


Na sua 3a edição, a Pesquisa Gestão & RH "AS 100 Melhores Empresas em
Cidadania Corporativa" traz outra inovação, incorporando,

entre os critérios de seleção, o das empresas psicologicamente saudáveis.
O comprometimento da empresa com a

sustentabilidacie fortalece a sua marca, além
de garantir sua perenidade. Esse é um co-
nhecimento antigo que as grandes empresas
já introjetararn - colocando em prática com
admírável criatividade - e as novas já nascem
"sabendo". Essa é a proposta filosófica que
embasa a pesquisa de cidadania, desenvolvida
pela Gestão & RH junto às empresas do uni-
verso empresarial brasileiro.

Foram analisadas diferentes áreas de
negócios relacionadas e as respectivas
estratégias de sustentabilidade com cada
empresa pesquisada. A partir dessa aborda-
gem, estabeleceu-se uma metodologia para
o diagnóstico social e ambiental, conside-
rando-se as especificidades de cada seg-
mento empresarial.

Corno na edição de 2008, quatro pilares
que interpretam a realidade da cidadania
corporativa no contexto brasileiro embasa-
ram os critérios avaliativos: responsabilida-
de social;-gestão ambiental; ética e relacio-
namento com stakeholders; e qualidade de
vida no trabalho.

Um dos significativos aspectos analisados
nesta pesquisa é o estágio em que se encon-
tram as empresas em termos de certificações
sociais. Essas certificações, a exemplo do que
ocorreu com a ISO 9000, de qualidade, e a
ISO 14000, para meio ambiente, surgiram há
poucos anos nos Estados Unidos, com o obje-
tivo de atestar que a organização, além de ter
procedimentos internos corretos, participa de
ações não-lucraítvas em áreas como cultura,
assistência social, educação, saúde, ambien-
talismo e defesa de direitos.

Foram pesquisadas também as empresas
certificadas de acordo com as normas SÁ
8000 e AA 1000, muitas com premiacões
voltadas ao incentivo da responsabilidade so-
cial. Outra certificação digna de destaque foi
a norma OHSAS série 18000, para gestão da
segurança e saúde no trabalho.

A Organização para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico (OCDE) recomen-

da que as organizações, públicas e privadas,
adotem princípios focados na transparência de
suas ações. O balanço social como uma ferra-
menta ainda pouco utilizada pelas empresas,
embora a quantidade de publicações cresça
ano a ano, se insere nesse contexto de trans-
parência e disseminação de informações junto
aos seus diferentes públicos.

O Instituto Ethos de Responsabilidade
Social sugere uni padrão de balanço social
(governança corporativa), que explicite os im-
pactos da atividade da empresa na sociedade
e evidencie o relacionamento com os seus di-
ferentes públicos. O modelo Ethos considera,
ainda, a apresentação do relatório sugerido
pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase). Publicado de forma inde-
pendente, o padrão sugerido pelo Ibase é uma
alternativa de evidenciação das atividades em-
presariais através de balanço social.

Balanço social: bússola da
sustentabilidade

O balanço social é a principal forma de
demonstrar as ações empresariais junto à co-
munidade. Ele publica apenas resultados e não
enfoca o processo utilizado para sua obtenção,
qualquer que seja o modelo de gestão adotado
(que focaliza o processo), têm-se, assim, uma
perfeita coexistência e complementação de
informações para fins de evidenciação e divul-
gação externa.

A Bolsa de Valores de São Paulo, em face do
crescente interesse dos investidores em mi-
grar para os portfólios verdes, e em resposta
à demanda de bancos, fundos de pensão e
gestores de recursos., tem também um índice
de responsabilidade social e sustentabilidade,
aplicado com base no DowJones Sustainabili-
ty Indexes (DJ-Sl).

Primeiro indicador global de sustentabilida-
de, o DJ-SI monitora o desempenho financeiro
das companhias de capital aberto que têm seu
negócio orientado pela referência da susten-
tabilidade. O DJ-SI, na sua composição, pon-

dera a importância da integração dos fatores
econômicos, ambientais e sociais na estratégia
da empresa e avalia aspectos como inovação
tecnológica, governança corporativa, interesse
dos investidores, expectativas dos públicos de
interesse, liderança e capacidade de resposta
às mudanças sociais.

