas e moralmente 

corretas; promoção de valores e comportamentos morais que respeitam os padrões universais de 

direitos humanos e de cidadania e participação na sociedade; (...) respeito ao meio ambiente e 

contribuição para a sua sustentabilidade; (...) maior envolvimento nas comunidades (ASHLEY, 

2002:53). 

Ferrel; Fraedrich e Ferrel (2001:7), afirmam que a ética pressupõe que as empresas e indivíduos 

observem os princípios morais válidos. Afirmam também que no mundo dos negócios as empresas 

devem gerar lucros para que sobrevivam; no entanto, os lucros gerados não podem ser obtidos por 

 
Leitura Complementar 

Para melhor compreensão da ética no universo das empresas recomendamos a leitura do livro de 

FERREL, L.; FRAEDRICH, J.; FERREL, O.C. (2001)  Ética Empresarial: dilemas, tomadas de decisão 

e casos. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Ed., 2001. 
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meio de má conduta. Para os autores a empresa deve equilibrar seu desejo de obter lucro com as 

necessidades e os desejos da sociedade e isto significaria definir a ética empresarial como a 

compreensão de princípios e padrões que orientam o comportamento do mundo dos negócios. Se um 

comportamento específico exigido é certo ou errado, ético ou antiético, é assunto frequentemente 

determinado pelos stakeholders. Afirmando que não necessariamente os stakeholders estariam 

sempre certos, o autor destaca que as opiniões destes influenciaram a aceitação ou rejeição, pela 

sociedade, da empresa e de suas atividades. 

Para que uma empresa seja considerada uma “Empresa Ética” ela deverá atentar para os indicadores 

éticos, quais sejam: adoção de uma gestão participativa e transparente; elaboração e publicação de 

Balanço Social; respeito aos seus públicos internos e externos (stakeholders); promoção do bom 

relacionamento com estes públicos; melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho de seus 

funcionários; manutenção atualizada de seus impostos; cumprimento integral às leis; direito a creches 

e auxílio-creche aos filhos dos funcionários; isenção da mão-de-obra infantil e do trabalho escravo; 

isenção de práticas discriminatórias; transparência na seleção e recrutamento de mão-de-obra; 

transparência nos critérios de promoção funcional; combate à exclusão social; recebimento e análise 

de críticas e sugestões; adoção de medidas de preservação ambiental. Estes são alguns dos 

indicadores éticos que ajudarão a empresa a trilhar rumo ao campo da ética em seus negócios. 

E o que é ética? É o questionamento dos valores, sempre, exercido no presente, pelo discurso da 

razão crítica. A ética está associada ao juízo crítico. As tarefas e desafios da ética podem apresentar 

variações no espaço e no tempo, como são diversas as situações vividas, mas somente fundamos 

eticamente valores, se referidos ao exercício do juízo crítico, do debate, do diálogo, do convencimento. 

Isso depende do exercício da razão crítica no presente e não pode se dar apenas pela repetição 

costumeira de hábitos. 

Nossa perspectiva da temática deste curso está calcada na ética, tendo como alicerces a alteridade e 

a vulnerabilidade. Nossa concepção da responsabilidade social se apóia nas perspectivas teóricas de 

Martin Buber (1982) e Hans Jonas (1985) fazendo uma transposição das referências de seus 

conceitos fundamentais para um campo de aplicação não trabalhado originariamente por esses 

pensadores: a responsabilidade social empresarial. 

 

 
Reflexão 

Ética empresarial e responsabilidade social empresarial encontram-se, então, imbricadas uma na 

outra. Não existe empresa socialmente responsável, empresa-cidadã, sem uma postura ética diante 

de seus stakeholders.  

