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Este estudo trata sobre o tema responsabilidade social corporativa de forma exclusivamente 
te6rica, buscando formar uma linha de raciocinio que explique o seu fen6meno. Entre outras, 
este trabalho busca responder as seguintes questoes: 0 que e a responsabilidade social 
corporativa hoje? Porque a responsabilidade social cresce tanto atualmente? Qual e o 
beneficia que a responsabilidade social proporciona as empresas? Baseando-se na literatura 
especifica sobre o tema, apresenta a responsabilidade social corporativa de forma direta, 
mostrando a evolu<;ao do seu conceito, as causas do seu movimento e atraves de que meios 
se materializa a responsabilidade social da empresa, alem de demonstrar, em numeros, o 
crescimento das a<;6es socialmente responsaveis desenvolvidas pelas empresas e, 
conseqOentemente, de importancia do tema. Em seguida sai-se da literatura especifica sobre 
responsabilidade social para buscar, principalmente nas ciencias sociais, explicar como 
funcionam as organiza<;6es e as transforma<;6es que vem ocorrendo neste cenario, quais os 
objetivos de uma empresa e de que meios ela vem utilizando para atingi-los. Enquadrando 
responsabilidade social corporativa no mundo atual, demonstra-se o que pode ser o real 
objetivo das empresas ao serem socialmente responsaveis e quais os beneficios que tanto as 
empresas quanto a comunidade podem ter com o programa. 0 presente trabalho permitiu, 
ainda, constatar que o tema responsabilidade social precisa ser melhor estudado para que 
tenha um melhor entendimento e aproveitamento. lniciativas bem planejadas podem beneficiar 
acionistas, colaboradores e comunidade de formas diferentes, porem vantajosas a todos. 

Palavras-chave: Responsabilidade social corporativa; empresas; objetivos; ceml.rio; beneficios. 
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1. INTRODUCAO 

A responsabilidade social nas organizac;oes brasileiras e um tema novo, que 

vem recebendo varias definic;oes e entendimentos. 

A partir da decada de 80 encontramos mudanc;as radicais e singulares, nao 

apenas pelo reflexo da velocidade da informac;ao presente nas varias dimensoes da 

sociedade, mas principalmente pela integrac;ao dos mercados financeiros e o 

crescimento singular do comercio internacional, o que viemos a chamar de 

globalizac;ao. Se olharmos para a America Latina, percebemos que uma sutil revoluc;ao 

desenrola-se diariamente com o aparecimento de cidadaos com grandes dificuldades 

de inserc;ao social na sociedade de consume, como jovens, imigrantes, entre outras 

minorias. Ha falta de acesso a bens, servic;os, seguranc;a, justic;a e cidadania, excluidos 

do mercado de trabalho com o desemprego ou empregos ruins e instaveis. 

Com a crescente competic;ao e inseguranc;a dos trabalhadores, cada vez mais 

a populac;ao ira depender de politicas publicas efetivas que garantam educac;ao e 

treinamento adequado as exigencias do mercado. E. justamente neste ponte que 

encontramos uma das grandes incoerencias da globalizac;ao: cada vez mais as 

politicas economicas liberais reduzem o poder do Estado o transformando no que e 

chamado de Estado minima. Par outre lado, cada vez mais cresce o numero de 

pessoas que exigem politicas publicas de protec;ao, que oferec;a seguro desemprego, 

programas de habitac;ao, entre outras. 

0 Brasil, par exemplo, em inumeras oportunidades ao Iongo da sua hist6ria 

perdeu a chance de construir um desenvolvimento integral do povo e do Pais. Essa 

dissociac;ao cavou abismos, gerou contrastes e produziu disparidades internas e 

externas. 0 Brasil economico continua muito distante do Brasil social, marcado pela 

polarizac;ao social crescente, desintegrac;ao social e violencia. Gada vez mais e 

necessaria combinar politicas publicas que preservem as areas modernas e 

competitivas par padroes internacionais em um esforc;o permanente de incorporar os 

setores atrasados, mais intensives de mao de obra. 

Atualmente, com a globalizac;ao dos mercados, surge uma nova dinamica que 

vem alterando o perfil corporative e estrategico das empresas. Alem da adequac;ao aos 

novas padroes, como eficiencia e qualidade, crescem as exigencias por uma 
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reformulayao profunda da cultura e da filosofia que orientam as a96es institucionais. A 

sociedade, cada vez mais consciente e conhecedora de seus direitos, exige das 

empresas urn reestudo do seu papel nesse novo cenario. 0 tema responsabilidade 

social, e cada vez mais mais discutido nos meios nao s6 empresariais mais 

academicos tambem e seus defensores alegam que o comportamento socialmente 

responsavel e fator diferencial que ajuda a construir e consolidar a marca empresarial, 

representando urn investimento para a sustentabilidade e sucesso ao Iongo prazo.Para 

as empresas, passa a ser urn diferencial a sua atua9ao moldada sob novas referencias, 

conceitos e valores, buscando uma nova postura no desenvolvimento de seus neg6cios 

e no relacionamento com o meio de atua9ao. 

Nessa perspectiva esse trabalho abordara temas que visam urn maior 

entendimento das politicas de responsabilidade social corporativa com o intuito de 

esclarecer quais os verdadeiros objetivos dos programas de responsabilidade social 

corporativa, seus beneficios e por que essa pratica cresce tanto atualmente. 

1.1 RESSPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Nos ultimos quarenta a nos o tema responsabilidade social corporativa 1 tern, 

cada vez mais, despertado o interesse e o debate nos meios academico e empresarial. 

Neste capitulo procura-se explicitar os mais importantes conceitos sabre 

responsabilidade social e sabre etica, bern como, a evolu9ao do primeiro. Buscando 

entender a amplitude do tema e as diversas posi96es tomada pelos autores. 

Alem disto, busca-se descrever os determinantes que implicaram no 

surgimento do atual conceito de responsabilidade social, os comportamentos 

empresariais considerados socialmente responsaveis e o retorno obtido pelas 

empresas atraves desta atua9ao, bern como, introduzir as principais formas de 

instrumentalizayao da responsabilidade social e apresentar urn retrato da pratica 

empresarial socialmente responsavel em ambito nacional, tudo isto baseado na 

literatura disponivel sabre o tema. 

1 Prefere-se utilizar o termo responsabilidade social corporativa para evitar o termo "na empresa" que tern urn 
sentido intemo e o "da empresa", mais utilizado, de sentido extemo. Pois, como pode ser percebido no presente 
estudo a responsabilidade social corporativa tanto pode ser voltada para dentro da empresa quanto para fora. 
Considera-se sinonimo de responsabilidade social corporativa, os termos: responsabilidade social da empresa, 
responsabilidade social empresarial e responsabilidade social nos neg6cios. 
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1.1.1 Conceitos 

0 entendimento do que e responsabilidade social corporativa ja teve muitas 

variagoes, na citagao a seguir pode-se percebe-las. Oliveira observou que: 

"para uns, e tomada como uma responsabilidade legal ou obrigar;ao 

social; para outros, e o comportamento socialmente responsavel em que 

se observa a etica, e para outros ainda, nao passa de contribuir;oes de 

caridade que a empresa deve fazer. Ha tambem os que admitem que a 

responsabilidade social e, exclusivamente, a responsabilidade de pagar 

bem aos empregados e dar-lhes bom tratamento. Logicamente, 

responsabilidade social das empresas e tudo isto, muito embora nao seja 

somente estes itens isoladamente"2
. 

A primeira referencia ao tema responsabilidade social encontrada durante a 

fase de revisao bibliografica foi a de Howard Bowen em estudo publicado em 1953 nos 

Estados Unidos, portanto, aparentemente pode-se dizer que o termo responsabilidade 

social foi cunhado por Bowen3
. 

Tal estudo faz parte de "um grande estudo sabre Etica e Vida Economica 

Crista, que foi iniciado em 1949 pelo Conselho Federal das lgrejas de Cristo da 

America"4
, o qual no inicio de 1951 tornou-se o Conselho Nacional das lgrejas de 

Cristo nos Estados Unidos da America, ao se juntar a varias outras seitas formando urn 

total de 29 seitas protestantes e ortodoxas. Oaf, pode-se perceber como o tema 

responsabilidade social traz consigo, desde o seu surgimento, uma relagao com a 

religiao e a fe, urn apelo a moral do homem. 

Bowen define responsabilidade social como: "as obrigar;oes dos homens de 

neg6cios de adotar orientac;oes, tamar decisoes e seguir linhas de ar;ao, que sejam 

compativeis com os fins e valores de nossa sociedade"5
. 

A definigao acima nao informa quais sao os "fins e valores da nossa sociedade" 

e nem quais sao "as linhas de agao" que sao validas para tanto. Sem se ter claro este 

2 OLIVEIRA, Jose Arimates de. Responsabilidade social em pequenas e medias empresas. Revista de Administrafiio 
de Empresas. v. 24, n. 4, p. 203-210, out./dez. 1984. p. 204. 
3 Idem: "Os estudos sabre responsabilidade social nos tempos modernos parecem ter sido reiniciados par Bowen 
( ... )". 
4 BOWEN, Howard R. Responsabilidades Sociais do Homem de Neg6cios. Rio de Janeiro : Civiliza~ao Brasileira, 
1957. p. 03. 
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ponto nao se pode afirmar que a atitude ou a decisao de um empresario vai ao 

encontro dos tais "fins e valores" da sociedade, sendo assim, nao se pode concluir se a 

empresa e ou riao e socialmente responsavel. Alem disto, como questionou Tomei6, (a 

respeito das linhas de ac;ao a serem tomadas pelos empresarios que seriam 

compativeis com os fins e valores de nossa sociedade) "esta implicito que os 

empresarios o sabem, mas isto e rea/mente valido?"7 

Ainda percebe-se que o conceito de responsabilidade social (ao menos da 

forma como e colocado por Bowen) e "muito fi/os6fico, isto e, de cunho ideo/6gico. Em 

outras palavras, a noqao de responsabilidade social se defronta em areas-limite da 

etica e da moral abso/utamente subjetivas"6 

Na decada de setenta alguns economistas manifestaram-se sobre a 

responsabilidade social que cabe as empresas e sobre a legitimidade da 

responsabilidade social empresarial, os de maiores destaque sao Milton Friedman, 

Paul Samuelson e Keith Davis. 

0 autor Milton Friedman expoente do neo-liberalismo, segundo Montana e 

Charnov9
, e contrario a qualquer ac;ao empresarial que nao seja voltada aos interesses 

economicos da propria empresa, pois, caso contrario, a empresa esta lesando seus 

acionistas; violando seu objetivo de gerar lucro, ao disponibilizar recursos da empresa, 

reduzindo, dessa forma, os lucros e se autotributando. Alem de nao haver razao para 

se supor que empresarios conhecem as metas sociais e tenham habilidade suficiente 

para atingi-las. 

Para Friedman 10 a empresa esta sen do socialmente responsavel ao ser 

lucrativa ja que desta forma ela e capaz de gerar empregos, pagar salarios justos que 

colaborem para a melhora da vida de seus funcionarios e pagar seus impostos em dia, 

contribuindo para bem-estar publico. 

Samuelson, segundo Guimaraes,11 acredita que somente as organizac;oes 

monopolistas podem desenvolver programas sociais, ja que estas podem repassar os 

custos de programas sociais aos consumidores, mantendo seu lucro no mesmo 

patamar. 

5 Idem. p. 14 e 15. 
6 TOMEI, Patricia A. Responsabilidade social de empresas: analise qualitativa da opinHlo do empresariado nacional. 
Revista de Administrar;Cio de Empresas. v. 24, n. 4, p. 189-202, out./dez. 1984. p. 192. 
7 Idem. 
8 Idem. 
9 MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H. Administrar;ao. Sao Paulo: Saraiva, 1998. p. 32-35. 
10 Idem. 
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Davis, segundo a analise de Guimaraes e Montana e Charnov12
, argumenta 

que a responsabilidade social da empresa deriva de seu poder social, como as 

decisoes empresariais tern consequencias sociais e como a empresa e a maior 

potencia do mundo contemporaneo suas decisoes nao podem ser tomadas unicamente 

por fatores economicos, tendo a empresa obrigatoriamente se guiar por fatores 

economicos e sociais, assumindo a sua responsabilidade social correspondente. 

Quanta ao custo incorrido em ser socialmente responsavel, Davis, como Samuelson, 

argumenta que o consumidor deve arcar com este, atraves do aumento de pre<;o. 

Perante posi<;oes tao diferentes, umas ate divergentes, tratou-se de se 

diferenciar as maneiras pela qual entende-se a responsabilidade social, primeiramente 

em duas 6ticas: a da obriga<;ao social e a da responsabilidade social. 

Obriga<;ao social corresponde aquila que a empresa faz pelo social que esta 

previsto em lei, desde o pagamento de impastos ate a utiliza<;ao de filtros nas chamines 

de fabricas. Dessa forma, pode-se dizer que Friedman entende a responsabilidade 

social corporativa atraves da 6tica da obriga<;ao social. 

Ja a 6tica da responsabilidade social pressupoe que a empresa considera as 

metas economicas e sociais nas suas decisoes, e vai alem dos limites da legisla<;ao 

aproximando-se do entendimento de Davis. 

