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Ser uma empresa socialmente responsável está na moda. Algumas companhias, no entanto, estão 
com dificuldades em disseminar as práticas de responsabilidade social entre seus funcionários.  
 
O problema é que, apesar de a empresa ter nas ações voluntárias parte de sua filosofia e missão, 
muitas vezes as atividades diárias de gerenciamento e decisão não confirmam esta posição. Para 
mudar essa realidade, um bom ambiente organizacional e espaço para discussão com funcionários 
são alguns dos quesitos fundamentais.  
 
Estudo realizado pela consultoria PriceWaterhouseCoopers demonstra que, apesar de a 
responsabilidade social estar na pauta de discussão dos líderes das grandes empresas brasileiras, 
uma parte significativa dos funcionários não compartilha dos mesmos ideais de seus superiores. 
Cerca de 53% dos profissionais das 70 empresas brasileiras consultadas pela Price acreditam que 
a responsabilidade social tem baixa importância no cenário atual.  
 
- Consideramos esse dado preocupante, pois deixa claro que o profissional brasileiro não dá a 
devida importância às ações sociais. Na amostra global, apenas 20% dos funcionários consideram 
a área pouco importante. Outro ponto que chamou a atenção é que 41% dos brasileiros não 
acham a responsabilidade social vital para a rentabilidade da empresa, contra 16% no mundo - 
diz João Lins, diretor da Price responsável pelo estudo que, além das companhias brasileiras, 
consultou 985 empresas de médio e grande porte de 46 países.  
 
Para Fernando Salgado, sócio da consultoria Atitude, que elaborou um levantamento sobre 
responsabilidade social corporativa, a dificuldade para disseminar essa posição entre os 
funcionários se dá devido ao fato de ser uma prática muito recente.  
 
- Como qualquer outro desafio organizacional, esta transformação, na prática, depende em última 
instância de um grande número de pessoas cujas ações diárias definem coletivamente o 
comportamento da organização. Por outro lado, esta busca específica apresenta um desafio 
adicional, já que lida com conceitos muito novos e, por isso, requer uma nova maneira de ver as 
questões do dia-a-dia em uma profundidade ainda não experimentada pelas organizações - 
analisa Salgado.  
 
Falta de transparência desmobiliza funcionários  
 
Diretor de recursos humanos do banco JPMorgan, Rodrigo Aranha acredita que desorganização e 
falta de transparência são alguns dos fatores que desmobilizam os funcionários a exercer a 
responsabilidade social. O executivo afirma que quando há disciplina e uma estratégia a ser 
seguida os colaboradores são receptivos à idéia.  
 
- Quando o funcionário não vê os resultados, não percebe que está fazendo algo positivo e 
considera todas as suas ações frustradas, acaba desmotivado. As práticas de responsabilidade 
social devem ser transparentes. Quando isso acontece, elas têm continuidade e mobilizam toda a 
empresa - observa Aranha.  
 
Salgado, da Atitude, explica que a consultoria desenvolveu uma metodologia para implantar a 
responsabilidade social corporativa nas empresas. A primeira etapa do método - fundamentação - 
visa promover um alinhamento sobre os conceitos de sustentabilidade, seu propósito e onde a 
organização quer chegar com isso.  
 
A segunda etapa - vivência - é reservada à discussão de casos. A consolidação é a última fase da 
metodologia proposta pela Atitude. Durante esse período é que ocorre a disseminação dos 



conceitos de responsabilidade social corporativa por toda a empresa, consolidando e ampliando as 
mudanças ocorridas na segunda etapa.  
 
- Essa aplicação é o que, em última análise, permite a criação da responsabilidade social  
 
corporativa na prática - explica Salgado.  
 
Indo contra a maioria brasileira, os funcionários da Hewlett-Packard Brasil podem ser 
considerados socialmente responsáveis. No ano passado, mais de 80% dos profissionais da 
empresa participaram de alguma forma de trabalho voluntário, como campanhas internas de 
doação de sangue, livros, roupas e alimentos.  
 
O reflexo desse movimento é a HP Cidadã, que nasceu de um grupo de funcionários que age como 
facilitador para o exercício de cidadania dos profissionais da empresa, organizando campanhas 
para coleta de donativos, visitas a entidades assistenciais, entre outros. "Acreditamos que o 
suporte da companhia é fundamental para incentivar a participação de seus profissionais em 
projetos como esse", resume Juarez Zortea, diretor e coordenador do Comitê de Responsabilidade 
Social da companhia.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 jun. 2003. 