Por exemplo, pode-se considerar uma empresa em débito com seus impostos, apesar de desenvolver 

grandes projetos sociais nos âmbitos local, regional e até mesmo global, uma empresa cidadã? Pode-

se considerar uma empresa cidadã, uma empresa ética, aquela que fosse detentora de uma postura 

ética para com seus públicos externos, todavia, não conferisse melhoria na qualidade de vida no 

trabalho para seu público interno? 
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Para Buber o princípio dialógico é a possibilidade humana de acesso ao Ser. Para ele o ser humano é 

o ente que está face a face. É, portanto, um ente aberto às possibilidades relacionais, cuja liberdade se 

potencializa pelo enraizamento na concretude da sua situação de vida. Enraizar-se na vida é deixar-se 

confrontar pela presença e a ela buscar responder. Essa perspectiva, Buber vai desenvolver de modo 

conclusivo em sua obra-prima, o livro Eu e Tu, lançado em 1921, onde se explicita o reconhecimento 

do primado da vulnerabilidade à alteridade como a chance primordial do Ser, superando os estreitos e 

destrutivos limites do sujeito auto-centrado e autárquico (BARTHOLO, 2001:9). Muitos estudiosos 

identificam em sua obra a redescoberta do princípio dialógico, um evento que assinala uma verdadeira 

revolução copernicana para o pensamento moderno, e que pode levar a um segundo recomeçar do 

pensamento na filosofia européia contemporânea (HEIM, 1930). 

Para Buber (2001:8), o ponto de partida de tudo é a relação, a reciprocidade, e não o sujeito, seus 

discursos e suas verdades. O fundamento da responsabilidade está no Outro, é um modo de vínculo e 

de relação que é afirmado a partir da escuta. Mais importante que afirmar, seria responder. Portanto, 

na perspectiva de Buber, a responsabilidade seria um convite à interlocução. Seu pensamento coloca 

como base o primado do Outro e o princípio dialógico. Relacionar-se deve ter como ponto de partida 

este Outro, pela via do reconhecimento da alteridade e da vulnerabilidade. Toda a conduta do Eu deve 

estar baseada neste entendimento, que o Outro me é diferente e vulnerável diante de mim, portanto Eu 

o escuto e respondo às suas carências. Nessa perspectiva, a pessoa da relação Eu-Tu é o suporte 

relacional que permite fazer da alteridade uma presença (BARTHOLO, 2001:11). 

Buber (1982:56) compreende a responsabilidade como um prestar contas daquilo que nos é confiado, 

não sendo, portanto, um dever ideal, desconectado da realidade, mas um conceito que existe tão 

somente no domínio da vida vivida; um responder ao que nos acontece, que pressupõe a existência e 

presença do Outro que me cobra resposta. Toda ação responsável, segundo o autor, nasce da 

resposta a esta presença. Nesta perspectiva há um entrelaçamento vivo e fecundo entre 

responsabilidade, resposta e diálogo, enraizado numa atitude crítica e propositiva, portanto, ética. 

Para Jonas (1985) a afirmação de valores pela ética está vinculada à idéia de limite. Se não houvesse 

limite para as nossas ações, nossas condutas, nossas intervenções, nossos poderes, nós não 

precisaríamos de ética. Mas se queremos afirmar esses limites e neles reconhecermos um valor, e se 

ousamos fazer essa afirmação não apenas por referência ao legado tradicional de algum texto 

sagrado, mas sim como fruto do exercício presente da razão crítica, então nós precisaremos de ética. 

 
Glossário 

Martin Buber  (1878 – 1965) 

 

Pensador judeu nascido em Viena e falecido em Jerusalém, trouxe em sua obra contribuições 

seminais para a política, filosofia, estudos da religião, da mística e da educação. Buber enfatizava a 

necessidade do pensamento vincular-se à realidade concreta das situações e não se dedicar à 

construção de esquemas mentais pré-concebidos. O grande convite que é feito pela obra de Buber é 

manter uma conversação. Mais que falar de, falar com, o que implica uma atitude assentada sobre o 

primado da escuta. Ouvir o que o outro nos tem a dizer, é a condição de possibilidade de todo diálogo 

autêntico. 
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Os desafios éticos do tempo presente impõem o reconhecimento de dois alicerces fundamentais para 

a construção de uma conduta ética. Estes alicerces estão fundamentados na antropologia filosófica de 

Buber e Jonas. Duas são as pedras angulares sobre as quais, somos convocados a fundamentar uma 

vida ética.  