0 lnstituto Ethos, considera a empresa socialmente responsavel quando esta 

vai "a/em da obrigaqao de respeitar as leis, pagar impastos e observar as condiqoes 

adequadas de seguranqa e sat1de para os trabalhadores"13 

Oliveira corrobora com a divisao que diferencia a responsabilidade social da 

obriga<;ao social: 

"o simples cumprimento das obrigaqoes legais, previamente determinadas 

pela sociedade, nao sera considerado como comportamento socialmente 

responsavel, mas como obrigaqao contratual 6bvia, aqui tambem 

denominada obrigaqao sociaf' 14 

11 GUIMARAES, Heloisa Wemeck Mendes. Responsabilidade social da empresa: uma visao hist6rica de sua 
problematica. Revista de Administra9iio de Empresas. v. 24, n. 4, p. 211-219, out./dez 1984. p.216. 
12 Vide as duas notas anteriores. 
13 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Indicadores Ethos de 
Responsabilidade Social Empresarial. Sao Paulo, 2000. p. 07. Disponivel em: <http://www.ethos.org.br>. Acesso 
em: 16 mar 2007. 
14 Op. cit. p. 205. 
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E define responsabilidade social da empresa como "a capacidade de a 

empresa colaborar com a sociedade, considerando seus valores, normas e 

expectativas para o alcance de seus objetivos"15
. 

Porem, esta definic;ao de responsabilidade social continua a apresentar uma 

grande subjetividade, o que dificulta sua operacionalizac;ao e instrumentalizac;ao. Pois, 

quais sao os valores, normas e expectativas da sociedade? E seus objetivos? A 

resposta para estas questoes e subjetiva, pois, depende do entendimento que tern 

cada individuo. 

Essa subjetividade presente nas definic;oes de responsabilidade social acarreta 

uma dificuldade de estudar e acompanhar os limites na realizac;ao da responsabilidade 

social corporativa. Oliveira cita alguns dos autores que perceberam esta dificuldade, 

Davis, Garner e Zenisek entre outros, alegam que a responsabilidade social e um alvo 

em movimento 16
. Oliveira escreve, ainda, que para Garner esta e uma das mais 

complexas e desconcertantes questoes da administrac;ao, "pois nao ha limites para 

passive/ variedade de ramificar;oes discutfveis e sensfveis"17
. 

Mas, esta mesma subjetividade permite que o conceito de responsabilidade 

social nao seja datado, explica-se. Percebe-se que o texto dos conceitos de Bowen e 

de Oliveira sao muito parecidos, mesmo tendo sido elaborados em epocas diferentes. 

0 ultimo foi escrito quase trinta anos depois do primeiro. Porem, isto nao significa que 

eles tenham significados pr6ximos, pois, deve-se analisar o contexte no qual foram 

escritos. 

0 conceito de Bowen data da epoca do welfare state, em que a atividade 

empresarial tinha uma importancia e um impacto muito menor na sociedade do que ela 

tern hoje. Ja o de Oliveira data do comec;o dos anos oitenta, quando os paises 

capitalistas centrais desenvolviam o estado neoliberal. 18 

A ac;ao socialmente responsavel da epoca do welfare state, era, basicamente, 

filantr6pica. Para Melo Neto e Froes a responsabilidade social era a "ar;ao caridosa, 

tfpica dos capitalistas do infcio do seculo, que utilizavam filantropia como forma de 

expiar;ao dos seus sentimentos de culpa por obterem Iueras faceis ( ... )"19
. 

15 Idem. 
16 Op. cit. p. 204.+ 
17 Idem. 
18 Apesar do Brasil, naquele tempo, nao fazer parte considenivel do movimento neoliberal, a analise bibliogratica de 
Oliveira, que o permite chegar ao seu conceito, e toda baseada em autores intemacionais, principalmente norte
americanos, o que toma seu conceito baseado em uma realidade exterior. 
19 Fernando de Ahneida citado por MELO NETO, Francisco Paulo de e FROES, Cesar. Responsabilidade Social e 
Cidadania Empresarial: a administrac;:ao do terceiro setor. Qualititymark: Rio de Janeiro, 1999. p. 82 e 83. 
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Provavelmente, por isso a responsabilidade social ainda hoje e, comumente, 

confundida com filantropia ou caridade. Melo Neto e Froes diferenciam a filantropia da 

responsabilidade social assim: 

"A filantropia e individualizada, pais a atitude e a aqao sao do empresario. 

A responsabilidade social e uma atitude coletiva e compreende aqoes de 

empregados, diretores e gerentes, fornecedores, acionistas e ate mesmo 

clientes e demais parceiros de uma empresa. E., portanto, uma soma de 

vontades individuais e refletem urn consenso. 

A responsabilidade social e uma agao estrategica da empresa que busca 

retorno ( ... ). A filantropia nao busca retorno algum, apenas o conforto 

pessoal e moral de quem a pratica"20
. 

Uma definigao de responsabilidade social corporativa que caracteriza bern 

como esta e entendida hoje e a de Fernando Almeida. Almeida coloca que a 

"Responsabilidade social corporativa e o comprometimento permanente 

dos empresarios de adotar urn comportamento etico e contribuir para o 

desenvolvimento economico, melhorando, simultaneamente, a qualidade 

de vida de seus empregados e de suas familias, da comunidade local e 

da sociedade como urn todo"21 

Patricia Almeida Ashley, doutoranda no tema, tern uma definigao proxima a de 

Almeida, porem, entende-se, mais completa. Para Ashley 

"Trata-se do compromisso contfnuo nos neg6cios pelo comportamento 

etico que contribua para o desenvolvimento economico, social e 

ambiental, pressupondo a realizaqao de decisoes empresariais que sejam 

resultado da reflexao sabre seus impactos sabre a qua/idade de vida atual 

e futura de todos que sejam afetados pela operaqao da empresa"22 

A definigao de Ashley e a que melhor representa como a responsabilidade 

social empresarial e entendida hoje. Para o melhor compreendimento desta definigao 

exigi-se a explanagao do que e etica e de sua relagao com a responsabilidade social 

empresarial, o que esta feito na segao seguinte. 

20 MELO NETO, Francisco Paulo de e FROBS, Cesar. Gestiio da Responsabilidade Social Corporativa: o caso 
brasileiro. Rio de Janeiro : Qualitymark Ed., 2001. p. 28. 
21 Fernando Almeida, citado por MELO NETO, Francisco Paulo de e FROBS, Cesar. Responsabilidade Social e 
Cidadania Empresarial: a administrayao do terceiro setor. Qualititymark: Rio de Janeiro, 1999. p. 88. 
22 Disponivel em: <http://www.altemex.com.br/-patiagpucrio/apresentayao.html>. Acesso em: 16 mar. 2007. 



14 

1.1 .2 0 Conceito de Etica 

A etica e a responsabilidade social caminham lado a lado. E a partir da moral e 

dos valores eticos daqueles que conduzem uma empresa, que parte a pratica da 

responsabilidade social corporativa. Como visto nos conceitos de responsabilidade 

social da empresa, apresentados anteriormente "o exercicio da responsabilidade social 

pressupoe a adogao de um comportamento etico pel a organizagao"23
. 

Ha muitos conceitos sobre etica, mas nenhum desses conceitos exprime, 

necessariamente, a verdade, ja que, partindo do pressuposto de que diferentes 

pessoas, comunidades, povos, etc. podem ter diferentes cren9as e costumes, o que 

pode ser etico para alguns pode nao ser etico para outros. Moreira define a etica como 

sendo urn "conjunto de regras que regem as agoes de acordo com a morale o bem." 24
. 

Vazquez define etica como sendo "a teoria ou ci{mcia do comportamento moral 

dos homens em sociedade. Ou seja, e ci{mcia de uma forma especifica de 

comportamento humano"25
. Vazquez diz ainda que a moral faz parte da forma9ao dos 

valores eticos, sendo moral definida pelo autor como: 

"um sistema de normas, principios e valores, segundo o qual sao 

regulamentadas as relagoes mutuas entre os individuos ou entre estes e 

a comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um carater 

hist6rico e social, sejam acatadas livre e conscientemente, por uma 

convicgao intima, e nao de uma maneira mecanica, extema ou 

impessoal. "26 

Como se pode perceber, as a96es eticas sao regidas pela forma9ao moral da 

sociedade e pela forma com que cada individuo distingue o bern e o mal. Quando se 

trata da etica empresarial, a tendencia (numa empresa etica) e que a empresa siga OS 

valores morais da sociedade e seus diretores e demais empregados sigam os valores 

propostos pelo "c6digo de etica" da empresa. Em outras palavras, cada urn (individuo 

ou empresa) segue os valores do meio em que esta inserido. 

Para Srour, o fato de uma empresa seguir seus valores eticos e morais nem 

sempre representa urn born neg6cio, porem como o proprio autor afirma "reconhecer tal 

23 NETO, Francisco P. de Melo; FROES, Cesar. Gestao da Responsabilidade Social Corporativa: o caso brasileiro. 
Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. p. 132. 
24 MOREIRA, Joaquim M. A Etica Empresarial no Brasil. Sao Paulo: Pioneira, 1999. p. 21. 
25 VAZQUEZ, Adolfo S. Etica. 19 ed. Rio de Janeiro: Civiliza<;ao Brasileira, 2000. p. 23. 
26 Idem. p. 84. 
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fato representa um passo decisivo para a 'saude' das empresas"27 pois,como coloca 

Moreira o "comportamento etico por parte da empresa e exigido e esperado pela 

sociedade"28
• 

Na verdade a pn:ltica da responsabilidade social pressupoe compatibilidade 

entre os valores morais e eticos que a empresa carrega e os da sociedade Para ser 

socialmente responsavel a empresa precisa ter - e seguir - normas de conduta e 

valores que sejam prezados por seus stakeholders 29
. 

A partir do momento que a empresa percebe seu compromisso etico com seus 

stakeholders que esta comega a desenvolver projetos e a realizar agoes de 

responsabilidade social. 

Para Melo Neto e Froes, a empresa socialmente responsavel atua em tres 

veto res: 

1. "Na adogao dos valores eticos, a empresa inicia sua cultura socialmente 

responsavel, cumprindo com suas obrigagoes eticas, marais, culturais, econ6micas e 

sociais. "30 A adogao de urn c6digo de etica e urn born com ego. 

2. "Na difusao dos valores eticos, a empresa ja com seu padrao etico estabelecido, 

comega a desenvolver projetos e agoes. 

3. Na transfer{mcia de valores eticos e que a empresa assume definitivamente um 

papel socialmente responsavel. Seus projetos e agoes tornam-se sustentaveis e os 

resultados obtidos asseguram uma melhoria da qualidade de vida no trabalho e na 

comunidade. "31 

1.2 Determinantes da Responsabilidade Social Corporativa 

A seguir, tem-se a descrigao das causas, segundo varios autores, que se 

consideradas juntas, explicam o crescimento da importancia da responsabilidade 

social. 

Segundo Melo Neto e Froes 

27 SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e etica nas organiza9oes. Rio de Janeiro : Campus, 1998. p. 294. 
28 MOREIRA, Joaquim M. Op. cit. p. 31. 
29 A tradwrao mais proxima deste termo seria partes interessadas, ou seja, todos aqueles que de alguma forma 
interagem, mantem contato com a empresa. 
30 NETO, Francisco P. de Melo; FROES, Cesar. Gestiio da Responsabilidade Social Corporativa: o caso brasileiro. 
Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. p. 133. 
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"A conscifmcia social dos empresarios comer;ou a despertar quando eles 

pr6prios perceberam que os problemas sociais atrapalhavam o 

desenvolvimento dos seus neg6cios (baixo poder aquisitivo da popular;ao, 

sistema educacional deficiente, violfmcia, etc)"32 

Segundo Montana e Charnov a crescente preocupagao sobre a 

responsabilidade social par parte das empresas "esta diretamente relacionada com o 

crescimento de movimentos ecol6gicos e de defesa do consumidor'33
. Denis Donaire 

concorda que a questao ambiental cresceu de importancia em nossa sociedade: 

"a nova questao ambiental surgida no bojo das transformar;oes culturais 

que ocorreram nas decadas de 60 e 70, ganhou dimensao e situou a 

proter;ao ao meio ambiente como um dos principios mais fundamentais do 

homem moderno." 34 

Robert H. Srour e quem descreve o maior numero de fatores que gestaram o 

conceito de responsabilidade social corporativa. Srour acredita que a responsabilidade 

social corporativa e parte dos resultados de urn conjunto de "fenomenos hist6ricos" 

ocorridos durante a segunda metade do seculo XX, que, segundo Srour, vieram a 

transformar o capitalismo. Esses fenomenos sao: 

"o forta/ecimento de uma sociedade civil, ativa e articulada, que rejeitou a 

acomodar;ao a pobreza sem apelo a solur;ao de forr;a, e que aos poucos 

penetrou no aparelho de estado, tornando-o 'poroso'; o fato de, numa 

economia aberta e cada vez mais policiada pela midia, os investimentos 

passarem a dar resultados economicos apenas quando os produtos 

oferecessem mais valor aos consumidores (o Iuera toma tinturas sociais); 

o desenvolvimento de alianr;as estrategicas entre empresarios, que 

embora concorrentes entre si, estabelecem diversas formas de 

cooperar;ao (joint ventures, parcerias, cons6rcios) para dinamizar seus 

neg6cios e alcanr;ar maior competitividade; a conjugar;ao dos esforr;os de 

agentes sociais em fundos de investimentos e em fundos de pensao, 

numa associar;ao em que o capital assume 'carater conjunto' ou 

'associativista'; a pulverizar;ao do capital aplicado numa variedade 

31 Idem. p. 133 e 134. 
32 MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, Cesar. Gestiio da Responsabilidade Social Corporativa: o caso 
brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2001. sem p. 
33 Op. cit. p. 32. 
34 DONAIRE, Denis. Consideravao sobre a Influencia da Variavel Ambiental na Empresa. Revista de Administrar;iio 
de Empresas. v. 34, n. 2, mar/abr. 1994. p. 69. 
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enorme de empreendimentos, sem mudar sua essencia privada e 

individual; a emergencia de empreendedores que controlam alguma forma 

de conhecimento, ou de saber inovador, em detrimento dos antigos 

detentores de capital monetario, dando corpo ao conceito de 'capital 

intelectual'; o fortalecimento da figura dos gestores profissionais, 

possuidores de capacidades gerenciais centradas na persegui(}ao da 

qualidade, da produtividade crescente e da competitividade intemacional; 

e a conquista de espa(_;os democraticos no seio das empresas, gra(}as a 
gestao participativa. "35 

A ocorrencia dos "fenomenos hist6ricos" mencionados por Srour, na sua 

maioria a partir da segunda metade do seculo vinte, realmente disseminam-se nas 

economias capitalistas, ainda que relativamente incipiente no Brasil. A multiplicagao 

das ONG's, a crescente importancia da mfdia como formadora de opiniao, a recente 

participagao dos fundos de pensao nas privatizagoes no Brasil, os crescentes salarios e 

bonus que os executivos das empresas tern recebidos, e diversos outros exemplos, 

frequentemente, estao presente na midia brasileira. 

