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O grande desafio vivido pelas empresas nesse novo milênio é integrar a responsabilidade social 
à cultura de suas atividades, ao seu dia a dia, ao seu jeito de fazer negócios, de se relacionar 
com acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e a própria comunidade na qual estão 
inseridas. 
 
Mas na prática sempre surge a questão: o que é exatamente responsabilidade social? Vários 
autores, institutos e entidades já se preocuparam em definir o assunto, mas a definição que, 
no nosso entender, melhor atinge o objetivo é considerá-la como "uma nova forma de 
comportamento empresarial, que prioriza modelos para administrar os negócios levando em 
conta a ética praticada por todos os envolvidos com a empresa. Este processo significa um 
avanço no respeito a princípios e valores que são compartilhados nas relações da empresa com 
todos os seus públicos de interesse, visando a sua sustentabilidade no longo prazo". 
 
Sabemos que isto só é possível, após a tomada de consciência por parte das lideranças da 
empresa e que, de outro lado, existe um enorme desafio no mundo contemporâneo para 
construir uma nova ordem mundial, num esforço de co-responsabilidade. Existem indicadores, 
inclusive, de que o sucesso do negócio depende diretamente do reposicionamento de suas 
práticas de gestão. Apregoando que o crescimento econômico, com preservação ambiental e 
justiça social, sob a égide da ética e da transparência é mais rápido e mais consistente. 
 
Felizmente, podemos considerar que o Brasil já conta com uma liderança empresarial 
consciente de que a responsabilidade social é uma estratégia de gestão que contribui, 
positivamente, para a competitividade e sustentabilidade das empresas. Grandes corporações 
como Petrobras, CPFL e ABN Amro Bank Real, entre outras, já adotam critérios de 
responsabilidade social para a avaliação de seus fornecedores. O mesmo ocorre na composição 
de carteiras de investimentos e na inclusão de cláusulas socioambientais em contratos de 
concessão de crédito. 
 
Um indicador de que os investidores começam a se sensibilizar pelas questões da 
sustentabilidade é a criação, pela Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa), de um 
índice de acompanhamento do desempenho das ações de empresas que adotam critérios de 
responsabilidade social. 
 
Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas (Ipea), em 2001 "Bondade ou 
Interesse? Como as empresas atuam na área social" mostrou que mais de 60% das empresas 
estudadas realizavam diferentes formas de investimento social. Outro indicador desse avanço 
é o número crescente de fundações e institutos criados por grupos empresariais para gerirem 
suas intervenções de caráter social e cultural. 
 
É a partir da qualificação obtida pela gestão socialmente responsável para competir nos novos 
patamares de excelência, que as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, vêm 
percebendo um número crescente de oportunidades para a expansão e exploração de novos 
nichos de mercado e de acesso preferencial a capitais.  
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