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Muito se tem falado sobre empresas socialmente responsáveis que se tornaram cidadãs ao 
investir em projetos sociais nas áreas de saúde, educação, cultura, proteção ambiental, contra o 
trabalho infantil, enfim, em programas sociais de participação comunitária no país. Algumas 
dessas organizações passaram a assumir um discurso humanista em todas as relações da 
empresa, balizando suas práticas e políticas numa base cultural marcada pela `harmonia` em 
lugar do conflito, em que a doação de recursos pode vir a suavizar as demandas sociais e 
tranqüilizar a consciência empresarial com a pretensa certeza de que sua performance social 
garantirá sua absolvição. Este é um ponto. 
 
O social pode dar lucro e o lucro não é pecado. A ameaça do inferno parece ainda atemorizar 
alguns setores do empresariado nacional que promovem obras caridosas em favor das almas do 
purgatório. É sabido que empresas-cidadãs acabam por estreitar a relação entre empresa e 
comunidade: motivam e aumentam a produtividade dos empregados, incrementam a 
lucratividade do negócio, melhoram a imagem institucional da empresa. 
 
Aqueles que vão além, percebem que ser socialmente responsável pode render lucros. Ser bom 
compensa porque a incorporação do social agrega valor à marca ou produto, conferindo à 
empresa status de empresa-cidadã. As empresas preocupadas com a questão ambiental, que 
assumem parcelas da dívida social por meio de ações localizadas, produzem um valor simbólico 
para o imaginário social, imagem na qual os consumidores/cidadãos se fixam como se fosse a sua 
própria imagem. E se vêem como bons cidadãos, solidários. Ocupando o lugar dessa imagem, 
acreditam estar atuando de maneira politicamente correta. Com isso, consomem os produtos 
dessas empresas por `um mundo melhor`.  
 
Essa nova prática empresarial, calcada na ética e na responsabilidade social, corresponde a uma 
nova mentalidade ou é apenas uma nova estratégia de vendas? A resposta que vier estará 
centrada em um novo padrão de estratégia empresarial de reestruturação produtiva, com o 
intuito de gerar um diferencial para a empresa manter-se em um mercado globalizado e 
altamente competitivo.  
 
Há uma expectativa geral de que as ações sociais possam aumentar a produtividade dos 
funcionários, que se tornam mais engajados por intermédio de uma gestão participativa e do 
reconhecimento das ações sociais. É o `efeito holofote`, que repercute ações antes restritas e 
determinadas.  
 
Por outro lado, pressupõe-se que essas estratégias sejam absorvidas por empresários dispostos a 
mudar sua mentalidade para humanizar seus negócios e padrões gerenciais, tendo como foco o 
aproveitamento das oportunidades decorrentes da ampliação de seus mercados potenciais, do 
surgimento de novos concorrentes e de novas demandas da sociedade, e/ou a contribuição para 
minimizar os custos que a pobreza e a violência representam.  
 
Resta-nos questionar: ser bom compensa somente às empresas? A sociedade pode vir a se 
beneficiar com a estratégia empresarial de responsabilidade social?  
 
O bem-estar social pode chegar ao cidadão por meio da iniciativa privada, mas somente o Estado 
pode garantir que os bens de consumo coletivo alcancem a todos pela simples razão do direito à 
cidadania. A realidade nacional tem nos mostrado um recuo do Estado na regulamentação 
econômica do bem-estar social, transferindo para o setor privado suas funções sociais, liberando-
se assim de reivindicações impossíveis, cujo não atendimento acabaria por privá-lo de 
legitimidade e de governabilidade.  
 



A responsabilidade social empresarial pode criar uma cultura favorável para a solidariedade e 
confiança ao fazer com que a comunidade se aproprie das oportunidades e dos resultados dos 
projetos sociais implantados. A sociedade pode tornar-se mais confiante, densa e organizada para 
reivindicar um maior engajamento das instituições públicas, que deve se traduzir em eficiência, 
transparência e eficácia em sua atuação.  
 
Contudo, não será somente a responsabilidade corporativa que vai dar conta da dívida social. 
Nem, tampouco, defendo a idéia de que o motor e promotor do bem-estar público sejam de 
domínio exclusivo do Estado.  
 
Novos arranjos institucionais serão necessários. Novas relações que transpassam o público-
privado deverão ser construídas para facilitar um processo de envolvimento dos atores sociais em 
torno de uma cultura que favoreça a relação da comunidade com o trabalho público, a 
responsabilidade cívica e a capacidade de transformar a sociedade.  
 
A responsabilidade social empresarial pode contribuir para esse processo. Entretanto, somente a 
sinergia entre empresas-cidadãs, Estado e sociedade civil pode criar um círculo virtuoso que 
priorize a competência e o engajamento dos atores públicos no acesso irrestrito aos equipamentos 
sociais.  
 
Somente a cooperação entre esses três atores - empresas, sociedade civil e Estado - pode 
reforçar a concepção pública de democracia, especialmente via sociedade civil. Por meio dessa 
sinergia será possível vislumbrar a emergência de um novo modelo de Estado, capaz de lidar com 
a dimensão participativa e plural da sociedade: canalizando as demandas sociais, expandindo e 
aperfeiçoando os meios de interlocução e, assim, respondendo às expectativas dos cidadãos de 
maneira digna e eficiente, com a mesma lógica gerencial da responsabilidade social empresarial.  
 
A sociedade lucrará com a responsabilidade social empresarial na medida em que, fortalecida, 
possa exigir a resposta das instituições estatais para o enfrentamento da exclusão social e dos 
princípios que coadunem a justiça social e a proteção ambiental. Da mesma forma que as 
empresas necessitam de consumidores, o governo precisa de seus eleitores.  
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