
Entretanto, ao observarmos à nossa realidade atual, espe
cialmente a do Rio Grande do Sul que, a menos de um mês, foi 
testemunha de uma grande tragédia em uma boate em Santa 
Maria, parece não restar dúvida de que, sim, as empresas pos
suem uma função e, portanto, uma responsabilidade social que 
extrapola sua função econômica. Exemplifico essa afirmação 
tomando emprestado o exemplo dado há pouco: a referida 
boate, ao ser palco da tragédia, passou a ser questionada pela 
sociedade com relação à sua responsabilidade, que extrapolou 
o negócio "em si", para dar lugar a questionamentos referentes 
à segurança que propiciava aos jovens que lá se encontravam, 

o cumprimento das suas obrigações, entre outras questões 
que impactaram, inclusive, no questionamento da coletividade 
acerca dos demais locais que frequentamos. 

Nesse questionamento está implícita a percepção de que as 
empresas assumem uma grande responsabilidade com a socie
dade. Desta percepção, emerge uma segunda indagação: como 
assumir essa responsabilidade? E aqui parece estar o maior desa
fio a ser enfrentado pelas empresas, pois ele supõe uma reflexão 
acerca do significado dessa responsabilidade. Correntemente, as 
empresas compreendem a Responsabilidade Social como sinô
nimo de filantropia empresarial que se restringe às iniciativas 
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voltadas às doações de todo o tipo ou como investimento social 
privado destinado ao desenvolvimento de projetos ambientais, 
culturais e/ou sociais. Ambas as práticas são importantes, mas 
não definem o real significado do conceito e da prática da Res
ponsabilidade Social. Vejamos a diferença: a Responsabilidade 
Social se propõe, desde o início desse movimento no Brasil em 
meados da década de 90 do século passado, a se constituir em 
um modelo de gestão empresarial. 

Portanto, a filantropia empresarial e o investimento social 
privado são práticas que podem ser incorporadas por esse modelo 
de gestão, mas sozinhas não o traduzem, poisa Responsabilidade 
Social requer mais do que as doações e o desenvolvimento de 
projetos: ela se refere ao comportamento empresarial que a 
organização adota e, portanto, indica uma dimensão ética, com 
valores e princípios que a empresa se propõe a adotar e praticar em 
suas ações, e junto com seus públicos (acionistas, colaboradores, 
clientes e fornecedores), assim como com o Estado, a sociedade 
em geral e o meio ambiente. A complexidade desse conceito e da 
sua adoção vêm fazendo com que muitas empresas revejam seu 
modelo de gestão e outras assumam que, no momento em que se 
encontram, não podem incorporá-lo na sua totalidade, optando 
pela filantropia ou pelo investimento social privado. 

Diante desta realidade, a indagação inicial deste artigo 
volta a pulsar: qual é a função da Responsabilidade Social das 

empresas? Como militante, pesquisadora e formadora de pro
fissionais nessa área, sou defensora de que, sim, as empresas 
tem uma função social que se traduz em todas as decisões que 
são tomadas, no que se refere ao seu negócio, e que é possível 
compatibilizar lucro econômico com uma atuação socialmente 
responsável. Mas, para que isso ocorra, é preciso pautar-se pela 
ética na mesma proporção que os demais indicadores de gestão 
e questionar: seu negócio é útil para a sociedade? Sua empresa 
remunera justamente, cumpre com suas obrigações legais, não 
discrimina por etnia, gênero ou opção sexual e propicia qualida
de no ambiente de trabalho? Sua relação com os fornecedores 
segue os mesmos princípios? Sua empresa não agride o meio 
ambiente, nem, tampouco, seus produtos oferecem riscos aos 
consumidores? Sua empresa, em função da sua expertise em um 
determinado negócio, pode transferi-la, voluntariamente, para 
os demais setores da sociedade, contribuindo com o desenvol
vimento de outras organizações? 

Cientes de que estas não são perguntas simples de responder, 
lembramos que elas evidenciam a complexidade do tema e que, 
ao não respondê-las, colocamos em risco a própria sobrevivência 
das organizações e o futuro da sociedade. Portanto, a pergunta 
que nos convida para a reflexão passa a ser: Até quando traba
lharemos, gerenciaremos empresas, aceitaremos e consumiremos 
produtos socialmente irresponsáveis? 
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Text Box
Fonte: Best Home, Porto Alegre, ano 9, n. 36, p. 104-105, fev./ mar./ abr. 2013.