A primeira delas é a alteridade: o reconhecimento de que a alteridade dos Outros com que nós nos 

encontramos é um valor primordial. Negar a alteridade é impor o Império da nossa mesmice. É invadir 

a condição de existência do Outro como um valor. É negar as possibilidades de presença desse Outro 

na relação. Nos é premente reconhecer essa alteridade como um valor que se salvaguarda 

institucionalmente como um direito, possibilitando o passo do momento ético para o momento jurídico, 

da construção de uma vida segundo a lei e a Justiça. 

O outro fundamento é a vulnerabilidade. Não basta que reconheçamos que os Outros possam ser um 

valor. É premente que reconheçamos como um valor mais alto que a relação que estabelecemos com 

os outros se dê em condições de vulnerabilidade, ou seja, que me relaciono com o outro, interfiro em 

sua condição de existência, como ele também pode interferir na minha, numa relação de 

reciprocidade. 

Para Bartholo (2002), há nas relações contemporâneas um perigo para o pensamento desavisado, um 

risco de uma perigosa ilusão. Na contemporaneidade fomos adestrados a pensar essa reciprocidade 

como se dando sempre em condições simétricas, como uma espécie de contrato firmado entre iguais 

que pode sempre encontrar os termos de uma justa relação de equivalência. É urgente que 

abandonemos tal ilusão. A interferência e a vulnerabilidade se dão fundamentalmente em relações 

assimétricas, relações em que posso mesmo causar um dano radical ao outro, sem que ele possa 

causar qualquer dano sobre mim. E o exemplo óbvio disso que nos remete ao tema da 

sustentabilidade são os impactos que nossas ações do presente podem ter sobre as gerações futuras. 

 
Glossário 

Hans Jonas (1903 – 1993) 

 

Filósofo judeu-alemão se preocupou em problematizar as condições de possibilidade para a 

construção de uma ética para a vida contemporânea. Sua obra enfatiza as conseqüências e riscos dos 

avanços e revoluções da ciência e da tecnologia sobre a vida humana, ocupando lugar de destaque 

os riscos advindos das experimentações científicas com seres humanos. A idéia da vulnerabilidade é 

a idéia fundamental que sustenta sua proposta de ética. As gerações atuais têm por obrigação moral 

tornar possível a continuidade e perenidade da vida e sobrevivência das gerações futuras. Esse dever 

é explicitado como imperativo categórico da responsabilidade. Sua obra principal, referência para a 

discussão sobre a sustentabilidade, é JONAS (1985). 
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Gerenciar essas relações de poder assimétricas, desiguais e conflituosas é um grande desafio posto à 

alta administração e aos que atuam na formulação e implementação das estratégias empresariais 

responsáveis. 

Falar em responsabilidade social empresarial, desde a perspectiva que assumimos, só pode ser um 

argumento significativo se houver a efetiva presença de uma rede de relações interpessoais dialogais 

perpassando as pessoas que servem de suporte para as dimensões internalista e externalista do 

processo empresarial. Essa rede não é construída em abstrato, mas na concretude interpessoal de 

encontros e interações face a face. Não se trata, portanto, da simples operacionalização de planos 

instrumentais a serviço do posicionamento da empresa em relação a seus produtos nos mercados. 

A responsabilidade social empresarial estaria situada na atitude da empresa em exercer 

continuamente o diálogo com os stakeholders, reconhecendo de maneira também contínua as 

diferenças, as realidades e a vulnerabilidade de cada um de seus públicos. Estabelecer espaço para a 

interação face a face com cada um de seus stakeholders seria condição de existência da 

responsabilidade social empresarial. Falar com cada um de seus públicos – escuta – e não falar de 

cada um de seus públicos, seria pré-requisito para exercer a responsabilidade no âmbito empresarial. 

