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Pesquisa do Instituto Ethos e Akatu mede o comprometimento
das empresas brasileiras com a responsabilidade social

E m um levantamento das principais conquistas e desafios da
responsabilidade social e empresarial no Brasil (RSE), a
pesquisa "Práticas e Perspectivas da Responsabilidade Social
Empresarial no Brasil" faz um panorama da atuação efetiva

das empresas brasileiras no setor de RSE, com a identificação das
práticas em desenvolvimento e níveis de implementação. De
acordo com os dados, 50% das empresas entrevistadas tem ao
menos 22 práticas de RSE implementadas. O percentual indica
um aumento do envolvimento das empresas nos últimos anos, em
relação a um estudo realizado em 2004 pelo Instituto Akatu, que
contabilizou apenas 11 práticas de RSE implantadas por 50% das
empresas entrevistadas. Outra conclusão mostra que há maior
envolvimento com o terna entre as grandes empresas (acima de
500 funcionários), que registraram maiores percentuais de adesão
às práticas de RSE, presença de instrumentos formais para a
construção de estratégias de RSE (comitês, departamentos,
políticas formais) e utilização de ferramentas de apoio à
implantação de RSE nas empresas, como ISO 14000 e Diretrizes
da OIT. A pesquisa indica ainda que apesar do crescimento da
importância do tema nas empresas brasileiras, a responsabilidade
social ainda é um processo em construção, com um longo caminho
para se desenvolver. As práticas mais adotadas tendem a se
relacionar com temas que impactam diretamente na sobrevivência
dos negócios ou sobre a imposição de regulamentações do setor em
que atuam. Os temas de RSE que representam os maiores desafios
são os de impacto menos imediato, como meio ambiente, ética e
transparência, governança corporativa e relacionamento com
funcionários e clientes.

A PESQUISA
C onduzida pelos institutos Ethos e Akatu e realizada pelo Ibope, em 2008, a

pesquisa "Práticas e Perspectivas da Responsabilidade Social Empresarial no
Brasil", identificou 56 práticas, estruturadas em torno de seis temas e 22 subtemos.
Foram investigadas como ações de Responsabilidade Social e Empresarial (RSE),
desde questões referentes ao relacionamento da empresa com seus clientes e
consumidores, relações de trabalho com seus colaboradores e funcionários ter-
ceirizados, até questões de ética e transparência, diálogo com stakeholders,
governança corporativa e impacto ambiental. As práticas foram sistematizadas
pelos temas: 'Relações de Trabalho', 'Relações de Consumo', 'Meio Ambiente',
'Relacionamento com seus públicos', 'Ética e Transparência' e 'Governança Corpo-
rativa'. Foram ouvidas 721 empresas da indústria (6%), comércio (39%) e setor de
serviços (56%); das regiões Norte (7%), Nordeste (17%), Centro-Oeste (13%), Sul
(24%) e Sudeste (38%); de porte Grande (8%), Médio (9%) e Pequeno (83%).

DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL:
Forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos
os públicos com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos
ambientais e culturais para as gestões futuras, respeitando a diversidade e
promovendo a redução das desigualdades sociais.
Fonte: Instituto Ethos
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