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Um fator intrínseco à responsabilidade social empresarial.  
 
A responsabilidade social é um dos temas mais freqüentemente abordados no meio empresarial. 
As organizações buscam inseri-la em sua agenda por vários motivos como melhoria da imagem 
institucional, busca de espaço na mídia ou por encará-la como um bem em si. No entanto, como 
destaca a professora Rosa Maria Fisher (FEA-USP), ainda hoje a responsabilidade social constitui 
um conceito em busca de definição.  
 
O cenário fica mais complexo quando se fala em responsabilidade social empresarial. Segundo 
alguns autores, esse conceito foi inicialmente utilizado no Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável em 1998, estabelecendo que "trata do comprometimento 
permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o 
desenvolvimento econômico, melhorando a qualidade de vida de seus empregados e familiares, 
da comunidade local e da sociedade como um todo".  
 
Como podemos observar, o conceito é ainda atual e vem sendo reforçado por outras propostas de 
definição, como a do Instituto Ethos, do Sebrae, e a da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Todos ressaltam a importância da ética e da transparência nas relações com seus 
públicos internos e externos, da preservação do meio ambiente e da redução das desigualdades 
sociais.  
 
As empresas interessadas no assunto podem encontrar muitos instrumentos para capacitação e 
orientação das melhores práticas. As ações em responsabilidade social podem ser planejadas por 
meio do "Guia de responsabilidade social para as MPEs – passo a passo" e acompanhadas pela 
"Ferramenta de auto-diagnóstico e planejamento em responsabilidade social empresarial 
específica para MPE". Os benefícios dessas ações são: melhoria da gestão, maior 
comprometimento dos funcionários e melhor relação com clientes, fornecedores e comunidade.  
 
Recente pesquisa com 543 indústrias paulistas mostra que 78% realizam ações sociais não-
obrigatórias por lei ou acordo coletivo em beneficio de seus empregados. 76% realizaram, no 
último ano, algum tipo de ação social e/ou doação em beneficio da comunidade. No entanto, 
observa-se que muitas empresas buscam o selo de responsabilidade social pela questão da 
competitividade. Os programas são realizados sem planejamento e geralmente não se aguarda o 
período normal de evolução da ação. Tais programas acabam redundando em meras ações de 
filantropia com poucos resultados.A responsabilidade social empresarial começa com as questões 
da diversidade (há discriminação nos critérios de promoção ou de admissão?), da educação (há 
estimulo para melhorar o nível de escolaridade dos empregados?), da saúde (busca-se evitar 
acidentes no trabalho, oferece-se plano de saúde, realizam-se ações preventivas?) e da relação 
ético-legal com os trabalhadores, inclusive os terceirizados.  
 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas (do coração, 
derrames cerebrais e cânceres) são responsáveis por 72% de todas as mortes, o que gerou uma 
perda de US$ 3 bilhões ao Brasil em 2005. O cenário nacional também não é bom, pois 70% da 
população é sedentária, 40% tem sobrepeso e mais de 20% fuma (Nupens-FSP/USP).  
 
Desse modo, constata-se que há muito por fazer no âmbito da responsabilidade social 
empresarial, começando com os trabalhadores e familiares, buscando melhores níveis de saúde, 
de escolaridade, enfim, de qualidade de vida.  
 
Concluímos lembrando que os profissionais que atuam com responsabilidade social e qualidade de 
vida devem, além do conhecimento das ferramentas de gestão, ter o que Dalai Lama chama de 
"valores humanos essenciais", ou seja, serem pessoas que se relacionem cordialmente.  
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