Para essa responsabilidade ser efetivada os diversos stakeholders necessitam ter condições de 

encontro e diálogo. E a estrutura da empresa não pode ser um elemento incapacitante do exercício 

dialógico da interação, mas sim capacitante e potencializador. 

É importante não nos esquecermos que a ética da responsabilidade também requer um aspecto 

preventivo, associado ao exercício da virtude da prudência. Esse é um aspecto largamente enfatizado 

na obra O Princípio Responsabilidade, tentativa de proposição de uma ética para a civilização 

científico-tecnológica contemporânea elaborada por Jonas (1985). E é assim que Abbagnano (1998) 

vai apontar, como sendo inerente à responsabilidade, a possibilidade de prever os efeitos do próprio 

comportamento e corrigi-lo com base em tal previsão. 

 
Atenção 

Uma ação socialmente responsável está vinculada ao papel de cada um dos atores sociais e à 

interação entre eles. É importante compreender o papel dos vários atores para poder entender como 

as empresas estão dialogando sobre o tema em questão e como colocam em prática os seus 

discursos.  

Para situarmos o escopo do diálogo entre os atores sociais é fundamental atentar para duas 

perspectivas distintas e complementares: uma perspectiva de valorização do trabalho e outra de 

formação de um juízo crítico – que é exercitado pelo diálogo, pelo debate – cujo exercício permite que 

fundemos eticamente os valores. 

Dois fundamentos são necessários para esse exercício: a alteridade uma vez que a relação se dá no 

encontro com o Outro, e a vulnerabilidade, que remete à assimetria das relações. 
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Isso implica vincular o exercício da responsabilidade a um permanente processo de aprendizagem e 

interação. No caso da responsabilidade social empresarial, se nos mantivermos fiéis às premissas de 

Martin Buber e Hans Jonas, reconheceremos que essa aprendizagem e interação é um atributo 

característico da arquitetura da rede de interação dialógica mantida situacionalmente pelos diversos 

stakeholders. E reconheceremos, igualmente, que a esse processo de aprendizagem é inerente uma 

dimensão social, uma vez que as empresas são instituições sociais e não entidades que crescem no 

vácuo, e que as relações mantidas por seus diversos stakeholders ocorrem, portanto, sempre de modo 

contextualizado e socialmente condicionado, como nos aponta Garcia (2002:78). 

Na inter-relação entre responsabilidade social empresarial e a fundamentação da alteridade e da 

vulnerabilidade no sentido amplo aqui colocado, é pertinente ainda nos apropriarmos de outro 

pensador, Zaoual (2003). No decorrer da discussão sobre como tornar realidade o ideal de uma 

sociedade sustentável, tornam-se vinculantes e entremeados os conceitos de responsabilidade social 

empresarial por nós adotados e o conceito de desenvolvimento local de Zaoual. Riscos e 

preocupações globais devem ser traduzidos para a prática local, constituindo atores locais como 

protagonistas desse processo. Nesse sentido da participação dos que estão envolvidos na situação, 

Zaoual argumenta da necessidade de enraizamento do desenvolvimento, enfatizando a potência dos 

contextos de atuação e resgatando a cultura na reflexão econômica. Esse autor propõe o homo situs 

como sujeito da ciência econômica. O homo situs integra e supera o homo oeconomicus. 

Os atores da situação, e as empresas não estão excluídos desta designação, precisam de um sentido 

que signifique seu agir. Este sentido, no entanto, é dado situacionalmente, ninguém fala ou escuta se 

não estiver situado em algum lugar! O homo situs é intérprete da situação, com todo o peso do 

passado e da mudança que se impõe. A partir de suas crenças e conceitos, transmite seu significado. 

Contrariamente ao homo oeconomicus universal, o homo situs pensa e age situacionalmente, sua 

racionalidade se constrói socialmente in situ. Pessoas de diferentes lugares reagem de maneira 

diferente. 

