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Questão de ética e de qualidade da gestão empresarial.  
 
Hoje falaremos sobre por que a responsabilidade social, na prática, é muito mais importante e 
tem mais potencial do que muita gente pensa, principalmente quando acoplada à estratégia das 
corporações. Decidimos falar sobre isso porque freqüentemente, em nossos contatos com 
empresas, deparamos com uma questão que é fruto da baixa compreensão a respeito da 
responsabilidade social: "Responsabilidade social não é somente uma questão de ação social, 
relacionamento com comunidade e marketing"?  
 
A resposta é não; responsabilidade social não é apenas uma questão de ação social, 
relacionamento com comunidade e marketing, mas sobretudo uma questão de ética e de 
qualidade da gestão empresarial, que, se aplicada com interesse e senso estratégico, pode sem 
dúvida trazer grandes conquistas para a empresa.  
 
A pergunta que sempre vem em seguida é: "Mas então como é que a postura responsável vai nos 
ajudar a gerar valor?" A qualidade no relacionamento com a sociedade, a adoção interna de 
valores éticos corporativos, a garantia de procedimentos, a qualidade de processos e a 
transparência dos relatórios sociais e ambientais são práticas que muitos têm dificuldade em 
associar a maior lucratividade.  
 
Discordamos dessa visão e observamos que tal associação existe: elaborar missões e visões, 
códigos de ética e outras ferramentas para expressar valores corporativos e transmitir esses 
valores éticos de forma usual e cotidiana, permeando diversos setores da empresa e em apoio aos 
diversos públicos, pode perfeitamente representar ganhos concretos.  
 
Quando uma empresa percebe a importância de elevar o nível de suas relações e passa a 
incorporar em sua atuação a gestão da postura empresarial, da qualidade de processos, do 
atendimento a aspectos fundamentais, da segurança de informações, entre tantas outras 
questões, faz com que sua operação seja muito mais consciente de seus riscos, transparente e 
segura. É por meio dessa gestão estratégica das questões em que a empresa se envolve que os 
valores da RS ganham uma dimensão muito maior e vão sendo transmitidos de forma pragmática 
e constante em praticas diárias.  
 
Nosso entendimento é que a verdadeira responsabilidade social, a sua forma mais inovadora, 
estratégica e poderosa, é justamente aquela que está ligada à operação cotidiana. A principal 
contribuição que uma empresa pode dar a si mesma e à sociedade é, de forma consciente e 
profissional, espalhar boas práticas na cadeia de fornecimento, tratar seus consumidores com 
ética, melhorar sua gestão ambiental, contratar e demitir corretamente, abrir canais de diálogo 
com as partes que têm interesse no negócio, entre tantas outras práticas. Como sempre dizemos, 
boa gestão de RS é sinal de boa gestão como um todo.  
 
E se a empresa decidir que quer apoiar alguma causa, seja qual for, que faça isso de maneira 
estratégica. Se decidir doar dinheiro a alguma entidade, que procure criar envolvimento de modo 
a enraizar a experiência em sua cultura interna. Se optar pela estruturação própria de programas 
e projetos, que perceba que ela se alicerça em um conhecimento e um preparo maiores, com 
retornos maiores também. A decisão do tema a ser abordado, o estabelecimento de metas, as 
parcerias, a comunicação e o acompanhamento são apenas algumas das questões que 
obrigatoriamente devem ser abordadas e que requerem uma compreensão profunda.  
 
De fato, conseguir solucionar a equação da responsabilidade social agregando força à variável 
lucratividade, de fundamental importância, é um grande desafio.  



Canais muito eficientes para agregar os valores da RS nas ações cotidianas, quando as empresas 
de fato os incorporam em suas estratégias, são as áreas de DHO, supply chain management, 
relações com investidores, relações governamentais e canais de relacionamento com clientes e 
consumidores. E, por que não, o relacionamento com as comunidades, que não faz mal a 
ninguém.  
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