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Responsabilidade Social
Corporativa (RSC): a prática
para o bem de todos
Em síntese, a importância da responsabilidade social é o fato de que

representa a procura de soluções a um modelo cujos problemas, do ponto de

vista social e ambiental, são bastante sérios

A tualmente, a RSC é um aspecto de gestão

organizacional inerente àquelas organizações que

prezam pela sua imagem. Há certo tempo atrás, era

necessário que as organizações apenas se

preocupassem com a produção, vendas, lucros e ganhos. A partir

da década de 90, com a globalização e a expansão do mercado, as

empresas nacionais tiveram que se adequar à padrões

internacionais e tanto aqui, quanto lá fora, a prestação de contas

(accountability) e a transparência nas informações e serviços

prestados tornam-se fundamentais para o sucesso dos negócios.

No Brasil, as desigualdades sociais explícitas fazem com que se

atribua maior valor à responsabilidade social, e diante da carência

dos serviços prestados pelo governo, as empresas assumem a

missão de colaboradoras no desenvolvimento de uma sociedade

melhor, beneficiando a própria sociedade e a si mesmas, já que são

parte integrante dessa sociedade. Uma nova consciência formada a

partir da noção de "social" passou a ser essencial para que uma

organização sobrevivesse no mundo de hoje.

As empresas começam a desenvolver programas e gestões de

responsabilidade social corporativa que visam uma atuação mais

ativa na comunidade com a qual se relacionam e também com os

seus funcionários-colaboradores.A prática do bem-comum

começa, portanto,"em casa". Os agentes que norteiam o conceito

de responsabilidade social corporativa consideram o meio

ambiente, o social e a economia do negócio, que devem ser

administrados de forma harmônica.

As empresas então estabelecem um compromisso social

contínuo no qual adotam ações dentro dos princípios éticos

de desenvolvimento sustentável e de bem-estar comunitário,

como respeito às leis, saúde e segurança do trabalhador,

preocupação com o meio ambiente e com políticas de
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qualidade em geral. Na opinião do consultor e diretor da

assessoria empresarial Visão Sustentável, José Pascowitch, são

vários os aspectos que conferem importância à RSC."O

principal é a nova abordagem conceituai aos desafios do

desenvolvimento, mas temos de destacar também, no aspecto

prático, as diversas ferramentas de atuação social e ambiental

que dão vida a um processo onde, idealmente, todos os

envolvidos ganham: empresas, investidores, público interno,

fornecedores, clientes, comunidades e sociedade em geral. A

sua importância, se pudermos sintetizar, é o fato de que

representa a procura de soluções a um modelo cujos

problemas, do ponto de vista social e ambiental, são bastante

sérios. Mas também que traz ganhos importantes às

organizações que a adotam, em vários aspectos."

Para implantar uma gestão de responsabilidade social

corporativa, é necessária a adoção de tal comportamento

ético, procurando satisfazer todas as partes: acionistas,

funcionários, fornecedores, consumidores, prestadores de

serviços, comunidade e governo, além dos próprios desejos

dos proprietários. Obviamente que, do ponto de vista do

marketing, a RSC para essas empresas também significa uma

estratégia para projetar no mercado a imagem que desejam ter.

Porém, empresas com uma consciência social avançada

conseguem enxergar tais benefícios como uma conseqüência e

não um objetivo, já que os consumidores, cada vez mais

informados, preferem os produtos de empresas que

demonstrem serem socialmente pró-ativas. Difere da

filantropia por ser um compromisso social planejado e

contínuo, e não uma ação sem uma estratégia prévia.A

filantropia constitui-se como um primeiro passo de um

programa de responsabilidade social, mas este requer muito

mais comprometimento e ações planejadas que visam um bem-

estar a longo prazo.Também difere da filantropia por abordar

questões relacionadas à uma gama maior de interessados,

enquanto a primeira, na maioria das vezes se restringe ao

campo externo, não dando atenção aos próprios funcionários.

No sentido de legitimar sua marca junto aos clientes,

ganhando credibilidade, a empresa inicia um programa de

responsabilidade social, mas nem sempre sabe como implantá-lo.

Para Pascowitch, essa é uma questão importante,"pois muitas

empresas adotam abordagens que, de um modo ou de outro, já

nascem equivocadas. Não há receitas prontas, mas é bom

começar com a convicção na cultura da RSC, seguida da escolha

dos responsáveis por ela na empresa, de modo a unir pessoas

com boa compreensão destas questões e começar a criar as

condições estruturais para seu desenvolvimento".

