
Segredo é acertar o foco 
 
Papel das firmas na sociedade começa na estrutura particular e não em modelos abstratos 
Para muitas firmas, questões como globalização e mudanças climáticas impõem novos desafios 
àssuas responsabilidades em relação à sociedade. 
 
Pelo bem da uniformidade e da cooperação, as empresas podem ficar tentadas a aplicar um 
códigouniversal para responsabilidade social corporativa (RSC). Mesmo assim, Antonio 
Argandona doIese e Heidi von Weltzein Hoivik da Norwegian School of Management 
argumentam que isso foge da realidade. 
 
No trabalho Corporate social responsibility: one size does not fit all (Responsabilidade social 
corporativa: o que serve para um não serve para todos), os autores dizem que adotar uma 
abordagem geral ignora princípios-chave da responsabilidade social, assim como reconhecer as 
diferenças que existem entre países e contextos. O mais importante é que isso dilui a 
dimensão ética, que está no centro de todos esses movimentos. 
 
Com base em discussões com especialistas em negócios, em ética social e em outras 
disciplinas chave, os autores oferecem os insights a seguir, que devem ser úteis aos gestores 
buscando revigorar os modelos sociais de suas firmas numa época em que as mudanças 
ocorrem cada vez mais depressa. 
 
Ética, ou responsabilidade moral, está no centro da RSC. A dimensão ética está presente em 
várias definições de RSC e nas declarações da missão de muitas empresas, mas, com 
frequência, apenas implicitamente. 
 
Ética é a base Quando a ética está sendo traduzida em novos rumos organizacionais e 
sistemas de gestão, as pessoas, às vezes, perdemna de vista. Com tanta atenção voltada para 
demonstração de flexibilidade e redução de riscos, é fácil esquecer que a ética é a razão por 
trás de tudo isso. Os autores enfatizam que qualquer firma deve agir de maneira responsável 
de forma a “fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando.” RSC é um termo que 
tende a ser interpretado como consenso. 
 
Uma definição diz que é o resultado de um diálogo entre a firma e seus acionistas, internos e 
externos, acerca das obrigações do primeiro e as expectativas dos segundos. É reconhecer que 
as firmas não vivem no isolamento. Não é uma “ferramenta” de gestão, embora devesse ser 
incluída na estratégia de uma empresa. 
 
Um desafio para os gestores é saber como responder às várias demandas dos acionistas ao 
grau moral apropriado. A forma como eles respondem depende de cada contexto empresarial 
específico. Além disso, essas demandas de acionistas, e as respostas de gestores vão mudar 
com o tempo, dependendo das diferentes comunidades, ou até dentro da mesma comunidade. 
Isso significa que quando gestores consideram o papel das firmas deles na sociedade, eles não 
 
começam com um modelo abstrato, mas com a estrutura particular em que se encontram. 
Essa estrutura consiste de vários aspectos que variam de acordo com o lugar e a 
circunstância: geográfico, social, político e religioso. 
 
Devido a essa interrelação entre gestores e estruturas de poder existentes, os autores 
argumentam que RSC precisa ser tratada como um processo em constante evolução. Embora 
possam parecer diferentes agora, ações socialmente responsáveis existem desde antes da 
Revolução Industrial, e ao longo da história, firmas tiveram de formular alguma resposta. 
Exemplos históricos Há vários exemplos históricos na Europa. Um é Caja de Pensiones para la 
Vejez y Ahorros. A inspiração para isso não pode ser entendida fora desse contexto particular 
na Espanha, no início do século 20. Aqui, a ética foi inspirada pelas raízes religiosas de seu 
fundador. 
 
Na Alemanha, muitas empresas assumiram funções de bem-estar social como parte da 
responsabilidade social deles bem antes de qualquer governo fazê-lo. 



Nos EUA, a ideia de que as empresas deviam algo à sociedade além do lucro surgiu em 
meados do século 20, e eventualmente se espalhou. 
 
Devido a essas variações, não há nenhuma surpresa em não haver nenhum modelo para RSC. 
Além disso, no caso da Europa e dos EUA, existem, e existirão, diferenças notáveis. 
Comparando as características da RSC da Europa e dos EUA, vemos diferentes filosofias de 
trabalho.  
 
A cultura anglo-americana é, em geral, mais individualista e legalista, com um entendimento 
de direitos humanos como a liberdade em relação a uma intervenção estatal demasiada. A 
cultura européia continental, falando em termos gerais, é mais orientada pela comunidade, 
menos dirigida pelos resultados e tem mais um conhecimento de direitos como a liberdade de 
participar em decisões sociais. 
 
Agora mesmo, modelos de RSC enfrentam novos desafios, como preocupações ambientais. 
Podemos ter certeza de que as diferenças entre Europa e EUA persistirão. O desafio é manter 
um contrato social nacional em um contexto mais amplo, globalizado, competitivo e dinâmico, 
no qual outros fatores econômicos e legais existem. 
 
Em vista disto, transferir modelos de RSC de um país para outro é uma ideia falha que 
provavelmente traria mais problemas do que resolveria: diversidade é inevitável, insistem os 
autores. 
 
Na Suécia, por exemplo, funcionários, sindicatos trabalhistas e governos explicaram por longo 
tempo suas responsabilidades em uma estrutura nacional amplamente aceita. Impor um 
conceito global de RSC simplesmente não funcionaria. 
 
Em primeiro lugar, ele não corresponderia aos interesses e necessidades desses grupos, mas 
particularmente seria em reação a problemas que existem em outros lugares, os direitos 
humanos, o ambiente ou reforma financeira. 
 
Segundo, embora possa ser de interesse de acadêmicos e da mídia, ele não interessa aos 
principais defensores do modelo sueco tradicional. 
 
Divisão por cultura Para superar esses conflitos culturais, uma solução é permitir o 
aparecimento de um conceito de RSC de dois níveis: um para empresas locais que funcionam 
dentro de um país, de acordo com as responsabilidades tradicionais observadas sob um estado 
de bem-estar social, e outro para multinacionais que trabalham além das fronteiras. Tão 
desejável quanto um modelo universal de RSC possa parecer, ele poderia ser contraprodutivo. 
 
Adaptar modelos existentes em cada caso específico pode ser a melhor forma no futuro, dizem 
os autores. De fato, se precisarmos preservar o único núcleo potencial e ético da RSC, um 
tamanho não deveria servir para todos. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 11 abr. 2010, Economia, p. E6. 


