
À frente nas práticas
Levantamento realizado pela Society for Human Resource Management
mostra que Brasil se destaca em responsabilidade social corporativa

Por Thais Gebrim

A Society for Human Resource
Management (SHRM), dos

EUA, divulgou, em abril, as conclu-
sões de um estudo internacional que
aponta que mais de quatro entre cinco
organizações de sete países partici-
pam de práticas de Responsabilida-
de Social Corporativa (RSC). E a
pesquisa traz uma boa notícia para o
Brasil: os resultados evidenciam que,
em vários pontos, as políticas e prá-
ticas das organizações brasileiras es-
tão à frente daquelas predominantes
nos demais países pesquisados. Inti-
tulado 2007 Corporate Social Res-
ponsibility: Apilot study (Responsa-
bilidade Social Corporativa em 2007:

Um estudo piloto), o levantamento
abrangeu profissionais de RH dos
EUA, China, índia, México, Brasil,
Austrália e Canadá. A participação
de 150 organizações brasileiras se
deu por meio de uma parceria da
SHRM com a ABRH-Nacional.

Entre os dados que colocam o Bra-
sil à frente, a pesquisa registrou que
aqui se encontra a maior porcenta-
gem (50%) de organizações com po-
líticas formais de RSC e a menor da-
quelas que não possuem essas polí-
ticas (14%). Entre as empresas sem
políticas organizadas, 77% dos bra-
sileiros afirmaram que suas organi-
zações têm planos de desenvolvê-las,
mantendo-se à frente da Austrália
(26%), Canadá (11%), China (5%) e
EUA (4%). Aqui, apenas 23% dos
profissionais disseram que suas or-
ganizações não têm esse plano.

Com um índice de 75%, as or-
ganizações brasileiras também se
destacaram na inclusão da RSC em
sua missão e/ou visão, seguidas
pelas do Canadá (59%), Austrália
(56%), EUA (55%), índia (53%) e
China (51%). Ainda, o Brasil é o
país em que as empresas mais in-
cluem seus esforços de RSC nos

relatórios anuais (64%), à frente
do Canadá (47%), índia (35%),
EUA (34%) e China (27%).

Susan, da SHRM: papel de RH
vai crescer nos programas de
responsabilidade social corporativa

Os entrevistados daqui infor-
maram que suas organizações
participam de uma média signifi-
cativamente maior de diversida-
de de práticas de RSC do que os
outros seis países. As três princi-
pais são: doação/coleta de dinhei-
ro para entidades filantrópicas
locais (74%); suporte à comuni-
dade por meio de projetos volun-
tários apoiados financeiramente
pela empresa (73%); e monitora-
mento global de padrões e práti-
cas de trabalho justo (73%).

Engajamento
Em 83% das respostas brasilei-

ras foi afirmado que o RH está di-
retamente envolvido nos progra-
mas de RSC, seguidas dos EUA
(66%) e da Austrália, índia e Ca-
nadá, todos com 64%. É também
entre os brasileiros que está o maior
índice - 80% - de envolvimento do
RH no regulamento do controle
corporativo. Além disso, 68% dos
departamentos de RH no Brasil es-
tão diretamente envolvidos em pro-
gramas de alcance comunitário.

Ainda segundo o estudo, a im-
plantação das estratégias de RSC
nas empresas daqui está, principal-
mente, nas mãos do departamento
de RH (35%), seguido por forças-
tarefas ou comissões de emprega-
dos (31%) e conselhos de diretores
(28%). E 18% dos RHs têm a prin-
cipal responsabilidade pela criação
da estratégia de RSC.



Ganhos
Foi solicitado aos pesquisados que

identificassem os resultados positivos
dos programas de responsabilidade
social de suas organizações. A melhor
imagem pública da empresa foi o mais
citado, inclusive no Brasil (81 %). Ain-
da para os brasileiros, o melhor mo-
ral dos empregados (68%) e mais re-
conhecimento da marca (66%) apa-
receram entre os principais resultados.

A grande maioria dos brasileiros
(89%) classificou a contribuição à
sociedade como a maior incenti-
vadora de programas de RSC. Con-
siderações ambientais foram
classificadas em segundo lugar
(49%) e saúde e segurança ficaram
em terceiro (41%).

Nos EUA, Brasil, Austrália e
Canadá, os principais obstáculos
para a adoção de programas de
RSC são: custo, benefícios não
comprovados e falta de apoio por
parte da administração. "Enquan-
to algumas organizações conside-
ram o custo uma barreira, outras
apontam para uma melhor ima-

gem, vantagem competitiva e con-
quista de maior parcela de merca-
do como benefícios claros", co-
mentou a presidente e CEO da
SHRM, Susan Meisinger. Segundo
ela, o número de organizações que
vão incorporar práticas de RSC em
suas estratégias empresariais deve
aumentar, como resultado da globali-
zação. "Com isso, os profissionais de
RH passarão a desempenhar um
papel maior nos programas de
RSC, da estratégia à implantação."

A maioria dos pesquisados dos
sete países informou que o custo é o
principal obstáculo aos programas de
responsabilidade social corporativa,
inclusive o Brasil (59%). A falta de
apoio por parte da alta administra-
ção foi classificada como segundo
maior obstáculo (35%) pelos profis-
sionais de RH no Brasil. E 66% deles
- a mais alta porcentagem registrada
entre os sete países - concordam ple-
namente que as organizações não de-
veriam pensar apenas em ganhar di-
nheiro e contribuir para metas mais
amplas junto à sociedade.
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