
Cidadania Corporativa Estratégica: O Início de Uma nova Era 
Miguel Fontes 
m.fontes@johnsnow.com.br 
 
A literatura internacional apresenta três estágios históricos do envolvimento do setor 
corporativo em causas sociais ao redor do mundo. O primeiro estágio é conhecido como 
filantropia corporativa. Até o final dos anos 80, as empresas eram induzidas por conceituados 
pensadores econômicos, como Milton Friedman da universidade de Chicago dos Estados 
Unidos, de que o principal compromisso da empresa era com seus acionistas (“shareholders”). 
Além disso, pregavam que, caso houvesse interesse das empresas em repassar recursos para 
a área social, isto deveria ser feito de forma pessoal por seus acionistas, após a distribuição 
dos lucros.  
 
Logicamente, estes conceitos tiveram muita influência em todo o século XX e esta é a razão da 
existência de tantas fundações internacionais erguidas pelos donos ou acionistas de grandes 
empresas. É interessante ainda observar que este ainda é o pensamento de muitos 
empresários brasileiros, que começaram a entrar também no mundo corporativo internacional, 
recentemente. No Brasil, nos últimos anos, diversas fundações e institutos de donos ou 
acionistas majoritários de diversas empresas foram incorporados.  
 
No entanto, este primeiro estágio foi fortemente modificado durante a preparação e realização 
da ECO 92 sediada no Rio de Janeiro. Talvez, muitos brasileiros não saibam que este evento 
foi o grande precursor do conceito de responsabilidade social corporativa em todo o mundo. 
Neste período, diversas empresas internacionais descobriram que o social, visto pela ótica 
ambiental, estava muito mais próximo da realidade das corporações do que se imaginava. 
Conceitos como de sustentabilidade corporativa e o próprio advento da pandemia do HIV/AIDS 
levaram para as empresas a questão social de forma definitiva.  
 
Conselhos de acionistas tiveram que se render às evidências do grande impacto econômico 
que poderia trazer o desmantelamento das condições ambientais e humanas para suas 
respectivas empresas. Desde a ECO 92, a literatura internacional não trata mais o conceito de 
responsabilidade social corporativo como algo alheio a empresa ou sob domínio apenas de 
seus donos ou acionistas. Tudo isto é ainda mais nítido após o processo de globalização dos 
anos 90, quando movimentos sociais começaram a protestar sobre práticas desumanas de 
trabalho, consumidores aprenderam a boicotar produtos e a mídia deu melhor cobertura sobre 
práticas antiéticas de diversos empresários, em todo o mundo. Os executivos de grandes 
empresas tiveram que aprender a diluir suas interlocuções com diversos segmentos e grupos 
de influência (“stakeholders”), antes restritas aos acionistas e donos das empresas 
(“shareholders”).  
 
Todo este processo vem levando donos de empresas internacionais a evitar a criação de uma 
entidade social para fins de filantropia e começado a investir fortemente para que causas e 
investimentos sociais façam parte da agenda executiva da própria empresa. Esta, sem dúvida, 
é uma decisão coerente e muito mais avançada do que o primeiro estágio descrito acima. No 
entanto, alguns especialistas começam a despertar e prever um novo estágio de evolução nos 
conceitos de envolvimento em causas sociais por empresas: a cidadania corporativa 
estratégica. 
 
Dentro desta nova perspectiva e com base nos fundamentos econômicos da “teoria do jogo”, 
as empresas deverão se utilizar, cada vez mais, de seus próprios recursos tecnológicos, 
humanos e estratégicos para se posicionar no mercado social. Não será mais apenas uma 
questão de investimento voluntário para causas sociais e envolvimento de diversos 
colaboradores, mas um posicionamento claro e duradouro de como a empresa pratica sua 
cidadania corporativa. O social deverá fazer parte das principais decisões corporativas e parte 
fundamental para a definição de seu planejamento estratégico. 
 
No entanto, cabe ressaltar que levará um tempo considerável para que esta lógica entre em 
prática.  



Isto principalmente em função da falta de ferramentas claras que consigam demonstrar o real 
valor para o fortalecimento e sustentabilidade corporativa dos investimentos sociais realizados. 
As ferramentas disponíveis, ainda dentro da lógica de responsabilidade social corporativa, são 
utilizadas para uma avaliação indireta dos resultados referentes ao fortalecimento da imagem 
da empresa para a sociedade e seus grupos de influência. Desenvolvimento de planejamento 
estratégico organizacional, criação de planos de marketing social, fortalecimento de 
tecnologias sociais e utilização de métodos de monitoramento e avaliação ainda parecem ser 
sonhos distantes para os investimentos sociais corporativos existentes no Brasil e no mundo. 
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