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1- Introdução 

 

Nos últimos anos, a questão da responsabiidade social das empresas (RSE) tem gerado um 

crescente interesse, tanto entre acadêmicos, como entre empresários e administradores públicos.  

Todo ano dezenas de artigos sobre esse tema são publicados, diversos prêmios são distribuídos 

para “casos exemplares” de RSE e vários encontros são organizados  sobre o tema.  Apesar 

dessa explosão de interesse sobre RSE, um breve exame da literatura sobre o tema sugere que a 

própria idéia de RSE, suas características fundamentais,  sua operacionalização no e suas 

conseqüências para o mundo real ainda são objeto de disputa.  Na verdade, tanto na literatura 

sobre RSE, como  no que denominamos “movimento pela responsabilidade social das 

empresas”, coexistem diversas definições competitivas sobre o que é RSE, por que ela é 

importante e como deveria ser implementada no mundo real.  Este ensaio busca  contribuir para 

esse debate realizando uma reflexão sobre as dimensões analíticas e as implicações teóricas da 

RSE.   

 

Inicialmente,  tecemos algumas considerações críticas sobre a própria noção de RSE. O objetivo 

principal é esclarecer o que entendemos por esse termo, que dimensões estão implicadas nessa 

noção e que modelos de responsabilidade estão presentes na literatura. 

 

Em seguida,  consideramos, brevemente,  os fundamentos pragmáticos e normativos da 

exigência de maior assunção de  “responsabilidades sociais” por parte de empresas.  Demandas 

legítimas  sobre indivíduos e/ou instituições só podem ser feitas dentro dos limites do que é 

moral, social e politicamente obrigatório.  O que pode ser legitimamente exigido dos 

empresários? Em que eles diferem de outros atores sociais?   

 

Na terceira seção mostramos que a responsabilidade social é do interesse estratégico das 

empresas e que esse é o melhor, e talvez único, bom fundamento para que elas promovam essas 

atividades.  
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Finalmente,  concluimos com algumas breves idéias sobre o que consideramos ser uma prática 

de responsabilidade social empresarial que reafirme valores sociais que prezamos – 

especificamente valores presentes em uma ordem social democrática e socialmente justa -,  ao 

mesmo tempo em que seja do interesse dos atores envolvidos e minimize os custos ou riscos 

políticos destas práticas.  

 
2 – Responsabilidade social empresarial:  Reflexões críticas sobre os modelos  
      prevalecentes 
 

Um rápido apanhado dessa literatura publicada nos últimos anos sobre responsabilidade social 

empresarial revela que há muitas definições, por vezes conflitantes, de RSE.  Esta seção 

discutirá algumas dessas definições. Antes de o fazer, porém, é importante termos claro o que 

RSE não é.   

 

Consideramos  que a discussão sobre responsabilidade social tem que tomar como dado que as 

empresas  cumprem com suas obrigações legais (tributárias, fiscais, trabalhistas, ambientais, 

etc.).  A questão que se apresenta é se as empresas e/ou os empresários/executivos assumem 

alguma responsabilidade além daquelas exigidas por lei.  Não faz sentido, portanto, denominar 

de responsabilidade social o cumprimento da lei. 1   

 

Da mesma forma, não podemos chamar de responsabilidade social as ações, programas, 

benefícios, etc. que foram adotados pelas empresas como resultado de negociação trabalhista 

(acordo, convenção, etc).  Neste caso, estamos diante de uma questão de poder, barganha 

política, e não de responsabilidade social.2  

 

Responsabilidade social, portanto, implica ações que vão além da “letra da lei” e que não 

resultam de um embate político com sindicatos ou organizações de trabalhadores. É, na 

verdade, apenas e necessariamente um conjunto de ações que vão além do que é requerido por 

lei, por obrigação ou por necessidade.  

 

                                                 
1 Essa também é a compreensão prevalecente. Veja Pava, 1996. 
2 Nesse sentido, discordamos da inclusão de atividades sociais acordadas em convenções coletivas. Mesmo que elas reflitam 
anuência do empregador, está anuência se deve a uma negociação e não a uma adoção unilateral de uma ação social.  Ipea, 
2000.  
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Há na literatura quatro modelos  básicos das diferentes formas com que as empresas podem se 

inserir de forma responsável em seu meio social.  Esses modelos têm por base duas dimensões. 