Percebe-se uma grande variagao nas analises dos determinantes da 

responsabilidade social da empresa realizadas pelos autores, nenhum deles corrobora 

a posigao do outro, ou seja, todos apresentam motivos diferentes para o surgimento do 

conceito de responsabilidade social corporativa da forma como entendido hoje. 

Como dito anteriormente, os "fenomenos hist6ricos" de Srour realmente vern 

ocorrendo. Quanto a questao ambiental e de defesa do consumidor exposta por 

Montana e Charnov, e consenso que estas duas questoes desenvolveram-se na 

sociedade e hoje sao relevantes movimentos. Ja quanto a elevagao da consciencia 

social dos empresarios acredita-se que e possivel uma relagao de causa e efeito entre 

a consciencia dos empresarios e a responsabilidade social corporativa, caso os 

problemas sociais realmente estiverem atrapalhando ou impedindo o desenvolvimento 

dos neg6cios dos empresarios. Sendo assim, baseado na literatura especializada em 

responsabilidade social encontrada, deve-se considerar o conjunto destes 

determinantes como a melhor, nao a ideal, maneira de se entender como se gestou o 

conceito de responsabilidade social da empresa. 

Acredita-se que a maneira ideal de se entender tanto a responsabilidade social 

corporativa, quanto qualquer outro movimento empresarial, e atraves da analise 

35 SROUR, Robert Henry. Op. cit .. p. 46 e 47. 
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hist6rica baseada no estudo dos meios utilizados nas empresas para o alcance de seus 

objetivos. 

1.2.1 Urn Retrato da Responsabilidade Social Corporativa 

Hoje a responsabilidade social corporativa e urn tema emergente. Agoes 

sociais realizadas por empresas vern tendo crescente cobertura pela mfdia. Revistas 

especializadas em neg6cios destacam reportagens que contemplam as agoes sociais 

das empresas, a etica empresarial, marketing social e outros assuntos afins como: 

gestao participativa, participagao nos lucros, programas de voluntariado e diversas 

outras polfticas de gestao de recursos humanos. 

A responsabilidade social dentro da administragao privada cresceu 

constantemente, ao menos, durante os ultimos cinco anos, a prova disto e que as 

empresas vern cada vez mais participando de grupos de discussao sobre o tema e 

investindo seus recursos no social. 

0 lnstituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que foi fundado em 

1997 e desde entao vern aumentando o numero de associados, se define como: 

"uma associac;ao de empresas criada para promover e disseminar 

praticas empresariais socialmente responsaveis, ajudando empresas e 

sociedade a a/canc;ar um desenvolvimento social, economico e ambiental 

sustentavef'36
. 

Em 1998 o Ethos tinha 11 empresas associadas, a partir daf este numero 

passou para 143 em 1999; 287 ao final de 2000 e ja atingiu 470 empresas associadas 

em 2001, que somam em torno 900 mil funcionarios, tern urn faturamento con junto de 

R$ 240 bilhoes o que representa 25% do PIB nacional37 

diz e 

0 GIFE - Grupo de Institutes, Fundagoes e Empresas - como o proprio nome 

"um grupo de lnstitutos, Fundac;oes e Empresas (que) congrega 

instituic;oes de origem privada que, de forma voluntaria e sistematica, 

investem recursos privados - humanos, tecnicos ou financeiros - em 

projetos sociais com a missao de aperfeic;oar e difundir os conceitos e 

36 Disponivel em:< http//:www.ethos.org.br/pri/open/associese/index.asp>. Acesso em: 18 mar. 2007. 
37 Estes dados foram conseguidos atraves de contato via e-mail com o proprio Instituto Ethos, a rela9ao das 
empresas associadas ao Ethos esta disponivel no site http//:www.ethos.org.br. 
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praticas do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bern 

comum"38 

0 GIFE, que iniciou suas atividades em 1989 como urn grupo informal e se 

institucionalizou em 1995, tinha ate junho de 2000 54 instituit;6es filiadas, destas 48 

responderam a pesquisa denominada Censo GIFE. Esta pesquisa concluiu que o grupo 

investiu mais de R$ 437 milh6es de reais em 2000. A tabela 1 discrimina ano a ano os 

investimentos do GIFE, bern como sua evolut;ao. 

Tabela 1: Evolut;ao do investimento social dos associados GIFE. 

Ano Valor atualizado em reais % acumulado 

1997 377.745.038,75 -

1998 410.943.013,58 8,8 

1999 433.702.891,31 14,8 

2000 437.091.676,00 15,7 

Fonte: GIFE. lnvesttmento Soctal privado no 8rastl: perfil e catalogo dos 

associados GIFE- Sao Paulo: 2001. p. 44. 

Uma pesquisa realizada pelo I PEA- lnstituto de Pesquisa Econ6mica Aplicada 

- realizada nas regi6es sudeste, nordeste e sui do pais constatou que 

"em 1998, as empresas (da regiao sudeste) aplicaram R$ 3,5 bilhoes em 

projetos sociais, o que corresponde a 0, 6% do Pl8 regional do mesmo 

ano. Ja os empresarios do Nordeste aplicaram, em 1999, R$ 260 milhoes 

ou 0,2% do Pl8 da regiao. No mesmo ano, o montante aplicado pelo 

empresariado do Sui foi de R$ 320 milhoes ou 0,2% do Pl8 regiona/."39 

Ja ha quem defenda que tratar OS stakeholders de forma transparente, hoje, e 

tao importante quanto praticar bons pre<;os. Segundo Calmon, para os autores do livro 

Etica Empresarial: dilemas, tomadas de decis6es e casos, quem nao agir assim esta 

arriscado a "perder metade dos clientes em cinco anos, metade dos funcionarios em 

quatro e metade dos investidores em menos de uma ano"40 

38 GIFE. Investimento Social privado no Brasil: perfil e catalogo dos associados GIFE- Sao Paulo: 2001. p. 09. 
39 BRASIL, Instituto de Pesquisa Economica Aplicada. Pesquisa A9ilo Social das Empresas/Resultados 
Comparados. Rio de Janeiro : IPEA, 2000. Disponfvel em: <http://www.ipea.gov.br/a_social>. Acesso em: 29 de 
jan. 2007. 
4° CALMON, Joana. Conduta exemplar. Revista Veja. Sao Paulo, ed. 1699, 09 de maio de 2001. p. 62. 
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Tem-se ainda diversos exemplos menores, por exemplo: a revista Exame 

publica anualmente a 28 anos, a "Melhores e Maiores", na edigao deste anos a revista 

passou a utilizar entre seus criterios para a avaliagao das melhores empresas a 

responsabilidade social41
, ja na publicagao "As 100 Melhores Empresas para voce 

Trabalhar", tambem da revista Exame, a responsabilidade social e urn dos oito 

elementos sob avaliagao nas empresas42
. 

1.3. A lnstrumentaliza~ao da Responsabilidade Social Corporativa 

Diversos conceitos de responsabilidade social foram expostos na segao 

anterior, porem ainda nao se falou de que atitudes tomar para ser socialmente 

responsavel, de como se materializa a responsabilidade social corporativa. 

Para Srour a responsabilidade social empresarial implica em: 

"parceria efetiva com clientes e fomecedores, gerando produtos de 

qualidade e assegurando durabifidade, confiabi/idade e preqos 

competitivos. Supoe contribuiqoes para o desenvolvimento da 

comunidade (via projetos que aumentem o seu bem estar), a/em de 

investimentos em pesquisa tecno/6gica para inovar processos e produtos, 

e para melhor satisfazer os clientes ou usuarios. Exige a conservaqao do 

meio ambiente atraves de intervenqoes nao predat6rias (consciencia da 

vulnerabilidade do planeta) e atraves de medidas que evitem 

extemalidades negativas. Requer desenvo/vimento profissiona/ dos 

trabalhadores e participaqao deles em decisoes tecnicas, inversoes em 

seguranqa do trabalho, em melhores condiqoes de trabalho e em 

beneficios sociais. Prescreve a nao-discriminaqao e o tratamento 

equanime para as muitas categorias sociais que habitam as 

organizaqoes."43 

Entende-se "externalidades negativas" como sendo qualquer consequencia 

negativa da atividade da empresa que a mesma permita que ultrapasse os "limites da 

fabrica". Para explicar Srour cita, entre outros, o seguinte exemplo "e o caso de um 

agricultor que cuida mal de seus campos e deixa proliferarem ervas daninhas que 

41 Ver: NETZ, Clayton. Carta ao Leitor. Me/hares e Maiores. Parte integrante da revista Exame ed. 744. Sao Paulo, 
julho de 2001, sem p. 
42 Guia Exame - As 100 Melhores Empresas para Voce Trabalhar. Parte integrante da revista Exame ed. 7 49, Sao 
Paulo, 19 de setembro de 2006. 
43 Op. Cit. p. 48. 
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invadem as plantac;oes de seus vizinhos; ( ... ); de uma fabrica mal-cheirosa que 

incomoda todo um bairro. "44 

No texto de Srour identifica-se tres "categorias" que sao atendidas pela 

responsabilidade social: a comunidade, o meio ambiente e o trabalhador da empresa, 

seja ele empregado da propria empresa, terceirizado, temporario, etc. - este 

trabalhador "moderno" sera denominado, daqui em diante, como publico interno por 

agrupar diversas formas de contrato de trabalho. 

0 lnstituto Ethos apresenta seis categorias ou grupos que podem ser atendidos 

pela responsabilidade social corporativa, sao eles: o publico interno; o meio ambiente; 

os fornecedores; os consumidores; a comunidade; o governo e a sociedade. Sao varias 

as ag6es socialmente responsavel que podem ser desenvolvidas para com cada urn 

destes grupos, sendo que qualquer agao e/ou decisao para ser socialmente 

responsavel deve ser sempre transparentes e eticas45
. 

Para Oliveira46 os grupos beneficiaries da responsabilidade social corporativa 

sao cinco: os empregados; os consumidores; os credores e fornecedores; a 

comunidade; os acionistas, s6cios ou proprietaries - fica de fora o grupo meio 

ambiente. 

Oliveira conclui em sua pesquisa que ha urn divergencia entre o interesse dos 

acionistas, s6cios ou proprietaries de maximizagao do Iuera, e o dos demais grupos o 

que impede que ambos sejam satisfeitos, pais caso a empresa invista seus recursos no 

social estara diminuindo os Iueras de seus acionistas, s6cios ou proprietaries. Dar 

atengao aos interesses desta categoria "inibe a ac;ao da responsabilidade social para 

com as categorias restantes"47 

0 Institute Ethos discorda desta visao. Para esse Institute os proprietaries 

tambem se beneficiam, mesmo que indiretamente, da responsabilidade social, ao 

terem o desempenho global de suas empresas fortalecido, pais as 

"empresas socialmente responsaveis estao melhor preparadas para 

assegurar a sustentabilidade a Iongo prazo dos neg6cios, por estarem 

sincronizadas com as novas dinamicas que afetem a sociedade e o 

mundo empresariaf'48 

44 Op. Cit. p. 56. Nota 29. 
45 Ver INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Op. cit. 
46 Op. Cit. 
47 Op. Cit. p. 209. 
48 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Op. cit. p. 07. 
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Das consideragoes dos dois autores citados acima, pode-se identificar, uma 

lacuna, que permite interpretar que as agoes socialmente responsaveis geram retorno 

aos seus acionistas, porem apenas a Iongo prazo como coloca o Ethos. 

Ha ainda, muitas outras agoes consideradas socialmente responsaveis, como 

por exemplo, a publicagao de Balango Social, a criagao de um c6digo de etica, 

programas de voluntariados, entre outros. De acordo com o lnstituto Ethos, as 

empresas devem manter relagoes transparentes com seus stakeholders, para isso 

"a adoc;ao de uma postura clara e transparente no que diz respeito aos 

objetivos e compromissos eticos da empresa fortalece a legitimidade 

social de suas atividades, refletindo-se positivamente no conjunto de suas 

relac;oes. "49 

Essa postura "clara e transparente" pode ser demonstrada atraves da 

elaboragao e publicagao de Balango Social ou de um c6digo de etica. Segundo os 

indicadores de responsabilidade social do lnstituto Ethos, o registro das agoes 

socialmente responsaveis da empresa atraves de um Balango Social "permite avaliar 

seus resultados e direcionar os recursos para o futuro. 0 balanc;o social da empresa 

deve explicitar as iniciativas de carater social, resultados atingidos e investimentos 

realizados. "50 

Ja OS c6digos etiCOS internos da empresa sao definidos por esta propna, 

seguindo seus padroes eticos para com a sociedade. Segundo definigao de Moreira, 

"c6digo de etica e urn padrao de conduta para pessoas com diferentes visoes e 

experiencias'151 ou seja, e um c6digo que estabelece uma conduta etica, de modo que 

todos os envolvidos na empresa possam seguir um padrao em todos os seus 

relacionamentos e operagoes. 