Alguns alicerces são comuns: estabelecer compromissos

públicos, envolver-se com instituições do terceiro setor, atrair e

estimular, motivar e comprometer-se com funcionários, minimizar

a exclusão social, lidar com situações de conflito com habilidade e

criar objetivos sociais de curto e longo prazo, atuando de forma

interna e externa.As ações de gestão interna de responsabilidade

social correspondem ao bem-estar dos empregados e seus

familiares, educação, treinamentos, qualificação profissional,

remuneração, assistência médica, social, etc.As ações sociais

empresariais externas são aquelas que fornecem assistência à

comunidade através de doações, prestação de serviços

voluntários pelos funcionários à comunidade, preservação do

meio ambiente, geração de empregos, patrocínios de projetos

sociais do governo e investimentos diretos em projetos sociais

criados pela própria empresa.

"O processo, de um modo ou de outro, engloba um

diagnóstico, a definição da estratégia da empresa para a RSC, o

envolvimento dos diversos níveis hierárquicos, a definição do

modelo de gestão, o desenho dos programas e iniciativas

individuais, a seleção de parceiros, a implantação dos programas

individuais e seu acompanhamento", explica o consultor."Não é

uma regra absoluta pois a diversidade é muito grande, mas agindo

de forma profissional e organizada é bem mais provável que os

objetivos sejam alcançados com grande segurança".

Para que esse conjunto funcione de forma eficaz, o

relacionamento com todos os envolvidos é fundamental.A

comunicação, portanto, é um fator-chave para que esses

envolvidos possam sofrer uma mudança de mentalidade e

desenvolver uma consciência socialmente responsável. Quanto

mais transparência a empresa puder evidenciar, mais fácil será a

colaboração de todos e também mais certo será seu sucesso

junto ao público-consumidor.

Em resposta aos anseios mercadológicos, as empresas que

querem praticar a responsabilidade social corporativa devem

suportar uma estratégia de desenvolvimento de projetos de

colaboração contínua, levando em consideração que para sua

eficiência, a responsabilidade social não deve atrapalhar a

atividade produtiva da empresa, e sim se integrar a ela,

funcionando de maneira mútua. Resumidamente, são fatores

essenciais à responsabilidade social corporativa: apoio ao

desenvolvimento da comunidade onde atua; preservação do meio

ambiente; investimento no bem-estar dos funcionários e seus

dependentes e num ambiente de trabalho Agradável;

comunicações transparentes; retorno aos acionistas; interação

com os parceiros; satisfação dos consumidores.

Nesse contexto, a atuação das organizações do terceiro setor

é extremamente significativa na consolidação de atitudes e

divulgação de informações em prol do social.As organizações

não-governamentais (ONG's) exercem um papel importante já

que sempre priorizam em todas as suas metas e serviços o

aspecto social em primeiro lugar e, portanto, estabelecer

parcerias com elas facilita a compreensão por parte das empresas
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das necessidades e carências do âmbito social.Tais organizações

também se beneficiam dessa relação, pois recebem estímulos sob

a forma de recursos financeiros, ou de mão-de-obra ou mesmo

donativos oriundo das empresas, das quais muitas vezes

dependem exclusivamente.

Pascowitch acredita que o caminho do sucesso está na

compreensão da RSC e seus valores e a convicção em torno de

uma abordagem realista, ainda que inspirada por ideais."A partir

daí tudo será conseqüência, principalmente se as ações e a

gestão forem tratadas de forma consciente e profissional. Isso

porque a nova abordagem provoca uma atuação sensivelmente

diferente, permeada por ambientes e situações que nem sempre

são os mesmos que aqueles com que a maioria dos

administradores está acostumada. É preciso conhecer bem o

tema, ter visão e curiosidade para aprender a lidar com coisas

novas. Para mencionar um exemplo, a relação entre as

corporações e os agentes do terceiro setor não é nem pode ser

a mesma que elas mantêm com os seus parceiros comerciais. É

preciso conhecer cada público e acertar a medida da

flexibilidade na relação com eles."

No mundo todo, a área de RSC ganha mais espaço nos

assuntos e ações que dizem respeito aos negócios. Há uma

tendência de criação de fundos de investimento e outras

medidas coletivas de grandes organizações estrangeiras. O

índice de sustentabilidade Dow Jones (Sustentability Index) é

um exemplo de avaliação do grau de comprometimento das

empresas com a integração dos valores da responsabilidade

social corporativa: econômicos, ambientais e sociais.Também

existem normas e padrões com os quais as empresas podem

se certificar, garantindo melhores padrões de qualidade, como

as normas SA 8000 que trata das relações de trabalho,

relevando os direitos humanos e trabalhistas; a BS 8800, que

especifica as garantias de segurança e saúde do trabalhador e; a

AA 1000 que procura avaliar as relações entre empresas e

comunidades mais próximas.