A primeira refere-se aos grupos ou atores beneficiários da gestão e das ações das empresas. 

Nesta dimensão coloca-se em um extremo do contínuo os acionistas ou donos (modelo dos 

stockholders) e no outro extremo todos os grupos que têm uma relação com uma empresa e que 

podem se beneficar, mediata ou imediatamente, de suas ações. Neste caso, considera-se como 

beneficiários, além de outros possíveis grupos sociais, a comunidade em que a empresa se 

localiza, seus acionistas e, até mesmo, seus trabalhadores (modelo dos stakeholders).  

 

A segunda dimensão salienta os motivos da ações sociais empresariais.  Neste caso, considera-

se, por um lado, aquelas ações que tenham objetivos mais amplo que os imediatamente ligados 

aos interesses da empresa (motivações de ordem moral, valorativa) e, por outros, ações que 

atendem aos interesses imediatos das empresas (motivos instrumentais). A tabela 1 apresenta os 

modelos de RSE que emergem da consideração conjunta dessas duas dimensões, e que 

prevalecem na literatura.  

 

Tabela 1 
Modelos de Responsabilidade Social Empresarial 

 

                 Motivação da ação    
 Alvo da ação              

Instrumental Moral 

Acionistas/donos  Produtivismo Filantropia 

Stakeholders Progressista Idealismo Ético 

 

Esses modelos representam diferentes  formas de manifestação da responsabilidade social3.  Há 

uma tendência na literatura, especialmente na discussão brasileira sobre a questão, a se 

privilegiar a filantropia e o idealismo ético, ressaltando-se a dimensão valorativa, ética da RSE.  

Embora se argumente que é do interesse das empresas a realização de ações que não lhes trazem 

benefícios diretos e imediatos, o discursso do “movimento” é eminentemente normativo.  

 

                                                 
3 Explicitando as diferentes posições: produtivismo: gestão empresarial centrada apenas nos benefícios para os acionistas 
– stockholders -, motivação instrumental para ações sociais da empresa, i.e., só realiza ações que tragam benefícios 
tangíveis para a empresa;  filantropia: gestão empresarial para os acionistas, motivação moral para a ação extra-empresa, 
i.e., não necessariamente trazem benefícios tangíveis para a empresa;  idealismo ético:  gestão empresarial centrada nos 
benefícios para o público mais amplo– stakeholders - ; motivação moral para ações extra-empresa; progressista:  gestão 
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A posição progressista é uma forma de responsabilidade social que se baseia no interesse da 

própria empresa, no entanto, define os potenciais beneficiários da ação empresarial de forma 

abrangente, incluindo atores não imediata e diretamente relacionados às atividades produtivas 

da empresa.  Esses três modelos são indubitavelmente considerados formas de RSE. Nestes 

casos, discute-se apenas qual deles é o mais desejável, viável e eficaz.  O quarto modelo, o 

produtivismo, denota, segunda a maior parte da liteteratura, ausência de responsabilidade social. 

Para alguns4, no entanto, esse modelo é a essência da própria responsabilidade social das 

empresas, que consiste fundamentalmente na maximização de seus objetivos produtivos, dentro 

dos ditames da lei.  Sem esse comportamento, as empresas estariam sendo irresponsáveis uma 

vez que desperdiçariam recursos sociais produtivos.  

 

Esses modelos sumariam também os argumentos para a adesão das empresas a práticas que 

denotem responsabilidade social.  Por um lado, sustenta-se que é do interesse das empresas a 

realização de ações sociais diversas.  Essas ações trazem benefícios para a imagem da empresa, 

melhorando sua posição no mercado consumidor, mercado de trabalho, etc. Nesta linha, 

sustenta-se que responsabilidade social empresarial é um importante instrumento gerencial que 

as empresas devem lançar mão em um mundo crescentemente competitivo.  Essa é a posição 

progressista.  

