
Reflexões sobre responsabilidade
e empreendedorismo

As ações sociais praticadas por empresas já não podem mais
ser vistas como marginais ou secundárias em relação às
diretrizes estratégicas de suas gestões



À polêmica da responsabilidade da
empresa privada capital ista sobre a
sociedade civil é tão antiga quanto a
emergência do próprio capitalismo como
sistema econômico de produção de bens
e serviços. Entretanto, foi com a
turbulência geopolítica da primeira
metade do século XX que o tema se
tornou obrigatório, tendo como pano de
fundo o cenário mundial de dor, perda e
sofrimento: a Europa Ocidental berço
da industrialização em larga escala
estava destruída por duas guerras
mundiais; o pólo dinâmico da produção
econômica deslocava-se para os EUA -
um país que se refazia da Grande

Depressão, graças ao esforço de guerra
e à emergência das grandes
corporações.

Operando em larga escala, as
corporações multinacionais potencializam
sua capacidade de gerar impacto
positivo e negativo sobre a sociedade. A
razão de sua existência reside na
sociedade em que se inserem; portanto,
devem atuar como agentes sociais
conscientes do seu papel no
fortalecimento de princípios éticos e na
sustentabilidade dos valores que
asseguram a estrutura e o
funcionamento dessa mesma sociedade.
O contrato social, através do qual a
norma jurídica formaliza os direitos e
deveres corporativos, constitui a face
visíve dessa responsabilidade. Outra

lançavam um novo olhar sobre a'função
social das organizações, contribuindo
para a abordagem que as define como
resultado de múltiplas interações com os
mais diversos atores sociais. Tal
complexidade não impediu o surgimento
de empresários e executivos dedicados a
práticas gerenciais que, através da
filantropia, do apoio a iniciativas
religiosas ou do envolvimento com
programas governamentais, sinalizavam
para uma preocupação proativa com as
mazelas sociais e iam além da mera e
impotente sensibilização.

Entretanto, o espectro ideológico
liberal da doutrina econômica clássica
seria retomado por Friedman, em 1988,
quando afirmou que: "Há poucas coisas
capazes de minar tão profundamente as

face não tão evidente, mas igualmente
importante, é o conjunto de políticas,
normas, regras e práticas
organizacionais, através das quais o
desempenho da empresa interfere no
âmbito social. Neste contexto,
contrastam a responsabilidade social e a
responsabilidade pública. Em 1958,
Levitt propunha que as corporações
privadas restringissem sua atuação
social, enfocando os aspectos materiais
sob seu controle, inerentes à produção e
ao lucro; e que considerassem os demais
aspectos do bem-estar da sociedade
como funções do governo. Mas já no
início da década de 70, outros autores



bases de nossa sociedade livre como a
aceitação por parte dos dirigentes das
empresas de uma responsabilidade sócia
que não a de fazer tanto dinheiro quanto
possível para os seus acionistas".

Ainda assim, foi o próprio ciclo de
expansão das multinacionais —
impulsionado pela globalização
econômica e o estreitamento das
relações entre pessoas das mais
diferentes partes do mundo propiciado
pelo desenvolvimento e acesso à

tecnologia de informação que
colocaram em cheque as proposições
neoliberais. Tornava-se patente o dilema
do crescimento econômico que produz o
insustentável peso da desigualdade e da
injustiça social. As manifestações de
Seattle e os fóruns de Porto Alegre
perturbaram a precisão das equações
econométricas de Davos. E a polêmica
sobre a responsabilidade corporativa
deixou de ser assunto para teóricos ou
decisão de foro íntimo de cada
empreendedor ou executivo. Ao
contrário, tornava-se fato social de
primeira ordem da sociedade como um
todo e em cada localidade. Portanto, o
que coloca o tema em todas as pautas
atualmente, não é um novo modismo
gerencial, mas a realidade concreta de
que o desequilíbrio ecológico acarreta
risco para a sobrevivência humana em

,prazo relativamente curto. E também
i;

aumentado tanto o volume investido de
recursos financeiros quanto o número de
práticas de suas ações voluntárias no
mesmo período, sem que houvesse
incentivos fiscais de estímulo a tal
decisão. Ora, mesmo sem conhecer mais
profundamente o conteúdo de tais
ações, quais as reflexões que se pode
elaborar a partir destes dados?
Primeiro: por mais que possa haver
ações sociais empresariais equivocadas,
não se trata de modismo passageiro e
intermitente, mas de uma postura
estratégica cada vez mais consolidada e
que veio para ficar. Segundo: cada vez
mais essas ações deixam de ser
marginais ou secundárias em relação ao
direcionamento estratégico da empresa;
começam a se transformar no meio de
expressão da estratégia de
Responsabilidade Corporativa
Socioambiental, com a qual a

que a falta de equidade na distribuição
da renda levará, inevitavelmente, à
inexistência de número suficiente de
consumidores que absorvam a fantástica
capacidade que a Ciência e Tecnologia
criaram de produzir bens e serviços.

Em recente pesquisa realizada pelo
CEATS, constatamos que 48% das
empresas pesquisadas no Brasil vêm
mantendo investimentos ininterruptos
em projetos e programas sociais há mais
de cinco anos. Destas, 52% indicam ter



organização quer ser identificada. E,
finalmente, a consolidação dessa
tendência deve levar a um cenário
desejável, no qual a responsabilidade
social passará a ser componente
intrínseco dos padrões culturais de cada
empresa.

Estas reflexões nos levam ao que
talvez devesse ser o ponto de início
deste texto: não há responsabilidade
corporativa em uma sociedade que não
cultiva os valores da responsabilidade
social: as empresas, assim como os
órgãos do governo, as organizações
não-governamentais, as associações e
quaisquer outras formas de organização

das pessoas em torno de interesses
comuns só podem apresentar um
desempenho responsável na medida em
que todos possam e saibam ser cidadãos
e transmitir os valores da cidadania em
sua rede de relações.

As transformações do mundo
corporativo nos últimos anos provocaram
grande reavaliação dos conceitos e dos
paradigmas da administração. E esse
fenômeno exige um maior esforço de
reflexão por parte do gestor,
principalmente o que está envolvido com
projetos sociais em um país como o
Brasil, o debate dessa questão torna-se
crucial. Um dos esforços envidados pelo
CEATS nesse sentido tem sido a

não é cidadã pelo simples fato de
investir em projeto social. Ao contrário,
uma empresa-cidadã pode até não ter
nenhum investimento social específico;
mas no bojo de sua cultura
organizacional, e expressa em todas as
suas ações, decisões e relações, deve
ser possível reconhecer a
responsabilidade com a cidadania.

realização de cursos de especia ização e
do MBA Gestão e Empreendedorismo
Social, em favor da profissionalização,
do desenvolvimento de capacidade
crítica e da potencialização de
competências para que se otimizem os
investimentos em projetos e programas
sociais. Como subproduto desse esforço,
o encontro de gestores de empresas,
organizações sem fins lucrativos e
órgãos do governo em sala de aula
permite olhar sob os diversos pontos de
vista as muitas questões que envolvem a
responsabilidade social na convivência
desses três universos.

É essenciaUfrisar que uma empresa

Text Box
Fonte: Revista Capital Humano, ano 14, n. 146, p. 62-66, 2006.