0 c6digo de etica serve nao apenas para estabelecer um padrao de conduta 

para os funcionarios, como tambem para demonstrar aos stakeholders as intengoes da 

empresa para com a sociedade, para isso ja existe uma norma de identificagao das 

empresas eticas nos moldes do certificado ISO, a norma SA8000, com a qual as 

empresas consideradas eticas com seus clientes, fornecedores, funcionarios e com a 

sociedade podem ser certificadas. 

Quanto ao publico interno, o lnstituto Ethos afirma que 

49 Idem. p. 13. 
50 Idem. p. 14. 
51 MOREIRA, Joaquim M. Op. cit. p. 33. 
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"a empresa socialmente responsavel nao se limita a respeitar os direitos 

dos traba/hadores ( ... ). A empresa deve ir a/em e investir no 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus empregados, bern como 

na melhoria das condic;oes de trabalho e no estreitamento de suas 

re/ac;oes COm OS empregados. "52 

Segundo o lnstituto, a empresa deve favorecer a organizagao de seus 

empregados e possibilitar que os empregados compartilhem seus desafios atraves de 

programas de gestao participativa com participagao nos resultados e bonificagao. 

Alem disso, a empresa nao deve utilizar de mao-de-obra infantil e nao deve 

permitir qualquer tipo de discriminagao em termos de recrutamento, acesso a 

treinamento, remuneragao, avaliagao ou promogao de seus empregados. Esse mesmo 

discurso e defendido por Moreira que afirma que "a empresa etica nao to/era 

preconceitos". 53 

Outras praticas de responsabilidade social em relagao ao publico interne, 

segundo os lndicadores Ethos sao: o comportamento da empresa frente a demissoes, 

cuidados com saude, seguranga e condigoes de trabalho de seus empregados e 

preparagao para aposentadoria. Esta ultima vern acompanhada de estimulo para 

participagao dos idosos nos projetos sociais da empresa. 

Quanto ao meio ambiente, o Institute Ethos defende que a empresa deve 

"( ... ) agir para a manutenc;ao e melhoria das condic;oes ambientais, 

minimizando ac;oes pr6prias potencialmente agressivas ao meio ambiente 

e disseminando para outras empresas as praticas e conhecimentos 

adquiridos neste sentido."54 

A pratica da responsabilidade social quanto ao meio ambiente tern os seguintes 

aspectos, segundo o Institute Ethos: conscientizagao ambiental, redugao do consume 

de energia, agua e insumos e o desenvolvimento e utilizagao de produtos e 

embalagens biodegradaveis e diminuigao de poluigao gerada. 

Quanto aos fornecedores, o Institute Ethos afirma que 

"a empresa que tern compromisso com a responsabilidade social envolve

se com seus fomecedores e parceiros ( ... ) pelo aprimoramento de suas 

52 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Op. cit. p. 15. 
53 MOREIRA, Joaquim M. Op. cit. p. 135. 
54 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Op. cit. p. 18. 
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relaqoes ( ... ). Cabe a empresa transmitir os valores de seu c6digo de 

conduta a todos os participantes de sua cadeia de fomecedores, ( ... )"55 

Segundo o Institute Ethos e dever da empresa utilizar criterios de selec;ao de 

fornecedores exigindo certos padr6es de conduta. A empresa pode tambem auxiliar no 

desenvolvimento de fornecedores. 

Quanta aos consumidores, o Institute Ethos defende que "a responsabilidade 

social em relaqao aos clientes e consumidores exige da empresa o investimento 

permanente no desenvolvimento de produtos e serviqos confiaveis, ( ... )."56 

Faz parte tambem da pratica da responsabilidade social em relac;ao aos 

consumidores a propaganda etica. De acordo com Moreira "a propaganda etica expoe 

a verdade, nao induz a erro, nao escandaliza, nao se refere a defeitos do concorrente, 

submete-se a liberdade de escolha, nao e imoraf'57
, ou seja, e importante que a 

propaganda realizada pela empresa seja transparente sabre o produto ou servic;o em 

questao e trate somente deste produto. 

Outro t6pico da responsabilidade social em relac;ao ao consumidor e a 

excelencia do atendimento. Segundo o Institute Ethos "cabe a empresa apoiar seus 

consumidores antes, durante e ap6s a efetuaqao da venda, prevenindo prejuizos com o 

uso do seu produto"58
. 

Quanta a comunidade, e dever da empresa assumir relac;oes com 

organizac;6es atuantes na comunidade, promover investimentos e estrategias de 

atuac;ao na area social e apoiar trabalhos voluntaries por parte dos empregados.59 

Quanta ao governo e a sociedade "a empresa deve relacionar-se de forma 

etica e responsavel com os poderes publicos, ( ... )"60 seja mantendo uma transparencia 

polftica ao contribuir com campanhas politicas e ao combater a corrupc;ao ou 

participando de projetos sociais governamentais. 

Acima estao citadas as principais maneiras de ser socialmente responsavel 

com os diversos stakeholders das empresas. Sem duvida, o estudo destas maneiras 

poderia render, cada um, uma monografia, por isto optou-se aqui, por apenas cita-los e 

dar seus contornos principais. A partir daqui, baseado na literatura especializada sabre 

55 Idem. p. 20 
56 Idem. p. 21 
57 MOREIRA, Joaquim M. Op. cit. p. 50. 
58 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Op. cit. p. 21. 
59 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Op. cit. 
60 Idem. p. 24. 
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o tema responsabilidade social, apresenta-se o retorno que a empresa socialmente 

responsavel pode conseguir. 

0 Institute Ethos acredita que para aquelas empresas que incorporarem os 

principios da responsabilidade social e os aplicarem corretamente (sem a intengao de 

divulgagao da empresa ou como uma forma compensat6ria) 

"alguns resultados podem ser sentidos, como a valorizaqao da imagem 

institucional e da marca, maior lea/dade do consumidor, maior capacidade 

de recrutar e manter talentos, flexibilidade e capacidade de adaptaqao e 

longevidade." 61 

Ja Melo Neto e Froes acreditam que as agoes socialmente responsavel da 

empresa acarretam: 

"intemamente, elas aumentam a produtividade no trabalho, criam maior 

motivaqao, auto-estima e orgulho dentre os funcionarios. Bem 

gerenciadas, aprimoram o ambiente de trabalho e determinam a me/haria 

significativa da qualidade de vida no trabalho. 

Extemamente, ( ... ) gera retorno para a empresa - social, institucional, 

tributario-fiscal, de mfdia e economico -, aprimora os relacionamentos com 

seus diversos ptJblicos e promove o desenvolvimento sustentave/ do local 

e regiao."62 

61 Disponivel em: <http://www.ethos.org.br/pri/princ/prespostas/index.asp>. Acesso em: 18 mar. 2007. 
62 MELO NETO, Francisco Paulo de e FROES, Cesar. Gestiio da Responsabilidade Social Corporativa: o caso 
brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2001. sem p. 
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2 A ORGANIZACAO CAPITALIST A E ... 

Foram apresentados e discutidos diversos autores que se expressam 

especificamente sabre a responsabilidade social corporativa. Nesse ponto do trabalho 

sera examinado o discurso da responsabilidade social da empresa atraves de uma 

perspectiva hist6rica do modo com o qual a nossa sociedade produz suas riquezas, o 

modo capitalista de produgao, e sua(s) forma(s) de organizagao. 

lsto se faz necessaria pais, o estudo de urn movimento empresarial, como e o 

caso da responsabilidade social corporativa, nos remete a maneira como as empresas 

se organizam e os metodos que utilizam para alcangar seus objetivos. 

Primeiramente descreve-se o capitalismo como modo de produgao e como 

processo civilizat6rio, para em seguida, relaciona-lo com a responsabilidade social 

corporativa. 

Logo de inicio deve-se esclarecer o significado de urn termo amplamente 

utilizado neste capitulo. 

"0 capital e um signa do capitalismo, eo emblema dos grupos e classes 

dominantes em escalas nacional, regional e mundial. ( .. .) e uma categoria 

social complexa, baseada na produqao de mercadoria e Iuera, ou mais

valia, o que supoe todo o tempo a compra de forqa de trabalho; e sempre 

envolvendo instituiqoes, padroes s6cio-culturais de varios tipos em 

especial OS jurfdico-polftiCOS que constituem as relaqoes de produqao. "63 

2.1 A Era do Globalismo 

A hist6ria do mundo ja conheceu diversas configurag6es hist6rico-sociais, 

como, por exemplo, o feudalismo e o colonialismo. Hoje, percebe-se na sociedade o 

nascimento de urn novo modelo hist6rico-social, o globalismo. Como qualquer modelo 

hist6rico-social, "o globalismo nao nasce pronto, acabado e muito menos presente, 

63 IANNI, Octavio. Teorias da Globalizar;ao. 5 ed. Rio de Janeiro: Civiliza9ao Brasileira, 1998. p. 48. 
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vislvel, evidente."64 Mesmo assim, ja pode-se afirmar que nenhum jamais mostrou-se 

tao elaborado, abrangente e dominador como este que se forma agora. 

"0 globalismo pode ser visto como uma configurar;ao hist6rico-social no 

ambito da qual se movem os individuos e as coletividades, ou as nar;oes 

e as nacionalidades, compreendendo grupos sociais, classes sociais, 

povos, tribos, clas e etnias, com as suas formas sociais de vida e 

trabalho, com as suas instituir;oes, os seus padroes e os seus valores. 

Juntamente com as peculiaridades de cada coletividade, nar;ao ou 

nacionalidade, com as suas tradir;oes ou identidades, manifestam-se as 

configurar;oes e os movimentos do globalismo. Sao realidades sociais, 

economicas, polfticas e culturais que emergem e dinamizam-se com a 

globalizar;ao do mundo, ou a formar;ao da sociedade global." 65 

Tais realidades, sociais, economicas, pollticas e culturais, articulam-se em 

ambito propriamente global, a despeito de suas conota<;6es locais, nacionais, regionais 

ou outras.66 

0 globalismo resulta de urn complexo jogo de for<;as que atuam tanto em 

ambito local, nacional e regional como mundial. Sua forma<;ao vern desde o 

colonialismo e o imperialismo ate a emergencia do capitalismo como modo de 

produ<;ao global. 

"Algumas dessas forr;a emergem com o nascimento do capitalismo, ao 

passo que outras surgem com o colonialismo e o imperialismo, 

compreendendo a formar;ao de monop61ios, frustes, carteis, corporar;oes 

transnacionais ( ... ). (Porem, o globalismo) emerge de forma 

particularmente evidente, em suas configurar;oes e em seus movimentos, 

no tim do seculo XX, a partir do desabamento do mundo bipolarizado em 

capitalismo e comunismo. "67 

Nao e coincidencia o globalismo tamar corpo com o fim da disputa pela 

supremacia mundial entre capitalistas e comunistas. "E 6bvio que na base do 

globalismo,( ... ),esta o capitalismo. As forr;as decisivas, pelas quais se da a globalizar;ao 

do mundo,( ... ),sao as forr;as deflagradas com a globalizar;ao do capitalismo,( ... )."68 

64 IANNI, Octavia. A Era do Globalismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilizayao Brasileira, 1997. p. 218. 
65 Idem. 
66 Idem. p. 219. 
67 Idem. 
68 Idem. p. 218. 
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Sendo assim, a globalizac;ao do capitalismo e condic;ao para a emergencia e a 

consolidac;ao do globalismo. 

69 Idem. p. 10. 

"Esta em curso novo surto de universalizaqao do capitalismo, como modo 

de produqao e processo civilizat6rio. 0 desenvolvimento do modo 

capitalista de produqao, em forma extensiva e intensiva adquire outro 

impulso, com base em novas tecnologias, criaqao de novos produtos, 

recriaqao da divisao transnacional do trabalho e mundializaqao dos 

mercados. As forqas produtivas basicas, compreendendo o capital, a 

tecnologia, a forqa de trabalho e a divisao transnacional do trabalho, 

ultrapassam fronteiras geograficas, hist6ricas e culturais, multiplicando-se 

assim as suas formas de articulaqao e contradiqao. ( ... ). 

A nova divisao transnacional do trabalho envolve a redistribuiqao das 

empresas, corporaqoes e conglomerados por todo o mundo. Em Iugar da 

concentraqao da industria, centros financeiros, organizac;oes de comercio, 

ag{mcias de publicidade e midia impressa e eletronica nos paises 

dominantes, verifica-se a redistribuiqao dessas e outras atividades por 

diferentes paises e continentes. Tanto e assim que, em poucas decadas, 

simplesmente a partir do termino da Segunda Guerra Mundial, ocorrem 

'milagres' economicos em paises com escassa tradiqao industrial, assim 

como em cidades sem nac;oes, tais como Hong Kong e Cingapura; mas 

estrategicamente situadas em cartografias geopoliticas. Forma-se toda 

uma cadeia mundial de cidades globais, que passam a exercer papeis 

cruciais na generalizaqao das forc;as produtivas e relaqao de produqao em 

moldes capitalistas, bern como na polarizac;ao de estruturas globais de 

produqao. Simultaneamente, ocorre a reestruturac;ao de empresas, 

grandes, media e pequenas, em conformidade com as exigencias da 

produtividade, agilidade e capacidade de inovaqao abertas pela 

ampliaqao dos mercado, em ambito nacional, regional e mundial. "69 

"Sob todos os aspectos, a nova divisao transnacional do trabalho e 

produqao implica outras e novas formas de organizac;ao social e tecnica 

do trabalho, de mobilizaqao da forc;a de trabalho, quando se combinam 

trabalhadores de distantes categorias e especialidades, de modo a 

formar-se o trabalhador coletivo desterritorializado. Nesse sentido e que o 
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mundo parece ter-se transformado em uma imensa fabrica global. Uma 

fabrica em que se expressam e sintetizam as forqas produtivas atuantes 

no mundo; e agilizadas pelas condiqoes e possibilidades abertas tanto 

pelas globalizaqao dos mercados e empresas como pelos meios de 

comunicaqao baseados na e/etronica. "70 

Todo este movimento do capital desde o fim da segunda guerra mundial e, 

principalmente desde o fim da guerra fria, acarreta tambem a urbanizagao do mundo 

decorrente da transformagao da produgao agricola em urn setor da produgao industrial 

subordinada aos seus imperatives e submetidas as suas exigemcias.71 A intensificagao 

e generalizagao das imigrag6es transnacionais. 72 A "reform a do estado" para atender 

as necessidades do capital. 73 A subvengao de projetos nacionais as determinag6es 

globais.74 Entre diversos outros efeitos que muitas vezes mesclam-se e confundem-se. 