 

Por outro lado, sustenta-se que as empresas têm obrigações morais com a sociedade que permite 

que elas exerçam suas funções produtivas.  Dessa forma, elas têm e devem  fazer com que os 

benefícios materiais de sua ação empresarial atinjam diretamente5 os mais diversos setores da 

sociedade. Elas devem assumir um papel mais ativo na resolução dos problemas sociais já que 

são atores que detêm muitos recursos o que as permite e, de certa forma as obriga, a assumir 

esse papel.  Esse é claramente o base dos argumentos a favor da filantropia e do idealismo ético.  

  

O principal problema com esses modelos e com os argumentos que os sustentam é que eles se 

concentram na determinação das razões, dos motivos, das conseqüências e dos benefícios da 

RSE assumindo, quase que irrefletidamente, que todos os outros atores sociais ganham com a 

adoção de RSE.  Essa suposição de que há um ganho líquido e certo para a sociedade da adoção 

                                                                                                                                                            
empresarial para o público mais amplo, motivação instrumental, i.e., prática ações que revertam em benefícios claros para 
a empresa.   

4 A referência obrigatória é Milton Friedman 
5 E não apenas indiretamente, como seria o caso argumento típico do produtivismo: se as empresas forem eficientes e 
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de RSE decorre do fato de que não há nenhuma consideração da dimensão pública, política 

dessas ações.  Tudo se passa em um vácuo político e social.   

 

Defendemos que para analisar as relações entre empresas e sociedade, da perspectiva da 

responsabilidade social, é imprescindível  introduzir a dimensão  política na discussão. Essa 

dimensão tem permanecido, até o momento,  ausente do debate.6 Assim, propomos que se leve 

em conta possíveis e, por que não, prováveis conseqüências políticas da RSE.  Dessa forma, 

devemos nos indagar se e como a RSE contribui, ou não, para que todos os cidadão tenham 

garantidos aqueles direitos publicamente aceitos e expressos pela sociedade na sua organização 

político-legal.  Essa concepção, sem dúvida, corporifica-se em um conjunto de leis, regras, 

procedimentos, além de instituições e organizações,  a quais devemos, obrigação política e 

obediência. Esse conjunto de leis e instituições, conforma o que entendemos por Estado e 

obriga politicamente todos os indivíduos e entidades jurídicas na sociedade.    

 

A dimensão política é evidente uma vez que obrigatoriedade em sociedade implica a ação 

normativa do Estado, do poder público.  Assim, direitos “garantidos pela sociedade” significa 

que o Estado, expressão política dos valores e interesses vigentes na sociedade, tem que garanti-

los.  Para ficar claro, não estamos defendendo que bens de cidadania7 têm que ser providos, 

distribuídos ou fornecidos direta e unicamente pelo Estado.  Mas, de qualquer forma, sua 

concretização não é uma questão de escolha, mas sim de obrigação de todos os atores sociais.  

Esses bens podem chegar aos cidadãos com a intermediação de ou provisão por agentes 

privados, mas o Estado tem que garantir que eles alcancem a todos.  Essa é função do Estado e 

não de qualquer ator ou atores privados.  Outros atores podem ajudar, podem colaborar e é bom 

que o façam, mas não podem minar e/ou diminuir o papel e/ou função do estado nesta questão.   

 

É em face do exposto acima que temos de rediscutir a responsabilidade social das empresas.  

Temos que examinar as conseqüências políticas de cada curso de ação,  já essas ações têm 

conseqüências não apenas para a própria empresa ou para os grupos beneficiados diretamente 

por elas, mas para a sociedade como um todo  já que influi na distribuição de poder político na 

própria sociedade. 

                                                                                                                                                            
inovadoras os benefícios de suas atividades serão distribuídos por toda sociedade. 
6 Exceção deve ser feita para a discussão desenvolvida por Reed, 1999. Com base na teoria crítica de Habermas o artigo 
discute, entre outras questões, a relação entre RSE e a democracia.  
7 “Bens de cidadania” denota todos os direitos civis e políticos, como tradicionalmente entendidos, além de direitos sociais -  
um mínimo de condição para uma vida decente – além de condições para obtenção de respeito, e afirmação da sua dignidade., 
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Apenas como ilustração, contraste a posição política das empresas em um modelo de welfare 

capitalism com sua posição em um modelo social-democrata.  No primeiro caso as empresas 

assumem, elas próprias, o bem-estar de seus empregados provendo moradia,  assistência à 

saúde, aposentadoria, etc8.  Aparentemente um modelo de extrema responsabilidade social.  

