
Aumentou o investimento em

A implementação de um programa de responsabilidade social empresarial
não acontece por meio de comunicados internos nem pela realização de
grandes eventos ou campanhas publicitárias, mas sim de através de uma
mudança de cultura empresarial, fazendo com que todos, dentro da
organização, acreditem na ética como a única maneira de realizar negócios
e atingir seus resultados de forma sustentável
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podem e devem adotar posturas éticas,

junto aos seus colaboradores internos, e

olhar ao seu redor, beneficiando a comu-

nidade, indo além da busca só do lucro.

Como construir, então, este marco revo-

lucionário na consciência dos empresários,
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s organizações, quais-

quer que sejam elas

micro, pequenas, mé-

dias e grandes e de

qualquer segmento,



dos executivos e dos profissionais em ge-

ral? Como manter o espírito voluntarista

das pessoas e incitá-las a continuarem

nesta tarefa e conquistarem novos adep-

tos? A resposta está através da constru-

ção de novas atitudes baseadas sob o

pilar da inteligência social, que significa

termos, nas nossas mentes, todos os va-

lores e crenças que possam fazer destes

atos o novo modelo regulatório da socie-

dade brasileira, incluída socialmente com

oportunidades certas e concretas a viven-

ciar". Isso é o que diz o diretor do Institu-

to ADVB de Responsabilidade Social

(Ires), Lívio Giosa. Ele complementa di-

zendo que a instituição realizou uma pes-

quisa nacional sobre responsabilidade

social nas empresas.

Segundo ele, para a realização do es-

tudo, participaram cerca de 2.500 empre-

sas, públicas e privadas, de todas as regiões

do Brasil. Desse número, 41 % são organi-

zações de grande porte, 50% de médio

porte e 9% pequenas. Em seu quinto ano

consecutivo, a pesquisa concluiu que hou-

ve um aumento de 61 % do investimento

em projetos sociais realizados pelas orga-

nizações - cerca de 388.915,00 de reais a

mais no ano de 2003 do que foi em 2002.

Das empresas que responderam ao ques-

tionário, 89% desenvolvem ações sociais

voltadas à comunidade e 64% incentivam

a participação de funcionários-voluntários

nestas atividades.

Giosa acredita que os resultados do

estudo deixaram bem claro que cresce,

aceleradamente, a percepção das organi-

zações quanto aos princípios orientado-

res desta nova virtude empresarial. "As

empresas aderem cada vez mais às ações

socialmente responsáveis, com inteligên-

cia estratégica, parcerias com ONGs e fun-

cionários-voluntários motivados na busca

do verdadeiro valor como cidadão". A res-

ponsabilidade social é hoje importante fer-

ramenta estratégica nas tomadas de de-

cisões das empresas. Segundo o estudo,

97% delas a utilizam. Na maioria das or-
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ganizações, a área que conduz os proje-

tos sociais é a de recursos humanos e

96% das empresas entrevistadas possu-

em executivos da alta administração en-

volvidos nas ações.

A pesquisa revelou ainda as principais

áreas abrangidas pelos Programas de Res-

ponsabilidade Social. O segmento de edu-

cação é o mais escolhido pelas empresas

para investirem, seguido pelo de meio am-

biente, cultura, saúde e qualificação. A co-

munidade em geral, a criança e o jovem

são as três categorias mais beneficiadas

pelos projetos. Dentro da avaliação dos

projetos sociais, 72% das empresas acre-

ditam que os resultados obtidos pelas

ações estão acima do esperado. A imple-

mentação de novos projetos sociais está

no planejamento das empresas para esse

ano. 63% pretendem instituir novas ações

e 30% desejam aumentar os recursos in-

vestidos. Porém, 86% são favoráveis à cri-

ação de leis de incentivo fiscal para quem

investe em Responsabilidade Social, e 24%

investiram no Programa Fome Zero. No

quesito divulgação dos investimentos e

despesas em programas de cunho social,

73% das empresas não publicam o balan-

ço social, mas 51% divulgam com outras

ferramentas.