Aqui, da-se maior atengao para a descrigao e analise dos metodos de 

organizagao do trabalho e da produgao nas empresas capitalistas, para a fungao do 

neoliberalismo nesta renovagao produtiva do capital e para as consequencias ao 

individuo que trabalha e a sociedade da "era do globalismo". Em outras palavras, 

analisa-se o globalismo nas suas caracteristicas economicas, politico-economicas e 

sociais que acredita-se ter uma relagao mais proxima com a responsabilidade social da 

empresa. Para entao langar uma tese que busca explicar e justificar o movimento da 

responsabilidade social corporativa. 

2.1.1 0 Capitalismo como Modo de Produgao 

Buscando entender o processo produtivo e o modo de organizagao do trabalho 

capitalista que nos langa a "era do globalismo", alem da capacidade de mudanga do 

capital. Demonstra-se aqui, os processos produtivos utilizados no mundo atualmente 

que tern no toyotismo o seu centro. Explica-se, tambem, como a politica neoliberal faz 

parte deste movimento e a fungao que ela exerce. 

70 Idem. p. 10 e 11. 
71 Idem. p. 54. 
72 Idem. p. 178. 
73 Idem. p. 139. 
74 Idem. p. 105. 
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2.2.1. A Fase do Toyotismo 

Ate o inicio de 1970, o fordismo foi o processo produtivo vigente no mundo 

capitalista. 0 fordismo caracterizava-se pelo trabalho subdividido ao maximo, buscando 

levar o trabalhador ate o seu limite fisiol6gico e pela produc;ao em massa e em serie. 0 

fordismo foi sustentado pela demanda aparentemente insaciavel do p6s guerra. Porem, 

a demanda durante os anos 70 minguo e ao tentar mudanc;as as empresas 

encontraram a resistencia da classe trabalhadora, que naquele tempo era homogenea 

e (tambem por isto) unida.75 lsto acarretou uma mudanc;a drastica: o fim do modelo 

fordista, ao menos como conhecido ate entao. Segundo Ianni: 

"0 fordismo, como padrao de organizaqao do trabalho e produqao, passa 

a combinar-se com ou ser substituido pela flexibi/izaqao dos processos de 

trabalho e produqao, urn padrao mais sensivel as novas exigencias do 

mercado mundial, combinando produtividade, capacidade de inovaqao e 

competitividade. "76 

A partir da crise do fordismo inicia-se urn movimento do capital em duas 

frentes, uma atuando dentro da empresa visando a reestruturac;ao produtiva atraves do 

avanc;o tecnol6gico e da reorganizac;ao ou renovac;ao dos metodos de controle e 

gestao da forc;a de trabalho. Outra frente atuando externamente, visando a 

reestruturac;ao formal das conquistas trabalhistas com a flexibilizac;ao juridica-politica 

de leis trabalhistas.77 Esta ultima sera analisada na sec;ao seguinte. 

Os metodos, entre outros, que o capital utiliza para superar a crise do fordismo, 

sao partes de urn todo, chamado toyotismo ou acumulac;ao flexivel. Essas partes e as 

consequencias que elas inferem e o que busca-se apresentar na sequencia. 

0 avanc;o tecnol6gico da produc;ao, mencionado, ocorreu com o 

aperfeic;oamento das tecnologias utilizadas, com a substituic;ao das mesmas, ou ainda, 

com uma combinac;ao entre ambos metodos. Entre as tecnologias introduzidas nas 

fabricas, destacam-se: a automac;ao, a robotizac;ao e a microeletronica.78 

75 Ver, para maiores detalhes sobre o fordismo: TEIXEIRA, Francisco Jose S .. Modemidade e crise: reestrutura9ao 
capitalista ou fun do capitalismo? In: TEIXEIRA, Francisco Jose S. e OLIVEIRA, Manfredo A. de. (orgs.) 
Neoliberalismo e Reestruturar;ao Produtiva: as novas determina9oes do mundo do trabalho. 2. ed. Sao Paulo: 
Cortez Editora; Fortaleza: UECE, 1998. p.53-59. 
76 Idem. p. 10. 
77 ANTUNES, Ricardo. Entrevista concedida a revista Espelho Nacional, n.0 1948, 19/07/2001. Disponivel em: 
<http://www.cnbcut.corn.br/cnbbrasillantunes.htm>. Acesso em: 22 jan. 2007. 
78 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 
3. ed. Sao Paulo: Cortez; Campinas, SP. Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1995. p. 15. 
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A principia o toyotismo surgiu como urn processos isolado79
, decorrente da 

"fal€mcia" que o Japao vivia no p6s-guerra80
. As condigoes restritas do mercado 

consumidor japones p6s guerra impos as empresas a necessidade de produzir em 

pequena quantidade de forma a atender pedidos pequenos e variados81
. Durante toda 

a decada de cinquenta e sessenta, esta realidade japonesa era oposta a ocidental que 

tinha mercados pujantes. Neste sentido, pode-se dizer que o Japao pas-guerra 

apresentava as condigoes economicas que o ocidente s6 veio a viver nos anos setenta. 

Oaf, talvez, a explicagao de porque o processo produtivo que veio "salvar'' o capital no 

ocidente tenha surgido no Japao. 

Coriat, segundo Antunes, coloca quatro fases para o advento do toyotismo. 

"Primeira: a introduqao, na industria automobilfstica japonesa da 

experi{mcia do ramo textil, dada especialmente pela necessidade de o 

trabalhador operar simultaneamente com varias maquinas. Segunda: a 

necessidade de a empresa responder a crise financeira, aumentando a 

produqao sem aumentar o numero de trabalhadores. Terceira: a 

importaqao das tecnicas de gestao de supermercados dos EUA, que 

deram origem ao Kanban. ( ... ). Quarta fase: a expansao do metoda 

kanban para as empresas subcontratadas e fomecedoras. "82 

Os tragos constitutivos basicos do toyotismo 

"podem ser assim resumidos: ao contrario do fordismo, a produqao sob o 

toyotismo e variada, diversificada e pronta para suprir o consumo. E este 

quem determina o que sera produzido, e nao o contrario, como se 

procede na produqao em serie e de massa do fordismo. Desse modo, a 

produqao sustenta-se na existencia do estoque mfnimo. 0 melhor 

aproveitamento possfvel do tempo de produqao (incluindo-se tambem o 

transporte, o controle de qua/idade eo estoque), e garantido pelo just in 

time. 0 Kanban, placas que sao utilizadas para a reposiqao de peqas, e 

fundamental, a medida que se inverte 0 processo: e do final, ap6s a 

79 ANTUNES, Ricardo. Entrevista concedida a revista Espelho Nacional, n. o 1948, 19/07/2001. Disponivel em: 
<http://www.cnbcut.com.br/cnbbrasil/antunes.htm>. Acesso em: 22 jan. 2007. 
8° KOTLER, Philip; FAHEY, Liam; JATUSRIPITAK, Somkid. A Nova Concorrencia. Rio de Janeiro: Prentice
Hall do Brasil, 1986. p. 2: "a economia do Japiio caminhava aos troper;os e seu povo estava moral e 
economicamente abatido". 
81 Benjamim Coriat citado por ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo do trabalho. 3. ed. Sao Paulo : Cortez; Campinas, SP. Editora da Universidade Estadual de 
Campinas, 1995. p. 24. 
82 Idem. p. 23. 
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venda, que se inicia a reposiqao de estoques, e o kanban e a senha 

utilizada que a Jude a necessidade de reposiqao das peqas/produtos. "83 

Quanto a eficacia deste modelo Teixeira escreveu que 

"nao ha duvidas de que o modelo japones ( ... ) traz todas as condiqoes 

ideais requeridas para superar a crise de acumulaqao fordista: 

flexibilizaqao da produqao, intensificaqao do trabalho, modelo cooperativo 

de organizaqao sindica/, desverticalizaqao da produqao, etc. "84 

Como uma das causas da crise do fordismo foi a diferenc;a de tempo nos 

processos produtivos da empresa integrada verticalmente85 tratou-se de se reduzir as 

empresas, focando as atividades produtivas, ou seja, passando para terceiras a 

produc;ao de seus insumos, aumentando, assim, o numero de empresas em cada 

cadeia produtiva. 

Esta reduc;ao do processo produtivo leva as empresas fornecedoras diversos 

metodos e processes, desenvolvidos de forma a atender 0 interesse das empresas 

"desverticalizada". 

Processes como: 

"Kanban, just in time, f/exibilizaqao, terceirizaqao, subcontrataqao, CCQ,, 

controle de qualidade total, eliminaqao do desperdicio, 'gerencia 

participativa', sindicalismo de empresa, entre tantos outros elementos, 

propagam-se intensamente. "86 

Este metodos aumentam a produtividade dos trabalhadores, diminuindo a 

necessidade de mao-de-obra, pais permite mais facilmente a inversao tecnol6gica nos 

processes produtivos e facilitam a gestao da empresa. Desta forma, a empresa 

"desverticalizada", bern como suas fornecedoras tornam-se mais produtivas e 

consequentemente mais lucrativas sem precisar acrescentar novos trabalhadores. 

Alem disto, Aglietta imaginava o novo processo produtivo como urn processo 

que organiza o trabalho e a produc;ao fazendo com que 

"a mediaqao eo tratamento de informaqao se influam mutuamente, como 

momentos de urn mesmo processo previamente estabelecido e 

organizado em sua totalidade, e nao como etapas sucessivas e 

83 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 
3. ed. Sao Paulo: Cortez; Campinas, SP. Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1995. p. 26. 
84 TEIXEIRA, Francisco Jose S .. Modemidade e crise: reestrutura~ao capitalista ou fim do capitalismo? In: 
TEIXEIRA, Francisco Jose S. e OLIVEIRA, Manfredo A. de. (orgs.) Op. cit. p. 64. 
85 Idem. p.58. 
86 ANTUNES, Ricardo. op. cit. p. 27. 
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separadas de urn processo empirico, cujas diferentes fases sao 

heterog{meas"87 

Entende-se que Aglietta, tratava aqui do, hoje tao divulgado, trabalho em 

equipe e do trabalho em celulas produtivas. lsto e o trabalho objetivando a realizagao 

de tarefas a serem realizadas por grupos, nos quais os niveis hierarquicos se 

confundem ou mesmo nao existem. lsto condiz como que Aglietta previu: a diminuigao 

do "numero de capatazes, inspetores de controle de qualidade e outros vigilantes ( ... )"88 

Dessa forma tem-se urn processo de trabalho horizontalizado, ou seja, diminui

se os niveis hierarquicos da empresa, principalmente no nivel gerencial. 

Ja Gounet mostra, segundo Antunes, que o sistema toyotista intensifica a 

exploragao do trabalho quer porque os operarios controlam simultaneamente varias 

maquinas, quer porque atraves do sistema de luzes na produgao o capital pode 

intensificar, sem estrangular, o ritmo de produgao89
. 

Outro metoda utilizado no toyotismo a reprodugao do capital e a flexibilizagao 

do trabalho. "As empresas praticam uma estrategia de flexibilizac;ao em dais niveis 

simultaneos: o nucleo estavel do pessoal da firma deve ter uma flexibilidade funcional; 

a mao-de-obra periferica, par seu /ado, deve apresentar uma f/exibilidade numerica. "90 

Esta flexibilidade numerica ocorre de acordo com a conjuntura e, quando 

necessaria, o capital utiliza-se de horas extras, de trabalhadores temporaries ou da 

subcontratagao. 91 

Outra consequencia do modelo toyotista e a "heterogeneizac;ao, fragmentac;ao 

e complexificac;ao da classe trabalhadora"92 que ocorre com a inclusao da mulher no 

mercado de trabalho, com a expansao do trabalho precarizado (trabalho parcial, 

temporario, terceirizado e subcontratado) e com o aumento brutal do desemprego 

estrutural em nivel global.93 

Alem destas, observa-se que o trabalhador do toyotismo e submetido a 16gica 

do capital mais intensamente que no fordismo, este era movido por uma 16gica mais 

87 Michel Aglietta citado por TEIXEIRA, Francisco Jose S .. Modemidade e crise: reestruturayao capitalista ou fun 
do capitalismo? In: TEIXEIRA, Francisco Jose S. e OLIVEIRA, Manfredo A. de. (orgs.) op. cit. p. 61. 
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Andre Gorz citado por IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilizayao Brasileira, 1997. 
p. 151. 
91 ANTUNES, Ricardo. op. cit. p. 28. 
92 Idem. p. 42. 
93 Idem. p. 41. 
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desp6tica, enquanto a do toyotismo, e "mais consensual, mais envolvente, mais 

participativa, na verdade mais manipulat6ria."94 

"Na 16gica da integraqao toyotista,(o trabalhador) deve pensar e agir para 

o capital, para a produtividade, sob a aparfmcia da eliminaqao efetiva do 

fossa existente entre elaboraqao e execuqao no processo de trabalho. 