 

Reflexão 

Vínculo é comprometimento. A questão ética congruente com a antropologia filosófica de Martin Buber 

referida aqui à gestão estratégica aponta para se o valor que se deseja agregar à empresa com o 

título de responsabilidade social é uma imposição de mercado ou uma atitude. 

 

Ao referirmos a gestão empresarial socialmente responsável à arquitetura da rede de interação 

dialógica, mantida situacionalmente pelos diversos stakeholders, não consideramos a 

responsabilidade como passível de ser decomposta funcionalmente nem classificável em níveis 

hierárquicos. A responsabilidade é sempre total e assumida pela pessoa em sua inteireza como uma 

questão pessoal una, intransferível e indivisível. 

 

 
Leitura Complementar 

 

ZAOUAL, H. (2003). Globalização e Diversidade Cultural. São Paulo: Cortez, 2003. 
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Uma visão míope sobre a realidade econômica que não permite vê-la como um enredamento simbólico 

constituído de crenças, história e memória, hábitos e práticas, resulta num desenvolvimento sem 

raízes e sem propósito, insustentável, que redunda numa sociedade utilitarista e mercantil. 

A título de conclusão, gostaríamos de analisar os conceitos apresentados no item 1. Aproximação ao 

Conceito de Responsabilidade Social Empresarial, a luz dos conceitos apresentados no item 3, 

diálogo, alteridade e vulnerabilidade. A nossa perspectiva sobre a responsabilidade social empresarial 

não se identifica com as proposições anteriormente listadas. Em seguida, apresentamos uma 

confrontação crítica de nossa perspectiva com as anteriormente sumariadas : 

1. O enraizamento buberiano do conceito de responsabilidade por nós proposto não permite a 

classificação da responsabilidade em níveis hierárquicos diferenciados (por ex. econômico, jurídico, 

ético e filantrópico). Essa perspectiva se apresenta do modo mais explícito e radicalizado na 

proposição de Carrol (1979) que chega mesmo a propor um modelo piramidal, com a 

responsabilidade filantrópica ocupando o topo da hierarquia. Em contraposição a tais concepções a 

rede situacional de relações dialogais entre os diversos stakeholders que aqui propomos, é de 

natureza eminentemente anárquica. O crivo ético se estabelece com base em relações face a face, 

diretas e situacionalmente concretas de cada par de atores entre si. Ou, para dizê-lo nas palavras 

de Buber: o crivo ético pressupõe relações dialogais imediatas, que são do tipo Eu-Tu, e não 

relações instrumentais, que são do tipo Eu-Isso. 

2. O enraizamento buberiano de nosso marco referencial teórico tampouco permite diferenciarmos 

a ética em camadas mais ou menos profundas ou densas de significado, segundo nossa valoração. 

E em meio a tais camadas, atribuirmos ao ético em sentido estrito um lugar específico. Para Buber 

os modos relacionais fundamentais são os do tipo Eu-Tu e do tipo Eu-Isso. Somente na vigência de 

relações do tipo Eu-Tu torna-se possível haver o exercício de virtudes éticas. As relações do tipo 

Eu-Isso não são éticas, mas sim estritamente instrumentais. O fundamental para a salvaguarda das 

possibilidades de exercício das virtudes éticas é que o campo de vigência das relações do tipo Eu-

Isso possa ser (e seja efetivamente) delimitado. Mas essa delimitação não acontece, no entanto, a 

partir, ou desde dentro dos campos onde prevalecem relações do tipo Eu-Tu. Ela lhes é exterior. 

Assim, cabe à rede situacional de relações dialogais, mantidas entre os diversos stakeholders, 

delimitar o campo de vigência dos critérios instrumentais de produtividade. Não é a produtividade 

que se auto-delimita. O exercício ético dessa delimitação é parte da responsabilidade. Não de uma 

responsabilidade econômica, jurídica, ou qualquer outra. Mas da responsabilidade integral, da qual 

a rede situacional de relações dialogais mantidas pelos diversos stakeholders deve ser veículo de 

expressão. 

