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Cidadania corporativa é, antes de tudo o mais, um estado de espírito, um estado de 
consciência; são princípios e valores que começam e são praticados individualmente, 
estendem-se à família e desta se irradiam por toda a sociedade. Ser empresa cidadã já é 
reconhecido como vantagem comparativa em vários aspectos, dentre os quais posso destacar: 
o recrutamento dos melhores profissionais e um ambiente de trabalho de alta performance, 
que significam maior produtividade; boa vontade dos influenciadores externos, entre eles: os 
meios de comunicação e os organismos oficiais ou não-governamentais em interagirem com as 
corporações assim percebidas, condição prévia a uma boa imagem e reputação públicas. 
 
Cidadania Corporativa pressupõe gestão cidadã e este atributo, por sua vez, implica em 
exposição pública, em ouvir e ser ouvido, em transparência de propósitos, em participar com 
legitimidade do debate político focado em promover as reformas necessárias. É um estado de 
consciência crítica e construtiva que funciona como uma antena captando e transmitindo, 
interna e externamente à empresa, sinais claros e favoráveis aos negócios e ao bem estar da 
sociedade. Representa, para o corpo diretivo ter a coragem de se expor a discutir, por 
exemplo, um marco regulatório que possa ou deva ser melhorado, ao invés de buscar um 
"jeitinho brasileiro" de contorná-lo. 
 
Muitas são as interpretações dos termos responsabilidade social empresarial e cidadania 
corporativa; porém, seria um grande equivoco pensá-las como filantropia ou programas 
assistencialistas. Podemos resumi-las como "fazer a coisa certa" pois, "levar vantagem", no 
sentido popular da palavra, é diferente e negativo em relação a se "obter vantagem 
competitiva". Podemos também entender os termos como "respeito ao próximo", seja o 
próximo um empregado, um acionista, ou ainda um cliente ou fornecedor, ou finalmente um 
mero cidadão espectador. 
 
Respeito ao próximo, mais que um compromisso, é a atitude de cada um de nós como 
indivíduos, é o comportamento pensado e desejado e de mão dupla, inclusive em relação ao 
Planeta, que como qualquer ser vivo pode sofrer um desequilíbrio que altere seu 
comportamento, levando-o a reagir contra as agressões sofridas. Podemos também dizer que 
a empresa socialmente responsável é aquela que ouve os interesses das diferentes partes 
(acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, 
governo e defensores do meio ambiente) e consegue incorporá-los ao planejamento de suas 
atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos acionistas ou dos 
proprietários. 
 
As empresas compromissadas com os valores e princípios da cidadania corporativa não 
precisam necessariamente promover doações ou ter programas assistenciais; porém, é 
precioso e oportuno salientar que elas estarão mais propensas a interagir com as suas 
comunidades e a enxergar seus empregados também fora do ambiente de trabalho. A empresa 
socialmente responsável percebe seu papel e performance não somente no segmento de 
mercado em que atua, mas também se projeta espacialmente em várias direções e identifica 
seu impacto no meio ambiente. O maior subproduto (em verdade um superproduto) é o 
aumento da "consciência coletiva" e a partir dela o estabelecimento do círculo virtuoso da 
solidariedade. 
 
Cidadania Corporativa ou Responsabilidade Social Empresarial funcionam como o GPS, da sigla 
em inglês de Global Positioning System, de uma empresa, mostrando sua posição nas 
coordenadas de resultados e práticas de gestão. Sua empresa pode até não estar plenamente 
segura de querer implantar um programa de cidadania corporativa; porém, uma daquelas que 
já o fizeram e agora expandem o processo aos seus parceiros comerciais, talvez amanhã 
esteja batendo à sua porta, caso sua empresa pertença à cadeia de valor dela. 
 
Observe a lista das empresas mais admiradas ou daquelas consideradas como melhor lugar 
para trabalhar e questione quantas estão ali classificadas sem serem socialmente 
responsáveis. Em relação ao meio ambiente, embora tenhamos registros de cobranças 



externas por maior senso de responsabilidade social empresarial que datam do início dos anos 
1970, quase todos esses registros, até o início da década de 1990, deveram-se às iniciativas 
ou ações isoladas promovidas por organizações não-governamentais, como, por exemplo, o 
Greenpeace, nascido em 1971 e considerado um dos mais atuantes grupos de pressão 
ambiental do mundo. Todavia, de modo organizado e global, podemos dizer que o movimento 
teve seu início mais marcante com a Conferência Mundial do Meio Ambiente, ECO-92, realizada 
no Rio de Janeiro. Durante sua realização foi proposta e assinada por mais de 170 países a 
Agenda 21, assim chamada por se referir às nossas preocupações com o futuro, no século XXI. 
 
Ela serve de guia para as ações de governo e de comunidades que promovam o 
desenvolvimento dos povos e a preservação dos recursos naturais. Da mesma forma que os 
países se reuniram e redigiram a Agenda 21, as empresas também podem elaborá-la. Basta, 
para isso, reunir as pessoas da sua comunidade que estejam interessadas em melhorar a 
qualidade de vida e propor medidas que possam resolver os problemas encontrados. 
 
Por outro lado, a conscientização empresarial sobre as questões ambientais, dos direitos 
humanos e das relações trabalhistas foi proposta formalmente pelo Secretário-Geral das 
Nações Unidas, Kofi Annan, somente em 1999, no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, 
e promulgada em 2000. Mais tarde, em 2003, foi introduzido o quarto grupo, este relativo ao 
combate à corrupção. Os avanços nos últimos anos são irreversíveis e estarão ainda mais 
presentes em nosso dia-a-dia, à medida que consumidores e usuários de bens e serviços 
forem mais participativos e cobrarem das organizações empresariais esses princípios e valores. 
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