Os dados do estudo indicaram ainda

que 83% das organizações não sabem a

opinião do seu cliente ou potencial consu-

midor quanto à importância da mesma atu-

ar em Programas de Responsabilidade

Social; e 56% não conhecem a aplicação

da norma SA 8000 e sua influência na ação

relacionai ética no ambiente interno das

empresas. O objetivo da pesquisa é obter

e fornecer informações mais precisas so-

bre a atuação das organizações em pro-

gramas socialmente responsáveis, a evo-

lução deste entendimento no contexto das

empresas e do mercado, além das tendên-

cias sobre o tema. O questionário foi envi-

ado a um universo com 7.180 empresas-

alvo. Deste montante, 2.517 (35%) respon-

deram ao questionário.
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Responsabilidade social
- o caminho à frente
nos negócios
Cada um de nós, como cidadãos mundiais, deve examinar os
efeitos de nossas ações em todos os lugares e assegurar que
elas sejam socialmente responsáveis

milhões de pessoas ao redor de todo o

mundo. Esta decisão levou muitos anos

para ser tomada, culminando em uma re-

solução aprovada em uma reunião da Jun-

ta de Gerenciamento Técnico da ISO reali-

zada em Estocolmo, em Junho de 2004. A

reunião foi precedida por uma Conferência

da IAO sobre responsabilidade social, as-

sistida por mais de 300 delegados de 66

países e eu, pessoalmente, me senti não

só satisfeito como também entusiasmado

com as possibilidades que uma Norma In-

ternacional de responsabilidade social

pode trazer para a comunidade global.

Fiquei também muito contente com as

respostas da indústria e dos grupos repre-

sentantes dos consumidores. "Por que vo-

cês estão nos questionando? Não é óbvio

que a ISO esteja fazendo algo no campo

da responsabilidade social?", disse um re-

presentante da indústria. Os defensores do

consumidor disseram: "Obrigado por nos

envolverem. Esta é primeira vez em que fo-

mos considerados colaboradores na área

de responsabilidade social e nos deram

oportunidade para contribuir. Acreditamos

que a ISO seja capaz de agregar valor". Eles

também disseram: "Estamos aqui pois as

ferramentas antigas são insuficientes para

a causa que representamos".

Ao longo dos anos, a abordagem unâ-

nime da ISO trouxe à tona uma grande

quantidade de Normas Internacionais que

foram adotadas em todo o mundo. A prin-
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ISO decidiu desenvol-

ver uma norma para

Responsabilidade So-

cial, um avanço que,

creio eu, beneficiará



cípio elas eram normas básicas para uni-

dades, avançaram para normas de geren-

ciamento e, mais recentemente, passaram

a tratar de problemas ambientais. O desen-

volvimento da série de normas 14000 da

ISO, bem como dos documentos de orien-

tação, é o trabalho mais importante da or-

ganização nesta área. É um avanço impor-

tante rumo à economia sustentável, em que

se concorda com unanimidade que a pro-

teção ambiental é um elemento-chave da

responsabilidade social.
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vam uma norma que fornecesse certifica-

ção para as partes interessadas, pois sem

isto, segundo as mesmas, a norma não te-

ria sentido. O Grupo de Aconselhamento

de responsabilidade social da ISO reco-

mendou que havia a necessidade de um

documento de orientação, e não de um

documento de especificação planejado

para avaliar a conformidade.

Creio que há uma vantagem para a cria-

ção de um documento de orientação. Uma

norma que inclui certificação hoje em dia, em

minha opinião, derrotaria este documento

desde o início. Aqueles que desejarem utiliza-

rão a norma conforme seja adequado a eles.

A média de idade dos participantes da

conferência era mais baixa do que normal-

mente vejo nas reuniões. Tenho a impres-

são - muito bem-vinda - de que estes de-

legados estavam preocupados com as ge-

rações futuras, bem como por elas, o que

reflete seu interesse pela sustentabilidade.

Responsabilidade social: é neces-
sária uma abordagem diferente

Nossa aldeia global é rápida, intangí-

vel e traz consigo novas necessidades e

oportunidades. Quando levantei a bandei-

ra da responsabilidade social, pela primei-

ra vez, em 2001, acreditava que ela pode-

ria ser integrada na estrutura natural das

normas da ISO. No entanto, quanto mais

eu examinava o assunto, mais observava

o quão amplo ele é e concluí que uma nova

abordagem se fazia necessária.

