
Empresa interagindo com e para a Sociedade  
Andréa Carnaúba  
   
Muito se tem falado sobre Responsabilidade Social. Sabemos que vários fatores têm 
impulsionado a responsabilidade social das empresas, entre eles a incompetência do Estado 
frente aos agravantes sociais e a nova consciência do consumidor.  
 
O desenvolvimento da democracia, o crescimento do terceiro setor e a atuação dos sindicatos, 
dos movimentos sociais e das universidades tem desempenhado também, papel fundamental 
na gestão socialmente responsável das empresas.  
 
Percebemos cada vez mais as empresas tomando para si esta responsabilidade em parceria 
com a sociedade civil e com o próprio Estado. Tudo isto se dá, principalmente, porque a 
dinâmica das organizações hoje é outra. Além da exigência do próprio mercado, as empresas 
não necessitam mais da força muscular dos seus funcionários, mas do seu saber, criatividade e 
motivação. Não é mais mão de obra que importa, e sim, mente de obra. Uma empresa 
socialmente responsável atrai talentos e faz com que estes se comprometam com as propostas 
da organização, mais que isso, faz com que eles sintam orgulho em pertencer a mesma.  
 
É certo que cada vez mais o empresariado tem maior espaço em nossa sociedade, mas é certo 
também que proporcionalmente a este, cresce a exigência desta mesma sociedade para uma 
maior responsabilidade destas organizações, pois, na medida em que estas organizações 
ganham visibilidade e poder, cresce também a sua responsabilidade. Há uma preocupação 
cada vez maior em se ter uma gestão mais transparente, por isso a necessidade crescente de 
se trabalhar com indicadores sociais e se publicar o Balanço social. Tudo isso influencia 
diretamente o comportamento da comunidade e dos consumidores, que detém o poder na 
hora de escolher produtos e serviços.  
 
Para a organização manter-se no mercado, adquirir legitimidade perante a sociedade, seus 
parceiros, associados, participantes e apoiadores,ou seja, para que possa ter sustentabilidade, 
ser socialmente responsável é estratégico. Esta sustentabilidade se dará conforme estas 
organizações consigam implementar uma gestão socialmente responsável de forma coerente 
entre discurso e ação. É de fundamental importância que as empresas também passem a 
exigir de seus parceiros a responsabilidade social. 
 
Os fornecedores, os colaboradores e demais stakeholders, devem estar junto com a empresa 
nesta busca por uma sociedade mais justa.  
Todavia, não é só a empresa que tem que estar coerente com seus princípios e valores, as 
demais organizações da sociedade civil devem adotar posturas éticas em todas as suas ações, 
em relação a todos os seus públicos com os quais se relacionam compatibilizando o discurso e 
a ação.  
 
Faz-se necessário compreender que viver em uma sociedade com maior equilíbrio social, justa 
distribuição de renda, com valores e princípios que contemplem o coletivo, depende da 
participação de todos os setores, de parcerias entre os diversos segmentos, construindo assim 
uma grande corrente para a responsabilidade social.  
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