Empresas investem em responsabilidade social
Pesquisa da ADVB revela que 91% das empresas incluem a responsabilidade social em sua
estratégia. Foram 3.110 empresas entrevistada em 2007, localizadas em todas as regiões do
Brasil. Deste número, 33% são empresas de grande porte, 56% médio porte e, 11% pequeno
porte.
Desenvolvida pelo Ires (Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental), o estudo traz
informações mais precisas sobre a atuação das organizações em programas socialmente
responsáveis, mostra a evolução deste entendimento no contexto das empresas e do mercado,
além das tendências sobre o tema.
Dentre os destaques da pesquisa, a governança corporativa (controle e direcionamento do
capital da empresa) está em 87% delas, posicionada também para as ações de
responsabilidade social. Em 80% das pesquisadas, a alta administração participa e se envolve
em programas sociais. Os programas estão voltados em 77% para as comunidades.
Sobre a contratação nas empresas, 99% acreditam ser importante contratar aprendizes para
suprir eventuais vagas na administração. Quanto aos funcionários portadores de necessidades
especiais e mobilidade reduzida, ainda, 27% das empresas não atendem à legislação. Em
relação ao código de ética das empresas, 37% responderam que não têm o código
documentado.
Do total da amostra, 77% das organizações desenvolvem projetos de ações sociais voltadas
para a comunidade e, 56% têm planos de aumentar neste ano, em 20% os recursos nos
projetos sociais externos que vêm desenvolvendo, desde 2007.
O estudo constatou ainda, que em 97% das empresas há o envolvimento direto da alta
administração. O reflexo disso é que em 87% dessas organizações, a responsabilidade social
faz parte da visão estratégica na hora de tomar decisões.
O investimento social das empresas se concentra em cinco principais áreas: assistência social,
esporte, alfabetização, lazer, recreação e saúde. Os investimentos anuais das empresas nesses
setores estão considerados em torno de R$ 472.300.
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