Mas, quando se considera as conseqüências políticas desse modelo, observamos que há, 

teoricamente,  um acentuado aumento do poder das empresas que, além de unidade primária de 

bem-estar econômico dos trabalhadores e da comunidade onde se insere,  passa a ser também 

fonte de bem-estar social.  Acrescenta-se  poder social ao poder econômico das empresas. Esse 

resultado pouco considerado nas discussões sobre RSE. Ele é desejável? 

 

Essa situação pode diminuir o poder e a autonomia de outros atores sociais como, por exemplo, 

os sindicatos.  Esse é um risco que se deve ter em mente ao se demandar que empresas 

assumam responsabilidades sociais porque têm recursos e poder -  maiores que outros atores 

sociais -  para assumi-las.  Pode-se operar um fortalecimento do  poder das empresas e 

corporações na medida em que, além de unidades de produção econômica, elas passam a ser 

vistas como promotoras de bem-estar social, no sentido mais amplo que o estritamente 

econômico.  Arrisca-se, também, contribuir-se para o esvaziamento do espaço público e da 

compreensão de que bem-estar social é um direito de cidadania, cuja garantia é obrigação de 

toda sociedade, e não de determinados atores, por mais fortes e influentes que o sejam. 

 

No modelo da social-democracia, em contraste, as empresas se limitam ao seu papel 

econômico, seu poder limita-se a essa esfera. Elas provêem apenas bem-estar econômico aos 

seus trabalhadores, limitando-se ao que demanda a lei,  embora possam fazer mais se 

considerarem que é de seu interesse.  Sua contribuição para o bem-estar social é indireta, via 

Estado, que é o garantidor do bem estar social, mesmo que não seja o provedor direto.  

Enquanto o primeiro modelo enfraquece a esfera pública, fragmentando a noção de direito 

universal inerente à idéia de cidadania; o segundo modelo fortalece essa idéia na medida em 

que responsabiliza e obriga a um ator social bem definido e especificado (o Estado) a garantir 

os direitos universais.  Ademais, o modelo social democrata fortalece o Estado, ator que pode se 

contrapor ao poder exercido pelas próprias empresas e outros atores poderosos na sociedade.   

                                                 
8 Veja Jacoby, 1997, para uma boa discussão sobre o welfare capitalism. 
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Em que modelo as empresas estariam sendo socialmente mais responsáveis?  Provendo 

diretamente bem-estar ou fortalecendo o Estado para que ele garanta a universalidade desta 

provisão? E o que dizer de empresas que concentram toda sua energia em serem eficientes, 

produtivas, inovadoras, sem maiores considerações sobre outras formas de ação social a não ser 

o pagamento de impostos e o cumprimento das leis? Segundo alguns, as empresas são unidades 

de atividade econômica,  elas já estariam cumprindo sua função social precípua se conduzirem 

bem essa função básica.  

 

É difícil fornecer respostas claras e incisivas para essas questões. Na verdade, não as temos. 

Procuramos apenas mostrar que há considerações políticas que podem  e devem  matizar nossas 

análises. Infelizmente, no mundo real, nem tudo que é bom e feito com boas intenções tem 

necessariamente boas conseqüências.  Mas, ainda assim, acreditamos que as empresas devem 

assumir responsabilidade social, e não apenas no sentido pretendido por Milton Friedman e 

seguidores.  A próxima seção procura fundamentar essa visão.  

 

3-  Por que responsabilidade social das empresa? Os fundamentos da  
responsabilidade social empresarial 

 
As pesquisas sobre os benefícios diretos para as empresas da assunção de responsabilidade 

social empresarial não são conclusivas quanto ao fato de que seja do interesse imediato destes 

atores praticar essas ações.  Disputa-se desde as formas de se avaliar o retorno de 

“investimentos sociais”, até o fato de que  “fazer mais do que o exigido por lei” (em termos 

sociais dentro e fora das empresas) seja efetivamente uma ação socialmente responsável.  Este 

último é o argumento dos produtivistas: se não traz retorno econômico para a empresa, ela 

estaria sendo socialmente irresponsável pois não estaria cumprindo satisfatoriamente sua função 

social -  ser o mais produtiva possível - e, portanto, gerando os benefícios sociais que dela se 

espera. Do ponto de vista do retorno do “investimento”, portanto, os resultados dos estudos 

empíricos não são ainda suficientemente robustos para prover argumentos que se contraponham 

a visão produtivista de que uma empresa socialmente responsável é aquela que usa todos os 

meios (obviamente lícitos, legais, morais, etc) para ser a mais produtiva possível.   