As normas de gestão da qualidade e ambiental aliam-se às já

citadas e servem como ferramentas para o melhor desempenho

da governança corporativa.A ISO está elaborando uma norma de

responsabilidade social, a ISO 26000, que vai ajudar as

organizações a desempenharem melhor práticas de gestão de

RSC, integrando componentes referenciais. Pascowitch acredita

que a norma certamente tem tudo para ser uma ferramenta

valiosa para a orientação dos conceitos, definições e avaliação de

políticas de RSC."Ela não é a primeira norma relacionada à RSC,

mas sem sombra de dúvida contribuirá para a difusão e o

aprofundamento do debate e da prática a respeito do assunto. De

uso voluntário, esperamos que represente um passo importante

na diferenciação das empresas responsáveis daquelas que

assumem menos estas novas responsabilidades, o que é muito

importante para o futuro da RSC e de nossa sociedade, em nível

global."

As vantagens na adoção de práticas de responsabilidade

social corporativa são muitas e possuem consistência à longo

prazo: sustentabilidade dos negócios e dos recursos naturais,

preservando o meio ambiente; valorização da imagem

institucional e da marca, o que a torna respeitável e pode

resultar em maior demanda por seus produtos ou serviços;

fidelidade por parte do consumidor; melhoria do

relacionamento com os funcionários, que estimulados,

produzem mais; capacidade de adaptação; identificação de

novas oportunidades; longevidade. O consultor ressalta que as

vantagens podem ser inúmeras, dependendo de cada caso.

"Costumamos dizer que uma empresa que está em dia com a

gestão das questões relacionadas a seus públicos (investidores,

público interno, fornecedores, clientes, comunidades do

entorno etc.), muito provavelmente estará em dia com a

gestão de seu negócio, sinalizando competência e atingindo as

metas almejadas. Sintetizando, podemos dizer que a

abrangência da atuação das empresas mudou e a RSC se

tornou estratégica para elas. Além de contribuir para o

desenvolvimento social e econômico da população menos

favorecida e a preservação dos recursos naturais, a RSC estabelece

com os diversos públicos da empresa uma comunicação e

relacionamento diferenciado ajudando desta forma a alterar a

percepção de consumidores, fornecedores e demais atores, e

agregando novos valores às corporações e suas marcas".

Resultados podem ser evidenciados em vários casos de

empresas que transcendem os limites dos negócios e se tornam

verdadeiras agentes na melhoria do bem-estar da sociedade,

como por exemplo, a caso do Grupo Pão de Açúcar, que já era

uma empresa relativamente avançada em aspectos de RSC

quando criou o Programa Caras do Brasil, abrindo canais de

comercialização privilegiados para pequenos produtores

sustentáveis de todo o Brasil. Este projeto foi um sucesso e

contribuiu para a geração de renda e de empregos formais,

fazendo uma grande diferença na vida de mais de dez mil

brasileiros. O programa produziu impacto na comunidade política

nacional e internacional, pela capacidade de reunir e incluir

parceiros, e na imagem institucional e das marcas do Grupo Pão

de Açúcar perante o público consumidor. É um exemplo de ação

estrategicamente concebida que traz todos os resultados

planejados.

Outro caso interessante é o da Bombril.A empresa, que vinha

de um período de dificuldades, queria se aproximar do seu

público consumidor de maneira que a publicidade não seria capaz

de fazer sozinha, com um enraizamento diferenciado da presença

da empresa; a partir do pensamento estratégico, implantou um

programa de combate à violência doméstica em Pernambuco,

onde tem uma de suas unidades fabris - e que tem os maiores

índices de violência doméstica do país. O Programa Viva Mulher

une duas prefeituras - Recife e Olinda, e uma ONG de Cabo de

Santo Agostinho, representando um excelente exemplo de

atuação do setor privado em articulação com o setor público e o

terceiro setor.
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Vocês já perceberam que basta um tema começar a ser um

diferencial que imediatamente surgem os tais aproveitadores da

situação para ludibriar os incautos? É o que está ocorrendo com

a Responsabilidade Social. A Responsabilidade Social

Empresarial é um dos temas mais importantes e sérios que

surgiram nesta última década. Entender a essência desta

questão faz toda a diferença.