Apar€mcia porque a concepqao efetiva dos produtos, a decisao do que e 

de como produzir nao pertence aos trabalhadores. "95 

Desta forma, o capital apropria-se do saber e do fazer do trabalho e nao mais 

s6 do fazer como no modele fordista. 

Outra consequemcia e que os mecanismos de defesa do trabalhador estao 

cada vez mais ineficazes e ineficientes, cada vez mais distante das reais necessidades 

da classe trabalhadora. 

Os sindicatos vivem urn periodo em que perderam seu poder de luta e 

representagao resultado das taxas de dessindicalizagao que sao, em grande parte, 

decorrente da heterogeneizagao, fragmentagao e complexificagao da classe 

trabalhadora, ja mencionada. E tambem, por estarem "aturdidos e exercitando uma 

pratica que raramente foi tao defensiva"96
, planejando seus movimentos "dentro dos 

valores fomecidos pel a sociabilidade do mercado e do capital. "97 

Na forma de organizagao do trabalho e produgao toyotista o capital torna a 

alcangar urn nivel de Iuera crescente. Porem, diferentemente dos dias atuais, na epoca 

do fordismo nao se tinha urn exercito industrial de reserva como o que se tern hoje. 

No tempo do fordismo era necessaria a produgao de bens e servigos publicos, 

como: portos, rodovias, transporte de massa, energia eletrica, meios de comunicagao, 

etc. produzidos (ao menos naquele tempo) pelo Estado. lsto empregava muitos 

trabalhadores e restringia a oferta de mao-de-obra para os demais setores produtivos, 

para o capital98
, reduzindo, assim, o poder de barganha do capital que por sua vez nao 

conseguia extrair tanta mais-valia do trabalhador. 

Entao aqui apresenta-se outro fator a ser mudado pelo capital, este nao refere

se ao modo interne de organizagao do trabalho e da produgao fordista e sim a relagao 

94 Idem. p. 34. 
95 Idem. 
96 ANTUNES, Ricardo. op. cit. p. 35. 
97 Idem. 
98 TEIXEIRA, Francisco Jose S .. Modemidade e crise: reestruturar;:ao capitalista ou fim do capitalismo? In: 
TEIXEIRA, Francisco Jose S. e OLIVEIRA, Manfredo A. de. (orgs.) op. cit. p. 60. 
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entre capital e estado. Neste sentido e que Teixeira afirma que e preciso estabelecer 

"os pre-requisitos economico-sociais de um novo ciclo de acumulaqao de capitaf'99
. 

"Diante disso, Aglietta s6 ve uma saida (para o capital): 'uma 

transformaqao massiva do trabalho improdutivo em trabalho produtor de 

mais-va/ia'. Ora, uma transformaqao massiva do trabalho improdutivo em 

trabalho produtivo tera implicaqoes brutais sobre a produqao de bens e 

serviqos. De duas uma: ou se reduz a produqao desse bens e serviqos e, 

portanto, se deterioram as condiqoes materiais de existencia da c/asse 

trabalhadora; ou esses bens e serviqos terao que ser convertidos em 

mercadoria, o que s6 sera passive/ mediante uma privatizaqao brutal 

desse setor socia/."100 

Nao e diffcil saber que dentre as duas opc;oes a maior parte do mundo, 

inclusive o Brasil, seguiu a segunda. Desse raciocfnio, conclui-se que o numero de 

trabalhadores desempregados ou subempregados nao e apenas uma decorrencia das 

inversoes tecnol6gicas, do desemprego estrutural e da flexibilizac;ao do trabalho. 0 

exercito industrial de reserva e uma das condic;oes de sucessos do toyotismo como 

processo produtivo. Por isso privatizou-se e privatiza-se o servic;o publico para, nas 

palavras de Teixeira, transformar esses bens e servic;os em mercadorias. Em outras 

palavras, para o trabalhador nao ter onde se refugiar do capital. 

Demonstra-se, tambem, uma das fungoes da politica economica a servic;o do 

capital. A qual analisa-se mais profundamente a seguir. 

2.2.2. A Func;ao da Politica Neoliberal 

"Na epoca da globalizaqao do capita/ismo, entra em cena a ideologia 

neoliberal, como seu ingrediente, produto e condiqao"1 01 

Como dito na sec;ao anterior, o capital atua em duas frentes uma interna a 

organizac;ao do trabalho e da produc;ao capitalista toyotista outra externa na politica 

economica. Segundo Antunes "neste periodo o capital tem duas patas: a 

reestruturaqao produtiva do capital e o neoliberalismo, que sao muito bem articuladas, 

duas partes do mesmo corpo."102 

99 Idem. p. 62. 
100 Idem. 
101 IANNI, Octavio. Teorias da Globalizar;ao. 5 ed. Rio de Janeiro: Civilizac;ao Brasileira, 1998. p. 83. 
102 ANTUNES, Ricardo. Entrevista concedida a revista Espelho Nacional, n.0 1948, 19/07/2001. Disponivel em: 
<http://www.cnbcut.eom.br/cnbbrasil/antunes.htm>. Acesso em: 22 jan. 2007 .. 
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0 periodo a que se refere Antunes e o mesmo em que ocorreu o advento e a 

consolidayao do toyotismo, ou seja, a partir de 1973. No Brasil este processo somente 

veio a ocorrer a partir da elei9ao de Fernando Collar de Melo e vern prosseguindo com 

o governo Fernando Henrique Cardoso. 

Colocou-se anteriormente que a privatiza9ao e uma das maneiras que a 

politica economica neoliberal trabalha, mas ela nao e a (mica segundo Ianni. Alias, a 

ideologia neoliberal nao atua apenas sabre o estado, ela atua tambem, sabre as 

empresas, as organiza96es multilaterais e sabre a produ9ao intelectual. Segundo Ianni: 

"E no contexto do globalismo que o liberalismo se transfigura em 

neoliberalismo. ( ... ) Sao muitas e evidentes as interpretar;oes, as 

propostas e as reivindicar;oes que se sintetizam na ideologia neoliberal: 

reforma do estado, desestatizar;ao da economia, privatizar;ao de 

empresas produtivas e lucrativas govemamentais, abertura de mercados, 

reduqao de encargos sociais relativos aos assalariados por parte do poder 

publico e das empresas ou corporar;oes privadas, informatizar;ao de 

processos decis6rios, produtivos, de comercializaqao e outros, busca da 

qualidade total, intensificar;ao da produtividade e da Jucratividade da 

empresa ou corporar;ao naciona/ e trasnacional. Esses e outros objetivos 

e meios inspirados no neo/iberalismo impregnam tanto as praticas das 

empresas, corporaqoes e conglomerados trasnacionais como as praticas 

de govemos nacionais e organizar;oes multilaterais. A/em disso, estao 

presentes na vida inte/ectual em geral, dentro e fora da universidades e 

outras instituir;oes de ensino e pesquisa. E traduzem-se em uma vasta 

produqao de livros, revistas, jomais, programas de radio e televisao, tanto 

quanta se traduzem em ensaios e monografias. Ai mesc/am ci{mcia, 

ideo/ogia e utopia."103 

0 neoliberalismo como politica economica desenvolvida pelo capital, age 

atraves de estruturas mundiais de poder compostas pelas corporagoes transnacionais 

e pelas organizagoes multilaterais que agem, com frequencia, de modo concertado ou 

consensual, alem de contar habitualmente com a colaboragao ativa dos governos dos 

paises dominantes.104 

"0 impacto estrutura/ desta centralizaqao de influ€mcias nas politicas de 

govemos nacionais pode ser denominado de intemacionalizar;ao do 

103 IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Civiliza-;:ao Brasileira, 1997. p. 260 e 261. 
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estado. A sua influencia mais comum e converter o estado em uma 

agencia para o ajustamento das praticas e politicas da economia nacional 

as exigencias estabelecidas pela economia global. 0 estado toma-se uma 

correia de transmissao da economia global a economia naciona/, a 

despeito de ter sido formado para atuar como bastiao de defesa do bem

estar domestico em face dos disturbios de origem extema."105 

"Sob todos os aspectos, seja proposta te6rica ou ideo/6gica, o 

neoliberalismo revela como se desenvolve a globalizaqao pelo alto, ou de 

cima para baixo. Sempre privilegia a propriedade privada, a grande 

corporaqao, o mercado livre de restriqoes politicas, sociais ou cu/turais, a 

tecnificaqao crescente e generalizada dos processos de trabalho e 

produqao, a produtividade e a lucratividade."106 

"A rigor, muito do que se sintetiza na expressao 'reforma do estado' diz 

respeito as exigencias da globalizaqao do capitalismo, de forma a ampliar 

os espaqos e as fronteiras da reproduqao ampliada do capital. 

Simultaneamente a reforma do estado suscitada por essa globalizaqao 

implica rearranjos as vezes profundos entre o estado e a sociedade 

civif'107 

2.3 0 Capitalismo como Processo Civilizat6rio 

104 Idem. p. 263. 
105 Idem. p. 262. 
106 Idem. p. 263. 
107 Idem. p. 139. 

"Sim, o capitalismo se apresenta como urn modo de produqao e urn 

processo civilizat6rio. A/em de desenvo/ver e mundia/izar as suas forqas 

produtivas e as suas relaqoes de produqao, desenvo/ve e mundializa 

instituiqoes, padroes e valores s6cio-culturais, formas de agir, sentir, 

pensar e imaginar. Nas diferentes tribos, c/as, naqoes e nacionalidades, 

ao /ado as suas diversidades culturais, religiosas, linguisticas, etnicas ou 

outras, formam-se ou desenvolvem-se instituiqoes, padroes e valores em 

conformidade com as exigencias da racionalidade, produtividade, 

competitividade e lucratividade indispensaveis a produqao de 

mercadorias, sem as quais nao se realiza a mais-valia. Os principios da 
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liberdade, igualdade e propriedade, articu/ados juridico-politicamente no 

contrato de trabalho, aos poucos se impoe e generafiza em ambientes 

sociais em que prevalecem tribalismos, tradicionalismos, patriarcalismos e 

patrimonialismos. Aos poucos, a comunidade e recoberta pela sociedade, 

a sociabilidade baseada nas prestaqoes pessoais, ou na produqao de 

valores de uso, e recoberta ou substituida pela sociabilidade baseada no 

contrato, na produqao de valores de troca. Simultaneamente, ocorre a 

secularizaqao da cultura e do comportamento, a individuaqao, a 

emerg€mcia do individua/ismo possessivo e, em alguns casas, da 

cidadania."108 

No globalismo 

"Abalam-se os quadros sociais e mentais de referencia, gerando 

impasses e afliqoes, ou crises e conflitos, tanto quanta perspectivas e 

horizontes. Sob muitos aspectos, as transformaqoes que estao ocorrendo 

no mundo no tim do seculo XX, sugerindo os primeiros lineamentos do 

XXI, sao manifestaqoes de uma ruptura de amp/as proporqoes, por suas 

implicaqoes praticas e te6ricas. "1 09 

0 capital aproveita-se dos abalos mentais e sociais que ele mesmo provoca para 

langar suas teses que, logicamente, atendem a seus objetivos. 

Com o que diz Freitas entende-se melhor que condigoes sustentam o avango do 

capital sobre o social, ou seja, como o capital, baseado nas crises de identidade do 

individuo e na crise da sociedade e atraves de todo urn imaginario novo, consegue 

formar, aos poucos, uma nova consciencia tanto para os trabalhadores que 

normalmente ja estao sobre as suas asas, quanto para a sociedade em geral, 

instituigoes, sindicatos, midia, etc. 

2.3.1 A Crise ldentitaria do lndividuo e a Crise da Sociedade 

Pode-se perceber que Freitas corrobora a posigao dos outros autores 

apresentados, anteriormente neste capitulo, quanto a identificagao da "vit6ria" da 

reestruturagao produtiva que vern ocorrendo no mundo e os movimentos da 

globalizagao. Porem, Freitas nao aprofunda este estudo, a autora parte desta base (as 

108 Idem. p. 223. 
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consequemcias da reestruturac;ao produtiva e os movimentos da globalizac;ao) para 

explicar a crise social vivida hoje em dia e justificar o surgimento do imaginario social 

moderno. 

Para a Freitas o que da suporte para o desenvolvimento das crises sociais 

atuais e: 

"a 'confirmar;ao' do capita/ismo como a '(mica' via capaz de promover o 

desenvolvimento economico e a crescente legitimar;ao da ideologia 

neo/ibera/, em que o economico assume o pape/ predominante e 

subordina todas as demais esferas da vida sociaf'110 

Alem da "propria politica (que) se transforma numa simples gestora de indices 

econ6micos"111
, bern como, o "Estado (que) - falido e desacreditado - deve se 

restringir a oferecer as condir;oes necessarias de infra-estrutura ( ... )"112 ao capital. 

Quanto aos movimentos da globalizac;ao, e devido a eles que a sociedade 

moderna passa por urn processo de "mudanc;as aceleradas constantes" que vern 

desestruturando as organizac;oes tradicionais da sociedade- a igreja e a familia- alem 

dos valores e condutas pessoais e coletivas. 113 Assim sendo, mudanc;as nao poderiam 

deixar de ocorrer, direta e indiretamente, nos nfveis individual, familiar, organizacional e 

social. 114 

Quanto a crise no ambito individual, varios estudos, explica Freitas, tern sido 

feitos tentando explicar melhor se tais mudanc;as implicam em apenas urn mal-estar no 

processo de identificac;ao ou em uma crise de identidade do indivfduo, hip6tese na qual 

acredita Castoriadis e a propria Freitas. 