 

Se não pode ser claramente demonstrado que é do interesse imediato das empresas assumirem 

responsabiidades sociais, o que dizer do argumento de que elas estão moral e politicamente 



 8

obrigadas a isso pois se beneficiam de uma permissão para explorar recursos que são, em última 

instância, sociais?  

 

Cabe determinar, portanto, se temos algum fundamento ético, moral ou político para 

reivindicarmos que empresas e empresários assumam responsabilidades que vão além de suas 

obrigações legais e/ou de seus interesses econômicos imediatos?  

 

Consideramos que não há, em princípio,  base moral e política para que as empresas assumam 

responsabilidades sociais – como definidas aqui, i.e., ações que excedam suas responsabilidades 

legais e que não interesse, imediata e diretamente, aos negócios desenvolvidos por elas.  Assim, 

não se pode ter expectativas legítimas de que as empresas assumam essas responsabilidades. 

Ninguém tem o direito de exigir que elas pratiquem alguma forma de RSE,  logo não há a 

obrigação por parte delas de o fazeram. Não temos fundamentos para exigir essas ações de 

empresas e empresários, de mesma forma que não os temos para exigir que professores, 

advogados, médicos, engenheiros,  ou quaisquer outros grupos sociais excedam os ditames 

legais.  Podemos louvar atos de filantropia e de responsabilidade empresarial, podemos até 

mesmo incentiva-los, mas o fundamental é que não temos o direito de esperar que empresários e 

as empresas sejam obrigados a praticar esses atos. Pelo menos não temos esse direito em 

relação as empresas enquanto não tivermos também o direito de esperar o mesmo para qualquer 

outro ator social.   

 

Responsabilidade social empresarial, portanto,  não é uma questão moral, mais sim de interesse 

econômico das empresas.  Se lhes interessar, devem assumir mais funções sociais.  É 

analiticamente supérfluo e, talvez, até mesmo prejudicial inquirir sobre os motivos que levam 

empresas a assumirem determinadas responsabilidades sociais. Interesses ou valores, qual o 

determinante da RSE?  Em nossa opinião, essa questão é politica e moralmente irrelevante, 

além de mal formulada.  As empresas podem e/ou devem ter responsabilidades sociais apenas 

se for de seu interesse; do interesse de seu negócio e trouxer benefícios para sua atividade, sua 

posição no mercado, etc.  Apesar de ainda polêmico, há na literatura evidências mostrando que 

esse pode ser o caso, i.e., que empresas que adotam uma postura socialmente responsável 

auferem maiores benefícios que as que não o fazem.  E estas são razões suficientes para que 

elas tenham políticas que expressem responsabilidades que vão além das exigências legais.  
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Para deixar bem claro, não temos nenhuma oposição de princípio a que empresas ou 

empresários pratiquem ações, adotem regras e façam atividades que sejam consideradas 

socialmente responsáveis ou mesmo filantrópicas, caridosas, etc.  Na verdade, consideramos  

bom que empresas adotem essa postura, desde que estejamos atentos para os riscos políticos 

que podem advir dessa postura. Empresas e empresários, como quaisquer outros atores sociais, 

têm responsabilidades sociais como cidadãos, como membros de uma comunidade.  Na 

verdade, acreditamos que a sociedade não é uma mera coleção de indivíduos atomizados, mas 

sim um empreendimento coletivo e, como tal, obriga seus membros a praticar determinadas 

ações que expressem o reconhecimento deste fato.  O ponto central é que empresas e 

empresários não têm ou não devem ter nenhuma razão especial ou superior àquelas que outros 

atores devem ter para serem socialmente responsáveis.  