Comecemos pela filantropia ou ação social. Tanto uma

como outra são ações promovidas por empresas e por pessoas

muito bem intencionadas que buscam aliviar necessidades e até

sofrimentos de muitas pessoas. Estas ações são muito

importantes para quem as recebe ao darem-lhes um novo alento

mitigando-lhes, mesmo que temporariamente, a fome, o frio e a

dor - e são muito bem vistas por todos nós.

A ação voltada à responsabilidade social propriamente dita

tem outro pano de fundo - bem distinto desta conhecida e

importante ação social ou filantropia. A ação da responsabilidade

social propriamente dita preconiza que quem recebe seus

benefícios está evoluindo; a ação social voltada à

responsabilidade social não se prende ao presente, vai além:

transforma para melhor o futuro de quem a recebe. Por exemplo:

distribuir agasalhos é uma ação social muito importante, mas,

efetivamente, não é uma ação de responsabilidade social; por

outro lado, oferecer aos funcionários treinamentos, formação

escolar, etc. são ações fortemente calcadas no verdadeiro

conceito da responsabilidade social.

Tanto a filantropia como as ações voltadas à

responsabilidade social são extremamente importantes para os

que delas necessitam: a primeira porque lhes dá a sobrevivência

no dia de hoje, e a segunda porque lhes oferece a oportunidade

de evoluírem futuramente alcançando uma melhor dignidade

como seres humanos.

Neste ponto surgem as empresas que querem tirar vantagens

de forma marketeira no sentido pejorativo da palavra. São

empresas que para se autodenominarem socialmente

responsáveis fazem algumas doações sem estarem imbuídas do

verdadeiro sentido da doação, aí tiram fotos para colocar no site

e assim iludem os incautos. Incluem-se neste grupo que

denomino de pilantropia aquelas que também se autodenominam

como socialmente responsáveis por oferecer descontos nos seus

produtos ou serviços. Descontos e promoções são importantes

num momento ou num contexto comercial, mas efetivamente não

são ações voltadas à responsabilidade social.

Como então distinguir aquelas empresas que tentam iludir a

todos daquelas que são realmente socialmente responsáveis? É

muito simples: as empresas voltadas à responsabilidade social

têm algumas características inconfundíveis:

• As ações que elas promovem iniciam-se de dentro para

fora, isto é, são voltadas primeiramente para seus próprios

funcionários, depois para suas famílias, e assim vai-se

ampliando o círculo dos beneficiários.

• Estas ações são voltadas ao crescimento auto-sustentável,

isto é, são destinadas à melhoria do futuro destas pessoas, e

não apenas ao momento presente. Uma empresa não é

considerada socialmente responsável porque faz doações a uma

ou a outra entidade, ou porque entrega cestas básicas a seus

funcionários ou a um asilo - sem dúvida, são ações elogiosas,

mas elas em si não oferecem o direito da empresa de se

considerar socialmente responsável.

• São empresas que buscam a perenidade, e sabem que este

sucesso só será alcançado se seus funcionários e colaboradores

trabalharem felizes. Organizações que têm funcionários que

gostam dela e estão felizes nos seus empregos são também as

mais rentáveis e mais lucrativas. Não é uma coincidência, é uma

constatação estatisticamente provada: pessoas felizes,

emocionalmente estáveis e devidamente capacitadas, fazem o

trabalho fluir com qualidade e com produtividade. Veja o oposto:

pessoas mal-humoradas e infelizes oferecem serviços de péssima

qualidade e de péssimo atendimento, reduzindo drasticamente o

ganho da empresa. A organização gasta fortunas em marketing e,

por não cuidar do seu patrimônio humano, o retorno é pífio.

• São empresas que procurarão ser reconhecidas por esta

atuação através de uma evidência externa e imparcial - por

exemplo, procurarão ser certificadas por uma norma, seja pela

NBR 16001 ou pela SA 8000 - em vez de se autodeclarar como

empresa socialmente responsável - e aí o mercado reconhece

sem titubear. A diferença entre estas duas normas é que a SA

8000 está fundamentada em critérios restritivos (trabalho infantil,

trabalho forçado, discriminação etc.), enquanto que a NBR

16001, além de considerar estes critérios, adota um modelo para

o sistema da gestão da responsabilidade social voltado à

melhoria da organização, absolutamente alinhada com as outras

normas ISO, principalmente a 9001 - um grande avanço em

direção à futura ISO 26000 que breve será o referencial

normativo mundial para empresas evidenciarem-se como tal.