A necessidade de uma diferente abor-

dagem se reflete na resolução da Junta de

Gerenciamento Técnico da ISO feita em

Estocolmo. Em um desenvolvimento ino-

vador, a criação de uma norma de respon-
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De high-tech para high-touch
A ISO agora tem a oportunidade de pro-

gredir para uma arena mais sensível, uma de,

pelo menos, igual importância para nossas

áreas tradicionais de preocupação. Chamo

isso de mudar do hight-tech para high-tou-

ch, e está de acordo com o que os delega-

dos da conferência de Estocolmo expressa-

ram como uma necessidade de nos tornar-

mos não somente mais conscientizados so-

cialmente, como também mais socialmente

ativos. O desenvolvimento de uma norma

para responsabilidade social será uma con-

tribuição positiva em um mundo globalizado

que possui, como muitos críticos já aponta-

ram, muitos aspectos negativos.

Uma norma de responsabilidade so-

cial trará consigo muitas vantagens. Será

uma plataforma internacional unificada,

aplicável em qualquer lugar - do mais alto

arranha-céu à vila mais remota, da gran-

de corporação ao negócio de família, do

maior gabinete do governo às menores

ONGs e organizações sem fins lucrativos.

Mas isto só se tornará verdade se a nor-

ma falar a todas as suas partes interessa-

das, algo que a conferência de Estocolmo

empenhou-se seriamente por alcançar. A

norma trará benefícios especiais ao mundo

em desenvolvimento, pois a maioria das ati-

vidades de responsabilidade social é exe-

cutada atualmente não onde os bens são

fabricados, mas onde eles são vendidos.

Algumas vozes em Estocolmo deseja-



sabilidade social incluirá "participação sig-

nificativa em toda a amplitude das partes

interessadas". Além disso, que "mecanis-

mos sustentáveis sejam estabelecidos para

facilitar a participação dos especialistas de

países em desenvolvimento, ONGs e ou-

tros grupos com recursos limitados, no tra-

balho de responsabilidade social da ISO".

O Plano Estratégico da ISO para 2005

pede normas para um mundo sustentável. A

ISO tem mantido durante muito tempo uma

política assegurando que suas atividades são

relevantes para o mercado e, portanto, con-

seguiu uma alta credibilidade. A ISO, por car-

regar consigo amplo reconhecimento, junto

de seu grande número de membros nacio-

nais, bem como pelas muitas vozes de partes

interessadas, as quais representa, fornecerem

alto valor agregado, é a organização ideal para

promover a responsabilidade social.

Nosso mundo moderno depende for-

temente do comércio, comércio este que é

incentivado pelas normas. Entretanto, este

comércio é cada vez mais caracterizado por

um fenômeno relativamente novo, que con-

siste em uma única organização buscar ma-

teriais em um país, fabricar em um segun-

do país e vender em um terceiro, quarto e

quinto. Nos últimos anos, houve também

um movimento crescente do fornecimento

internacional e remoto de serviços, e do

movimento de pessoas no curso de seu tra-

balho, tanto temporário quanto permanen-

te. Estes desenvolvimentos, bem como o

desenvolvimento da mídia internacional

em tempo real, ampliaram os apelos por

responsabilidade social que, embora in-

clua a comunidade local, agora também

se estende muito além dela. Na verdade,

cada um de nós, como cidadãos mundi-

ais, deve examinar os efeitos de nossas

ações em todos os lugares e assegurar

que elas sejam socialmente responsáveis.

Desde sua fundação, há 60 anos, a ISO

tem feito muitas coisas para tornar melhor a

vida das pessoas. A normatização facilitou o

comércio e tornou os produtos e os locais

de trabalho mais seguros. Mais recentemen-

te, a ISO adotou o desenvolvimento do meio-

ambiente, bem como o sustentável. Nosso

desafio, hoje, é estender nosso alcance -

envolver mais países e mais organizações,

além de tornar a responsabilidade social parte

integrante do comportamento organizacional
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em todos os lugares.
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