 

Ações como apoio a projetos sociais (educativos, assistenciais, esportivos, etc),  algumas 

políticas de gestão de pessoal (ação afirmativa para negros, mulheres, homosexuais, etc) ou 

normas de relacionamento com seus clientes/consumidores (segurança e qualidade dos 

produtos, indenizações por erros, etc) que excedam as obrigações legais e expressem 

responsabilidade social assumida voluntariamente pela empresa, são bons não apenas para a 

empresa, mas também para a sociedade como um todo. No entanto, eles devem ser feitos, e em 

geral o são,  porque trazem, ou acredita-se que trazem,  benefícios para os negócios da empresa.  

Se não trazem benefícios, diretos ou indiretos, mediatos ou imediatos, não temos base moral e 

política para argumentar a obrigatoriedade destas ações para as empresas.  Poderíamos apelar 

para argumentos humanitários – generosidade, valores religiosos, solidariedade, etc -  mas esses 

não obrigam política e moralmente.  Talvez, seja esse um dos motivos que ajude a explicar a 

pequena eficácia dos argumentos de cunho humanitário na geração de arranjos sociais estáveis e 

duradouros.  

 

Se, por um lado, a literatura não sustenta claramente a proposição de que é do interesse 

imediato das empresas engajarem em atividades sociais e, por outro lado, não temos bases 

moral que fundamente essa exigência, por que as empresas fazem e/ou deveriam fazer ações 

que denotem engajamento social?  A próxima seção procura mostrar que, mesmo assim, pode 

ser do interesse das empresas assumirem responsabilidades sociais. 
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4 - Nossa visão: Responsabiidade social empresarial como auto-interesse  

 
Como já deixamos claro, não acreditamos que existam bons argumentos morais justificando que 

empresas, empresários e executivos devam ser socialmente mais responsáveis que qualquer 

outro ator social. Seguindo a literatura, consideramos também que os benefícios diretos que 

empresas podem auferir de prática de ações sociais não sustentam, de forma inequívoca, a 

posição de que é elas devem se engajar neste tipo de ação. Ainda assim, no entanto, achamos 

que as empresas deveriam promover atividades socialmente responsáveis.  Por que achamos 

isso? Como podemos fundamentar essa posição?  Sustentamos que é do interesse das empresas 

promover essas ações; mesmo que não seja de seu interesse exclusivo e/ou imediato, é do seu 

interesse esclarecido e de longo prazo.  É isso que pretendemos sustentar nesta seção.  

 

Defendemos que embora as empresas não possam se apropriar direta e imediatamente de 

benefícios que elas produzam ao se engajarem em atividades sociais, elas se beneficiam de 

diversas formas dos resultados destas atividades.  

 
Quando as empresas se engajam em atividades que fortalecem a sociedade civil, tornando-a 

mais densa e articulada,  elas estão contribuindo para a construção de uma sociedade onde os 

fluxos de informações são mais ágeis, diversificados e desenvolvidos;  

onde as possibilidades de mediação para conflitos entre os atores sociais são maiores  

necessários para a boa condução dos negócios; onde as chances de se compartilhar os riscos 

envolvidos na produção de bens coletivos e na utilização conjunta de recursos escassos são 

maiores. Todos esses resultados são benéficos para a ação empresarial, que, como sabemos, é 

socialmente contextualizada (socially embedded).  Assim, esse é exatamente o tipo de sociedade 

que mais atende às necessidades das empresas na economia contemporânea.  

Consideremos o reverso.  Uma sociedade civil fraca, onde os conflitos podem escalar 

facilmente para batalhas de soma-zero, onde a ação coletiva é escassa e,quando têm lugar, 

produzida a custos altíssimos. Isso não é bom para as empresas ou qualqueroutros atores 

envolvidos.   