O compromisso pela sustentabilidade
junto aos públicos de interesse (stakehol-
ders}, investidores, clientes, fornecedores,
consumidores, ONGs e comunidade em geral
contribui para a redução do custo dos prê-
mios de seguros e incrementa valor dos bens
intangíveis da organização.

Organizações verdes são
mais lucrativas

A inclusão da proteção do ambiente entre os
objetivos da organização moderna amplia subs-
tancialmente todo o conceito de administração.
Administradores, executivos e empresários intro-
duziram em suas empresas programas de reci-
clagem, medidas para poupar energia e outras
inovações ecológicas. Essas práticas difundiram-
se rapidamente, e em breve vários pioneiros dos
negócios desenvolveram sistemas abrangentes
de administração de cunho ecológico.

Esse novo pensamento precisa ser acom-
panhado de uma mudança de valores, passan-
do da expansão para a conservação, da quan-
tidade para a qualidade, da dominação para a
parceria. O novo pensamento e o novo sistema
de valores, juntamente com as corresponden-
tes percepções e práticas novas, constituem
o que denominamos de o "novo paradigma",
com reflexos imediatos nas escolas de forma-
ção e preparação de administradores.

O novo paradigma pode ser denominado
corno urna visão do mundo holística - a visão
do mundo como um todo integrado, e não como
um conjunto, de partes dissociadas. Pode ser
denominado como uma visão sistêmica e corno
uma nova dimensão ecológica, usando esse ter-
mo numa acepção muito mais ampla e profunda
do que a usual.
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Introdução
Cada vez mais, as organizações percebem

que de nada valerão suas estratégias de negó-
cios para ampliar mercados, conquistar clientes
e obter resultados favoráveis se não considerar
que tudo depende da boa execução dos proces-
sos que compõem a sua cadeia produtiva, E que
a realização desses processos está diretamente
ligada ao desempenho das pessoas da organiza-
ção em um contexto de responsabilidade social e
de correta postura ante as questões ambientais.

Modismo ou uma questão
de sobrevivência?

Diante de tais transformações econômicas
e sociais, uma indagação poderia emergir. A
responsabilidade social corporativa seria um
mero surto de preocupações passageiro que
demandaria medidas empresariais com pesado
ônus para as organizações que a adotarem?

Os resultados da presente pesquisa junto às
"1.000 Maiores Empresas Brasileiras" (critério
revista Exame) e das "150 Melhores Empresas
para se Trabalhar" (Exame - Você S/A e Época -
Great Place to Work), em termos de práticas de
responsabilidade social corporativa revelam que
não. Ao contrário, que as práticas de responsabi-
lidade socioambientais vieram para ficar. É esse
o contexto abordado no presente Relatório,

A pesquisa considerou dados obtidos de
várias fontes, incluindo acesso via internet a
sites especializados e específicos de organiza-
ções que implementaram estratégias e projetos
sociais voltados à comunidade e ao meio am-
biente. Baseou-se, ainda, em levantamentos es-
tatísticos de atuação das empresas em práticas
de responsabilidade socioambiental. análise dos
seus balanços sociais e informações colhidas
junto ao mercado (Instituto Ethos, Bovespa,
IBGC, Great Place to Work e revista Exame),, para
elencar o ranking das empresas mais bem posi-
cionadas em práticas de cidadania corporativa,

A atuação dos gestores e dos colaborado-
res dessas organizações foi mensurada atra-
vés de questionário encaminhado diretamente
aos profissionais de RH e daqueles que atuam
em Responsabilidade Social nas '1.000 Maio-
res Empresas Brasileiras" e das "150 Melho-
res Empresas para se Trabalhar" (Exame - FIA/
USP e Época - Great Place to Work).
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Os 4 pilares da Cidadania Corporativa Gráfico 01 •Setores econômicos e emPresas pesquisadas
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Text Box
As 100 melhores empresas em cidadania corporativa 2009, Gestão RH, São Paulo, a. 15, p. 6-11, mar/abr. 2009.