Dessa forma percebe-se que o globalismo que vern ocorrendo, dentro do qual 

destaca-se a reestruturac;ao produtiva e a globalizac;ao do capitalismo, atua como 

condic;ao para desenvolvimento da crise de identidade do indivfduo, porem este 

movimento tambem da condic;oes as empresas de se tornarem as instituic;oes 

"maiores" de nossa sociedade o que traz diversas implicac;oes. 

109 Idem. p. 221. 
110 Idem. p. 10. 
111 Idem. 
112 Idem. 

"As organizar;oes, especialmente as grandes empresas privadas, 

apresentam uma maior facilidade em captar as mudanr;as sociais e 

responder mais rapidamente a elas que as demais instituir;oes. ( ... ). As 

113 FREITAS, Maria Ester de. Contexto Social e Imagimirio Organizacional Modemo. Revista de Administra~;fio de 
Empresas. v. 40, n. 2, p. 06-15, abr./jun. 2000. p. 07 e 08. 
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organizaqoes leem o que se passa no seu ambiente e ree/aboram 

respostas que possam ser direcionadas para os seus objetivos. "115 

Estas empresas respondem tanto de maneira operacional, ou seja, atraves de 

mudangas nos processos produtivos, quanto de "forma simb6/ica, via cultura 

organizacional e repasse de todo um imaginario."116 

Tal imaginario e criado por estas empresas para direcionar tanto o seu publico 

interno quanto a sociedade em geral para seus objetivos e este e urn plano 

desenvolvido, implantado e alcangado, como sera demonstrado adiante, gragas ao 

contexte de crise que vive os individuos e as instituigoes tradicionais, e as lacunas 

criadas par esta crise, na "era do globalismo". 

"As organizaqoes sao espaqos de comportamentos contra/ados e todo o 

contro/e social passa, necessariamente, pe/o controle de identidade. Se 

existe, neste momenta, uma crise ou um mal-estar no processo de 

identificaqao dos indivfduos e se a integraqao social comeqa a se 

apresentar como prob/ematica, e necessaria desenvolver mecanismos 

capazes de dar respostas a essas questoes e realinhar o processo de 

adaptaqao ao novo cenario mutavel, redistribuindo a importancia dos 

papeis dos atores sociais."117 

Vale ressaltar aqui que independentemente de se tratar de urn mal-estar no 

processo de identificagao dos individuos ou de uma crise, alternativa na qual, como dito 

anteriormente, acredita Freitas - independente disto - as empresas capitalistas, 

principalmente as grandes empresas privadas, tern condigoes de desenvolver 

mecanismos capazes de saciar as questoes identitarias e reposicionar-se frente a 

sociedade. 

114 Idem. p. 08. 
115 Idem. p. 09. 
116 Idem. 
117 Idem. 
118 Idem. 

"Nessa redistribuiqao as organizaqoes modemas assumem uma 

importancia que nunca tiveram antes e se oferecem o papel de ator 

central da sociedade, por meio do qual todas as demais relaqoes devem 

se organizar. Elas pretendem ser o modelo de racionalidade, de 

transparencia, de produtividade e de resultado que as demais instituiqoes 

presentes no corpo social devem seguir."118 
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Este novo posicionamento das empresas proporciona ao capital uma grande 

eficacia no seu discurso, pois a empresa torna-se o modelo de sucesso, da verdade, da 

moral, etc., ou seja torna-se a maior referencia para o indivfduo, algo visto talvez a urn 

seculo atras no comego do fordismo. Porem este movimento engloba a sociedade 

como urn todo, nao limitando-se ao interior da fabrica, e aproveitar-se, por exemplo, da 

crise do sindicalismo, do consumismo, do individualismo, etc. descritos por Antunes e 

Ianni. 

"A relagao com o traba/ho ou com o Iugar do traba/ho tende a tamar a 

principal referencia dos indivfduos ou, de outra forma, as organizagoes 

modemas - no contexto citado - assumem voluntariamente o papel de 

fomecedores de identidades tanto social quanta individual, contaminando 

o espago do privado e buscando estabelecer com o indivfduo uma relagao 

de referencia total. Essa tentativa vai se dar par meio da produgao de um 

imaginario especffico, no qual a organizagao aparece como grande, 

potente, nobre, perfeita, procurando captar os anseios narcisistas de seus 

membros e prometendo-lhes ser a fonte de reconhecimento, de amor, de 

identidade, podendo preenche-los e cura-los de suas imperfeigoes e 

fragilidades. "119 

Portanto, alem dos fatores politico-economicos, sem duvida nenhuma 

importantes, "e tambem a crise de identidade vivida pelos indivfduos nessa sociedade 

ocidental que permite a ampliagao do papel das organizagoes modemas."120 

"Quanta mais as referencias culturais e religiosas, tradicionais, se 

quebram, mais os indivfduos e grupos se mostram receptivos a acatar 

mensagens e lfderes que lhes possam oferecer uma resposta que traduza 

um pouco mais de certeza e lhes permita o reconhecimento de um 

caminho, de um sentido para a vida. Numa sociedade em que e exaltada 

a importancia da imagem, da aparencia, do consumo, da superficialidade, 

as organizagoes modemas encontram um terreno terti/ para se posicionar 

como o grande referente que propoe uma forma de vida de sucesso e 

uma missao nobre a rea/izar."121 

Assim, Freitas conclui que: 

119 Idem. 
120 Idem. p. 10. 
121 Idem. 
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"investidas como o novo polo da legitimagao social e como o Iugar que 

pode responder pelo esfacelamento dos vfnculos sociais e pelas questoes 

identitarias, as organizagoes modemas - com €mfase nas grandes 

empresas - constroem para e de si uma auto-imagem grandiosa, que vai 

enraizar-se num imaginario proprio, que e repassado nao apenas para os 

seus membros infernos mas tambem para a sociedade no seu conjunto." 
122 
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3. A RELACAO COM A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

A hist6ria mostra que a sociedade desde a epoca medieval ate hoje e dividida 

em classes 123
. E a busca pelo poder, ou seja, pela posigao de classe dominante e 

continua. Quem tern o poder em maos sabe que ele tende a fugir a cada instante. 124 

lsto poe em Iadas opostos as classes dominantes e as demais classes sociais. 

Neste embate, as classes dominantes "utilizam o seu poder economico e 

polftico, bern como a manipular;ao do 'imaginario social', para garantir e, se passive/, 

expandir o modo de produr;ao e a estratificar;ao social que garantem seu status quo."125 

No mundo atual, ou se preferir na "era do globalismo", as classes dominantes 

sao as classes que formam o capital, ou seja, as empresas, principalmente, as 

multinacionais e os organismos multilaterais. 

Como demonstrou-se anteriormente o poder polftico-economico do capital e 

crescente e com este aumento de poder o capital e cada vez mais capaz de 

transformar tudo e todos de maneira a atingir seus objetivos de acumulagao. As 

empresas, especialmente, tern ainda a capacidade de renovar sua posigao na 

sociedade, aproveitando-se de consequencias da reestruturagao produtiva e da crise 

de identidade dos individuos e de referencias da sociedade. 

Antunes mostra como o processo de produgao toyotista manipula o publico 

interno de uma empresa e se apropria do saber e do pensar do trabalhador. 

"Fundamentalmente, essa forma de produr;ao flexibilizada busca a 

adesao de fundo por parte dos trabalhadores, que devem assumir o 

projeto do capital. Procura-se uma forma daquilo que chamei de 

envolvimento manipulat6rio levado ao limite, em que o capital busca o 

consentimento e a adesao dos traba/hadores, no interior das empresas, 

para viabilizar urn projeto que e aquele desenhado e concebido segundo 

seus fundamentos exclusivos."126 

123 GUIMARAES, Heloisa Wemeck M. Op. cit. p. 215. 
124 MAGALHAES, Iliana MariaM. Responsabilidade social das empresas e ayao politica dos individuos e da 
sociedade. Revista de Administrar;iio de Empresas. Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 220-225, out/dez. 1984. p. 220. 
125 GUIMARAES, Heloisa Wemeck M. Op. cit. p. 215. 
126 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Traba/ho: ensaio sobre a afrrmayao e a nega9ao do trabalho. Sao Paulo : 
Boitempo Editorial, 1999. p. 190. 
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"Ao contrario do taylorismolfordismo (que e bam lembrar, ainda vigora em 

varias partes do mundo, ainda que de forma muitas vezes hibrida ou 

mesclada), no toyotismo, na sua versao japonesa, o trabalhador torna-se, 

com escrevi em Adeus ao Trabalho?, um despota de si proprio. Ele e 

instigado a se auto-recriminar e se punir, se a sua produqao nao atingir a 

chamada 'qualidade total' (essa falacia mistificadora do capital). Ele 

trabalha num coletivo, em times ou cedulas de produqao, e se um 

trabalhador ou uma trabalhadora nao comparece ao trabalho sera 

cobrado pelos pr6prios membros que formam sua equipe. E assim no 

ideario do toyotismo. Tal como a 16gica desse ideario e concebida, as 

resistt!mcias, as rebeldias, as recusas, sao completamente rejeitadas 

como atitudes contrarias 'ao bam desempenho da empresa'. lsso levou 

um conhecido estudioso, Coriat, a dizer positivamente que o toyotismo 

exerce um envolvimento incitado. Contrapondo-me fortemente a isso, 

caracterizo esse procedimento como o de um envolvimento manipulado. 

Trata-se de um momenta efetivo do estranhamento do trabalho ou, se 

preferirem, da alienaqao do trabalho, que e, entretanto levada ao limite, 

interiorizada na 'alma do trabalhador', levando-o a s6 pensar na 

produtividade, na competitividade, em como melhorar a produqao da 

empresa, da sua 'outra familia'. ( ... ) e o trabalhador pensando para o 

capital. Assim quer o toyotismo e sua formas assemelhadas."127 

A imposigao dos ideais do capital (produtividade, lucratividade, competitividade, 

etc.) ao trabalhador Antunes chama de subjetividade inautentica que faz frente a 

chamada subjetividade autentica. Esta imposigao e relativa aceitagao por parte dos 

trabalhadores do sentido que o capital da ao trabalho e antagonico ao sentido que a 

humanidade confere ao trabalho. 

"Toda subjetividade que a empresa incentiva e uma subjetividade 

inautt!mtica, porque e voltada exclusivamente para a 16gica do mercado, 

para o atendimento da empresa, para as vantagens da empresa. Par isso 

eu digo em meu livro Os Sentidos do Trabalho que e uma subjetividade 

inautentica, que nao interessa a classe trabalhadora. Ao contrario, par 

exemplo de uma subjetividade autentica, que seria aquela em que o 

trabalhador ou a trabalhadora pudesse exercer uma atividade livre, 

127 Idem. p. 205 e 206. 
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autodeterminada, e decidindo o que produzir, como produzir e para quem 

produzir. "128 

Freitas identifica e analisa cinco dos temas que compoe hoje o imaginario que 

as empresas criam de e para si e que func;:oes sao encobertas por este imaginario. 129 

Os temas relacionados pela autora sao: o da "empresa-cidada", o da "empresa como 

restauradora da etica e da moralidade", o da "empresa-comunidade", o do discurso 

flexibilidade no trabalho eo da excelencia nas empresas. Focaliza-se, neste estudo, os 

tres primeiros que sao os relativos a responsabilidade social corporativa. 

Segundo Freitas, a empresa-cidada trabalha em duas frentes em seu discurso 

de cidadania: o apoio a cultura e a ecologia. No casos de ac;:oes de apoio a cultura as 

empresas encobrem o retorno "seja em imagem institucional, seja em dividendos 

politicos, seja em redugao de custos de campanhas publicitarias."130 

Com a publicidade convencional tendo cada vez mais sua eficacia limitada, a 

valorizac;:ao da imagem institucional da empresa torna-se cada vez mais importante. E 

uma das formas disto ocorrer e atraves do apoio a eventos culturais. Sendo os 

produtos cada vez mais efemeros, "uma marca forte e sempre uma marca garantida, 

nao importando o produto que ela decide vestir."131 

Quanto a questao ecol6gica, Freitas afirma que: 

"Par um /ado nao e nem um favor preservar o planeta que pertence a 

todos. Par outro, cada vez mais e verdade que para se exportar para 

alguns mercados e necessaria obedecer a alguns criterios que 

consideram a redugao de danos eco/6gicos, como a utilizagao de 

materias-primas nao-t6xica e que nao estejam em risco de extingao, a 

produgao de embalagens que sejam reciclaveis, a nao-utilizagao de seres 

humanos como cobaias, a preservagao da flora e da fauna dos 

ecossistemas ameagados, o fato de nao comprar a miseria de criangas e 

do traba/ho escravo, etc."132 

128 ANTUNES, Ricardo. Entrevista concedida a revista Espelho Nacional, n. 0 1948, 19/07/2001. Disponivel em: 
<http://www.cnbcut.com.br/cnbbrasillantunes.htrn>. 22 jan. 2007 .. p. 04. 
129 FREITAS, Maria Ester de. Op. cit. p. 10. 
130 Idem. p. 11. 
131 Idem. 
132 Idem. 