 

Em seu livro, Remaking the Italian Economy, onde compara as estratégias empresariais da Fiat 

e da Alfa e os contextos em que elas se desenvolvem, Richard Locke mostra a importância dos 

fatores apontados acima no sucesso da reestruturação industrial destas companhias.  Nos anos 

oitenta, as duas empresas se defrontaram com desafios semelhantes: acirramento da competição 
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internacional; produtividade, lucratividade e vendas declinantes e relações de trabalho bastante 

conflituosas.  Em resposta a essa situação, as duas empresas embarcaram em um profundo 

processo de reestruturação industrial, que implicou introdução maciça de novas tecnologias e de 

novos produtos; racionalização e reorganização da rede de fornecedores e revendedores, e uma 

significativa redução da força de trabalho. As conseqüências desses processo de reestruturação 

foram tão diferentes quanto é possível de se imaginar.  Embora as duas empresas tenham, no 

final deste processo de reestruturação, se tornado mais competitivas e financeiramente mais 

sadias, as conseqüências para a economia local e para os trabalhadores foram bastante 

diferentes em cada caso.  

 

Enquanto na Fiat (Turim), milhares de trabalhadores perderam permanentemente seus empregos 

e houve muitos casos de abusos de substâncias químicas, divórcio, doenças psicológicas entre 

esses trabalhadores e suas famílias, na Alfa (Milão) a maioria dos trabalhadores demitidos foi 

rapidamente readmitida pela companhia e retornaram para posições que, em geral, demandavam 

maiores qualificações e ofereciam maior autonomia.   

 

Considerando que as duas empresas eram, durante esse processo de reestruturação, propriedade 

do mesmo grupo, dirigidas pelas mesmas pessoas, sob a mesma jurisdição regulatória e legal, 

produzindo produtos que competiam em mercados similares e seus trabalhadores membros do 

mesmo sindicato, a tradicional lista de variáveis explicativas não dá conta das diferenças 

observadas nos dois casos.  A utilização de análise das redes (network analysis) dos líderes 

empresariais locais, militantes sindicais e políticos, revelou que a diferença mais saliente entre 

os dois casos era sua inserção (embeddedness) em economia locais muito distintas.  Enquanto 

Milão se caracterizava por uma rica rede de laços entre a empresa locais, entre as firmas e os 

sindicatos, e entre esses dois atores econômicos e uma série de outros atores sociais e políticos 

da localidade, Turim era muito menos densa, uma sociedade mais simples na qual a companhia 

e o sindicato ocupavam dois pólos contrastantes com poucos laços entre eles e entre eles e 

outros atores na sociedade local.  

 

Em um segundo estudo de caso, o distrito têxtil de Biella, Locke mostrou como esses laços 

podem ser construídos deliberadamente ao longo do tempo por atores econômicos, de forma a 

que a sociedade e a economia locais possam transformar-se de uma realidade sócio-econômica 
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simples e polarizada, com poucos laços sociais conectando e criando intersecção de interesses 

entre os atores, em um contexto sócio-econômico mais articulado, denso e policêntrico.   

 

Biella, assim como a maior parte dos distritos têxteis nos países avançados no final dos anos 

setenta e início dos anos oitenta, se defrontou uma grande ameaça a sua viabilidade devido ao 

aumento da competição dos países em desenvolvimento, competição baseada em baixo salário e 

baixo custo.  Em resposta a essa ameaça, a associação empresarial local e os sindicatos locais, 

deram início a uma série de experimentos que transformaram radicalmente tanto a indústria 

local, como a qualidade das relações sociais que tinham lugar nela.  Essencialmente, esses 

experimentos levaram a criação de uma vários “bens coletivos”- instituições de treinamento; 

feiras de negócios; cartéis de compra; novos arranjos para negociação coletiva que permitiram 

maior flexibilidade a companhias específicas enquanto, ao mesmo tempo, garantia um salário e 

condições de trabalho decentes a todos os trabalhadores têxteis; centros de pesquisa; construção 

de novas estradas, etc – que redundaram transformação de indústria têxtil de Biella em uma das 

de maior sucesso, especialmente no mercado de alto valor agregado.  Como esse estudo de caso 

documenta, as ações empreendidas pelos líderes empresariais e sindicais não foram resultado de 

qualquer senso inato de responsabilidade social, desconectado do cálculo de seus interesses de 

curto-prazo, mas sim porque eles entenderam que ao construir um novo tipo de sociedade 

estavam de fato assegurando a competitividade e viabilidade de sua economia local.  