3. A vinculação que afirmam autores como Czinkota & Dickson (2001) e também Kotler & 

Armstrong (1998) entre responsabilidade social empresarial e marketing não é incompatível com a 

perspectiva aqui proposta. Tudo depende de qual conceito de marketing prevaleça. Um marketing 

excludente da possibilidade de delimitação de seu campo de vigência pelo crivo do juízo ético 

expresso pela rede situacional de relações dialogais mantidas pelos diversos stakeholders seria 

decerto incompatível. Caso contrário, o vínculo seria de relativamente fácil integração (pelo menos 

no nível da teoria) à perspectiva que propomos. 
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4. Apontar para diferenciações nos níveis de abordagem e internalização da responsabilidade 

empresarial, tal com propõem Mortana & Charnov (1998) , pode ser uma necessidade, mas nosso 

procedimento nesse caso seria diferente. Não procuraríamos referir a diferenciação a nenhum 

modelo piramidal do tipo do Carrol (1979) , e sim ressaltaríamos uma importante implicação: a 

imbricação entre idéia e intervenção na responsabilidade social empresarial. Ou, em outras 

palavras, o exercício da responsabilidade social empresarial pressupõe uma compreensão 

conceitual e um modelo de gestão que lhe seja congruente.  Para daí apontarmos uma possível 

grave conseqüência: as incongruências nesse campo podem ser indicativas da presença de 

práticas espúrias ou demagógicas. 

5. As proposições de Melo Neto & Brennand (2004) podem ser lidas com base nas proposições 

apresentadas da necessária congruência entre modelos de gestão e de exercício da 

responsabilidade social empresarial. O ponto a ser questionado é qual será a compreensão da rede 

situacional de relações dialogais mantidas pelos diversos stakeholders.  A lógica da 

sustentabilidade usada por Melo Neto & Brennand (2004: 70) aponta para a proposição de que a 

busca da sustentabilidade empresarial necessita ser substituída pela busca da sustentabilidade 

sócio-comunitária. Nesta caso, a empresa auto-sustentável cede espaço para a sociedade 

sustentável, como um imperativo ético da responsabilidade social empresarial, expressa 

contemporaneamente também segundo o conceito de Investimento Social Privado. Essa 

proposição aponta para uma possível convergência de nossas perspectivas. 

 

 
Síntese 

Nesta parte da disciplina aprendemos que a aproximação ao conceito de responsabilidade social 

empresarial, ainda em construção, passa por três condições fundamentais: a ética, o diálogo e a 

transparência na manutenção das relações que as empresas devem estabelecer com todos os seus 

stakeholders, na contribuição com o desenvolvimento sustentável.  

 

Aprendemos também que o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito amplo, complexo 

e multifacetado, vinculando às empresas e suas atividades à parte das atividades humanas, 

implicando em um comprometimento com as condições de vida no planeta. As decisões empresariais 

para tal intento devem ser impregnadas pela consciência de que suas atividades impactam positiva ou 

negativamente em comunidades, funcionários, fornecedores, governos, acionistas, consumidores e 

meio ambiente. Aprendemos ainda que a discussão da responsabilidade social empresarial se 

implanta dentro das empresas por caminhos que levem estas a considerar não só os resultados de 

seu desempenho econômico, mas também e com igual valor, o resultado do seu desempenho sociai e 

ambientais.  

 

Para que o diálogo, a ética e a transparência sejam, de fato, aspectos e valores considerados nas 

decisões empresariais, é necessário que se fundamentem sobre a alteridade e a vulnerabilidade, 

aceitando o fato de que somos todos diferentes e que nossas decisões impactam, às vezes de 

maneira assimétrica e às vezes de maneira irreversível, na vida de Outros. Implantar a 

responsabilidade social e a sustentabilidade nas empresas requer a consciência de que somente o 

face a face e a presença são capazes de gerar condições reais para o diálogo. 