Finalizando, podemos recordar que, um dia, a qualidade foi

uma decisão espontânea para alguns e tornou-se um diferencial

- e hoje ela é obrigatória. Assim será com o tema da

responsabilidade social: hoje implantá-la é uma ação

espontânea da direção e implantada corretamente trará enorme

diferencial competitivo e mercadológico. Mas, breve, haverá a

exigência do mercado, e aí ser uma empresa socialmente

responsável nada mais será do que uma simples obrigação.

Quem sair à frente será o grande beneficiário!

Oceano Zacharias é consultor em gestão empresarial e autor do

livro "Responsabilidade Social - SA 8000 - NBR 16001" -

www.quality.eng.br

48



ESPECIAL

índice de sustentabilidade empresarial

A Bovespa, junto com outras instituições, está operando o

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que reflete o retorno de

uma carteira composta por ações de empresas com os melhores

desempenhos em todas as dimensões que medem sustentabilidade

empresarial. Foi criado para se tornar marca de referência para o

investimento socialmente responsável e também indutor de boas

práticas no meio empresarial brasileiro. O indicativo será calculado

em tempo real ao longo do pregão, considerando os preços dos

últimos negócios efetuados no mercado à vista. As ações

integrantes do ISE são selecionadas entre as mais negociadas na

bolsa paulista em termos de liquidez e ponderadas na carteira pelo

valor de mercado dos ativos disponíveis à negociação.

Criado a partir de metodologia desenvolvida pelo Centro de

Estudos em Sustentabilidade (CES) da Escola de Administração de

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP),

com o apoio financeiro do International Finance Corporation (IFC),

reúne em sua primeira carteira 34 ações de 28 empresas. O índice

foi formulado com base no conceito internacional Triple Botton Line

(TBL) que avalia, de forma integrada, dimensões econômico-

financeiras, sociais e ambientais das empresas. Aos princípios do

TBL, foram adicionados critérios e indicadores de governança

corporativa, a exemplo do índice da Bolsa de Johannesburg. Os

quatro blocos temáticos são precedidos por um grupo de

indicadores gerais básicos e de natureza do produto.

As dimensões econômico-financeiras, sociais e ambientais das

empresas foram abordadas no questionário a partir de quatro

conjuntos de critérios: Políticas (indicadores de comprometimento);

Gestão (indicam planos, programas, metas e monitoramento);

Desempenho (indicadores de performance); e Cumprimento Legal

(avaliam o cumprimento de normas nas áreas de concorrência,

consumidor, trabalhista, ambiental, entre outras).

Para avaliar a performance das empresas listadas na

Bovespa com relação aos aspectos de sustentabilidade, o CES-

FGV desenvolveu um questionário para aferir o desempenho das

companhias emissoras das 150 ações mais negociadas que

parte do conceito do TBL, desenvolvido pela empresa de

consultoria inglesa SustainAbility). Seu conceito envolve a

avaliação de elementos ambientais, sociais e econômico-

financeiros de forma integrada. No questionário do ISE, a esses

princípios de TBL foram acrescidos mais dois grupos de

indicadores: critérios gerais e de natureza do produto (que

questiona, por exemplo, a posição da empresa perante acordos

globais, se a empresa publica balanços sociais, se o produto da

empresa acarreta danos e riscos à saúde dos consumidores,

entre outros); e critérios de governança corporativa.

As dimensões ambiental, social e econômico-financeira foram

divididas em quatro conjuntos de critérios: políticas (indicadores de

comprometimento); gestão (indicadores de programas, metas e

monitoramento); desempenho; e cumprimento legal. No que se

refere à dimensão ambiental, as empresas do setor financeiro

respondem a um questionário diferenciado, e as demais empresas

são dividas em alto impacto e impacto moderado. O questionário

para elas é o mesmo, mas as ponderações são diferentes. O

preenchimento do questionário - que tem apenas questões

objetivas - é voluntário, e demonstra o comprometimento da

empresa com as questões de sustentabilidade, consideradas cada

vez mais importantes no mundo todo.

As respostas das companhias são analisadas por uma

ferramenta estatística chamada análise de clusters, que

identifica grupos de empresas com desempenhos similares e

aponta o grupo com melhor desempenho geral. As empresas

desse grupo estão compondo a carteira final do ISE (que terá

um número máximo de 40 empresas). O questionário do ISE

será objeto de constante aprimoramento (o índice terá revisão

anual, quando as empresas serão avaliadas novamente), com

vistas a atender permanentemente às demandas

contemporâneas da sociedade. Q

Text Box
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