A análise do distrito industrial têxtil de Biella também demonstra a importância da construção 

de uma sociedade civil mais densa para o sucesso econômico das empresas. Portanto, mesmo 

não sendo de seu interesse imediato, o adensamento da sociedade civil é do interesse 

estratégico, esclarecido e de longo prazo, das empresas.  Essa é a razão para que elas promovam 

e apoiem ações, programas e atividades que expressem responsabilidade social.  Mas que 

modelo de responsabilidade social deve ser adotado? Como avaliar as diferentes formas de 

responsabilidade social?  Finalizamos esta intervenção discutindo essas questões. 

 

5- Observações finais 

 

O que é uma empresa socialmente responsável então? Que modelo podemos pensar como sendo 

um bom modelo de RSE? 

  

Conforme  vimos, não acreditamos que ações filantrópicas ou programas sociais financiados 
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por empresas possam ser exigidos destes atores.  Procuramos argumentar que não existe 

nenhuma clara obrigação política e/ou moral demandando que essas ações sejam realizadas.  É 

claro que pode-se exortar a prática essas ações, seja com argumentos de cunho humanitário, 

moral ou, até mesmo, porque é do interesse das empresas. Talvez a crescente saliência do 

“movimento pela responsabilidade social das empresas” reflita alguma força persuasiva desses 

argumentos. Mas isso não cria obrigação, deixando a assunção de responsabilidade social em 

bases frágeis.   

 

Chamamos atenção para o fato de que a crescente assunção de RSE não é totalmente isenta de 

riscos sociais e políticos, especialmente quando entendida – e comumente ela o é -  como ações 

filantrópicas e/ou financiamentos a programas sociais.  A disseminação dessas ações pode 

implicar a e/ou conduzir a uma redução da esfera pública e fragilização da própria noção de 

direitos de cidadania enquanto direitos públicos, garantidos pela sociedade coletivamente 

assegurado pelo conjunto de leis e instituições que expressam essa norma coletiva, o Estado.  

Assim, mesmo que essas ações sejam plenas de boas intenções, elas não têm necessariamente as 

melhores conseqüências.  Ademais, cabe perguntar se essas ações representam as melhores 

formas das empresas assumirem seu quinhão de responsabilidade social.  Talvez não sejam... 

 

Em nossa visão, a responsabiidade social das empresas manifesta-se, de forma mais 

conseqüente e com implicações mais sistemáticas,  em ações que sejam do interesse direto das 

empresas e direcionadas para transformações sociais, políticas e econômicas que afetem sua 

capacidade de ser uma unidade produtiva eficiente.  Esse é o sentido dos exemplos discutidos 

acima.  Os benefícios para as empresas são evidentes, como o são para as sociedades e 

economias locais em que elas atuam.  Em nossa visão responsabilidade social empresarial é 

fundamentalmente composta de ações desta natureza; ações pelas quais as empresas podem ser 

consideradas responsáveis, i.e., elas têm uma obrigação moral, política e, até mesmo, gerencial 

de realizá-las. Finalizamos este artigo com uma breve re-elaboração do que consideramos ser, 

portanto, RSE.   

 

Defendemos que, do ponto de vista interno, uma empresa socialmente responsável é uma 

empresa que é um “bom empregador”.  Por “bom empregador” queremos dizer uma empresa 

que assegure uma atmosfera de justiça nas relações de trabalho que têm lugar no seu interior; 

que trate seus trabalhadores como pessoas morais, dignas de respeito e consideração e pague 
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salários que permitam condições de vida razóavel (living wage).  Nesse sentido uma empresa 

socialmente responsável considera o seu sucesso um empreendimento coletivo, envolvendo 

todos os seus membros: trabalhadores, gerentes, executivos, fornecedores, etc.  Esse é um bom 

modelo de responsabilidade social porque ele é viável, é do interesse das empresas e dos 

trabalhadores, além de ser benéfico para a sociedade como um todo.   

 

Fora do âmbito de suas ações empresariais particulares, i.e., para fora da companhia, uma 

empresa socialmente responsável caracteriza-se pelo cumprimento das regras do jogo 

democrático, não buscando obter vantagens indevidas ou especiais. Mas principalmente, uma 

empresa socialmente responsável engaja em ações públicas que visam reforçar a concepção 

pública de democracia, especialmente via fortalecimento da esfera pública de decisão social e o 

adensamento sócio-político da sociedade em que opera.  
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