46 

Assim o que este movimento realmente visa "e evitar ficar com produtos 

encalhados, com uma imagem intemacional manchada e correr riscos de ser alva de 

boicotes e sabotagens."133 

"0 movimento pela restauragao da etica leva a supor que o ambiente estava se 

tomando mortifero e que as condigoes minimas de confiabilidade estavam 

perecendo."134 Por isto resgata-se a etica nas relagoes, "o mode/a que consagra aque/e 

que ganha de qualquer jeito tende a esgotar-se na propria produgao exclusiva de um 

mundo de cinicos, delatadores, sabotadores, espioes, ( ... ) etc."135 

Entao, "nao existem anjos nem inocentes neste jogo, mas existem 

conveniencias e a necessidade de um minima de credibilidade para que as 

organizagoes possam operar, gerar Iueras, ere seer e expandir. "136 

0 discurso da empresa-comunidade encobre uma maior exploragao do 

trabalhador e de adequagao do individuo ao ambiente da empresa ligando-o por lagos 

comportamentais e relacionais, nao mais diz respeito apenas as compet€mcias 

profissionais.137 

133 Idem. 
134 Idem. p. 13. 
135 Idem. 
136 Idem. 
137 Idem. p. 14. 
138 Idem. 

"Mecanismos diversos tem sido criados para expandir as areas de 

influencia das empresas sabre os individuos. A criagao de espagos 'soft', 

de /azer, de recreagao e de integragao social, como clubes, colonias de 

ferias, academias de ginastica, etc., nao traduzem mais nenhuma 

novidade. 0 Iugar de trabalho e tambem o Iugar do hobby, do ludico, do 

poetico, da conveniencia harmoniosa entre escaloes hierarquicos 

democraticamente embaralhados, cuja pretensa proximidade dilui as 

diferengas e os conflitos. 

Da mesma forma, a casa ou o universo privado de cada um tambem 

tende a ser integrado a empresa par meio do computador conectado em 

rede (pode-se trabalhar um pouquinho mais a qualquer hora sem 

necessidade de des/ocamento ou de tirar o pijama). ( ... ). Uma a/ianga e 

feita com os pr6prios familiares dos membros da empresa a fim de 

incentiva-los a produzir o maximo e a fazer jus aos paraisos gregos ou 

caribenhos em disputa."138 
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Ainda existe espa<;o para o zelo do "psicoespiritual", por meio de cursos, 

palestras e praticas orientais de relaxamento, aumento de concentra<;ao e controle de 

estresse. 139 

Assim, descreve-se os pontos principais para este estudo da "teoria" de Freitas, 

vale uma ressalva da autora "o contexto atual, extraordinariamente mutavel, nao nos 

permite ainda uma visao clara de todas as implicar;oes para o universo organizacional, 

( ... )"140 

Ja Palazolli apresenta uma teoria que vern ser fundamental para entender a 

fun<;ao da responsabilidade social corporativa nas rela<;oes de trabalho entre individuo 

e organizac;ao. 

Existem dois tipos de rela<;ao entre empregado e organiza<;ao. A primeira e a 

formal atraves do contrato de trabalho, no qual o individuo vende sua for<;a de trabalho 

em troca de uma remunera<;ao, esta rela<;ao e basicamente economica. 

"Mas nao e s6 esse tipo de relar;ao que se estabelece entre organizar;ao 

e empregado. Outros tipos de ar;ao sao reconhecidos por estudiosos do 

Comportamento Organizacional - aqueles nao previstos por contratos ou 

normas e polfticas intemas do sistema: comportamentos espontfmeos, 

inovadores, cooperativos, sugestivos, que os indivfduos manifestam no 

contexto organizacional mesmo que nao haja recompensas (economicas 

ou sociais) previstas. Estes sao denominados comportamentos extrapapel 

ou Comportamentos de Cidadania Organizacional."141 

Este e o segundo tipo de rela<;ao, o qual trata-se aqui, a rela<;ao social de troca 

no qual e pressuposto a existencia 

"de uma dimensao social na conduta de trabalhadores que pode superar 

a preocupar;ao desses indivfduos em satisfazer necessidades e 

interesses particulares ( ... ). Em outras palavras, tem-se como certo que a 

natureza social do indivfduo nao limita suas respostas somente aos 

pianos de retribuir;oes elaborados pelas organizar;oes. "142 

Este comportamento recebeu a denomina<;ao de comportamento de cidadania 

organizacional o qual consiste "em contribuir;oes informais que os participantes podem 

139 Idem. 
140 Idem. 
141 PALAZOLLI, Fernando. Percep9ao de Justi9a nas Organiza9oes como Antecedente dos Comportamentos de 
Cidadania Organizacional. Caderno de Pesquisas em Administrar;iio. Sao Paulo, v. 07, n. 3, p. 01-12, jul./set. 2000. 
p. 07. 
142 Idem. p. 04 e 05. 
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eleger para ofertar, ou sonegar, independentemente da possibilidade de sangoes ou 

incentivos informais"143
, sendo estas contribui<;6es beneficas as organiza<;6es. 

Segundo Palazolli 

"a medida que o individuo percebe o comprometimento da organizagao 

para com seus empregados, cresce a probabilidade de que estes emitam 

gestos espontaneos, nao previstos ou normatizados pela organizagao, 

que contribuem para sua eficacia (da organizagao)."144 

Porem, "a emissao de atos espontaneos de colaboragao com a organizagao 

nao e influenciada pela percepgao (par parte do empregado) de justiga negativa."145 Ou 

seja, nao ha rela<;ao entre o entendimento que o empregado tern da troca economica 

que ele realiza com a organiza<;ao (mesmo que entendida como injusta), e a ocorrencia 

ou nao de atos espontaneos de colabora<;ao com a organiza<;ao. 146 

Tal afirma<;ao e baseada em estudos de Siqueira e de Siqueira e Dela Coleta, 

entre outros que sao citados par estes autores. Segundo Palazolli, dentre estes outros 

estudos o de Organ e o de Moornam sugere que no caso de iniquidade na rela<;ao 

entre empregado e organiza<;ao, o empregado poderia realizar os tais atos de 

colabora<;ao buscando reduzir a tensao gerada pela desigualdade entre as 

investimentos pessoais e os resultados auferidos, ou seja, a tensao gerada pela propria 

iniquidade na rela<;ao empregado x organiza<;ao. 147 

Dai conclui-se que o empregado e capaz de contribuir espontaneamente para a 

organiza<;ao quando estimulado par iniciativas da empresa que suplantem o campo 

formal e legislative ou, em outras palavras, da rela<;ao de troca economica e que caso a 

troca economica entre empresa e empregado nao for justa aos olhos do empregado, 

nao quer dizer que o empregado nao fara nenhum ato de cidadania organizacional. Ao 

contrario, existe "a sugestao de que em situagoes de iniqOidade os gestos de cidadania 

poderiam seresco/hidos como uma forma de reduzira tensao gerada."148 

Esta e uma tese que nos parece relacionada a responsabilidade social 

corporativa e e uma forma de explicar o porque deste movimento. Demonstrando que e 

cada vez mais clara que o principal ganho empresarial com a responsabilidade social 

da empresa e retirado do seu publico interno, isto nos mostra o texto de Palazolli. 

143 Mirleni M. Siqueira. citada por PALAZOLLI, Fernando. Op. cit. p. 05. 
144 PALAZOLLI, Fernando. Op. cit. p. 11. 
145 Idem. 
146 "Atos espontiineos de colabora9ao com a organiza9ao" e o que o autor chama de cidadania organizacional. 
147 PALAZOLLI, Fernando. Op. cit. p. 02 e 11. . 
148 Idem. p. 11. 
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Retomando o texto de Antunes sobre o envolvimento manipulado que o 

trabalhador sobre a denominada subjetividade inautentica e observando as praticas de 

responsabilidade social empresarial, essas parecem maneiras de mascarar e amenizar 

a manipulagao do trabalhador, como se as empresas tentassem apresentar uma 

"subjetividade menos inautentica", o que na verdade nao ocorre e condiz com a 

capacidade de dissimulagao e conquista do capital. 

Antunes escreveu, fechando a sua analise dos metodos de produgao japonesa, 

como o kanban eo just-in-time, o seguinte: "( ... ) pensamos que se possa dizer que, no 

universo da era da produqao japonesa, vivencia-se urn processo de estranhamento do 

ser social que trabalha, que tendencialmente se aproxima do limite"149 

Talvez prolongar este estranhamento ou impedir que ele chegue ao limite do 

trabalhador seja uma das intengoes da responsabilidade social da empresa e como 

coloca Magalhaes "0 homem tern o poder de, em urn estado de limite de sua 

identidade, se rebelar, se posicionar. E. uma transformaqao de estado da consciencia 

pelo limite. Pelo limite da dignidade, do estomago, da opressao."150 

Por conta dessa capacidade adoga-se a boca do indivfduo, e o cala por mais 

algum tempo, antecipando-se ao processo com medo que o indivfduo tome 

consciencia. 151 Antes que se chegue ao limite seja da dignidade, do estomago ou da 

opressao. Assim atua a responsabilidade social da empresa: legitimando seus meios 

produtivos perante seu publico interne. 

Guimaraes conclui sua crftica colocando que "a critica nao se dirigi a ideia de 

responsabilidade social em si, mas a sua instrumentalizaqao."152 Segundo essa autora 

"assumir uma responsabilidade esta muito bern. Mas as propostas mais 

concretas, quais sejam, o balanqo social e a participaqao em esferas 

institucionais nao ligadas diretamente a atividade empresarial, parece que 

serao de maior beneficia para a elite empresarial do que para a sociedade 

global. "153 

Pode-se colocar esta crftica sob urn ponto de vista limitado ao tema 

responsabilidade social. Guimaraes afirma que o balango social e a participagao em 

esferas institucionais nao ligadas diretamente a atividade empresarial, das quais 

149 ANTUNES, Ricardo. A deus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 
3. ed. Sao Paulo : Cortez ; Campinas, SP. Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1995. p. 34. 
150 MAGALHAES, Iliana MariaM. Op. cit. p. 225. 
151 Idem. p. 220. 
152 GUIMARAES, Heloisa Wemeck M. Op. cit. p. 218. 
153 Idem. 
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imagina-se ser urn exemplo as ONG's e outras instituigoes da sociedade civil, sao as 

formas mais concretas de instrumentalizagao da responsabilidade social da empresa. 

Pois bern, como demonstra a segao 1.4, hoje existem muito mais agoes 

consideradas socialmente responsaveis. Tem-se n possiveis formas e combinagoes 

possiveis das empresas serem socialmente responsavel para com cada urn dos 

publicos das empresas. Nao houve apenas urn crescimento dos tipos de agoes sociais 

possiveis, mas tambem uma disseminagao e urn melhor organizagao delas. Foram 

criados instituigoes, como o Institute Ethos, que disseminam praticas socialmente 

responsaveis, alem disso, a responsabilidade social da empresa ja foi tema de diversos 

seminaries, congresses e similares na area de administragao. Em sintese, as praticas 

socialmente responsaveis vern se expandindo e aperfeigoando. 

Entao, se a afirmagao de que a limitagao do movimento da responsabilidade 

social decorre de sua instrumentalizagao urn dia foi verdade, hoje ela nao e mais. 

Porem, limitar a critica da responsabilidade social empresarial a sua 

instrumentalizagao, nos parece deixar passar em branco o ponte principal: a limitagao 

imposta pela propria organizagao capitalista. Neste sentido, nos opomos a critica de 

Guimaraes. Senao e esta a principal critica a responsabilidade social e a sua pretensa 

capacidade de mudanga social, porque nao se percebe uma melhora real na qualidade 

de vida da populagao ou mesmo da parte empregada, ou entao porque os problemas 

ambientais nunca foram tao flagrantes, sendo que as empresas sao as principais 

exploradoras do meio ambiente, ou ainda, porque as desigualdades sociais e a 

concentragao de renda sao crescentes. Poderiam ser enumeradas diversos outros 

fates encontrados na sociedade, porem este nao e o objetivo deste estudo. 

A organizagao capitalista atraves dos metodos aplicados pelo seu processo 

produtivo impossibilita agoes sociais transformadoras e duradouras, no maximo elas 

apaziguam problemas sociais de forma superficial e limitada no tempo e no espago, 

pois uma empresa de qualquer forma - mesmo que socialmente responsavel - tern 

impacto social. lsto e algo intrinseco ao sistema capitalista de produgao. 

Fica uma questao a ser respondida que seria, a grosse modo: "se nao adianta 

fazer responsabilidade social, por que e que fazem?". A resposta que logo vern a 

mente sao as vantagens alcangadas. Talvez por se tratar de urn tema relativamente 

novo nao se tern clare quais sao os retornos obtidos pelas empresas socialmente 

responsaveis, o que a teoria nos diz esta apresentado nos ultimos paragrafos da segao 
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1.4 deste estudo, mas nao parece justificar por complete o movimento da 

responsabilidade social corporativa. 

Uma possivel resposta e decorrente da capacidade de motivar e influenciar 

funcionarios, comunidade, clientes, fornecedores e s6cios, porem nao da forma 

simpl6ria apresentada na teoria especifica sobre responsabilidade social que se limita, 

basicamente, a ideia de que e melhor trabalhar, viver proximo, comprar, vender ou se 

associar a uma empresa socialmente responsavel seja melhor do que fazer estas 

mesmas coisas com uma empresa que nao siga os preceitos da responsabilidade 

social. 

lnterpretando os textos de Ianni e Freitas tem-se como as organizagoes 

principalmente as grandes empresas tern capacidade de influenciar o modo de pensar, 

agir e sentir de toda a sociedade. Ianni tambem demonstra como o capital e capaz de 

se articular para alcangar seus objetivos de acumulagao. Ja os textos de Antunes e 

Teixeira mostram a organizagao do trabalho capitalista em dois processes produtivos 

diferentes e provam a maneira rapida como as empresas transformam seus metodos 

produtivos e se adequam a necessidade de acumulagao e de extragao de mais-valia. 

A responsabilidade social nao e urn processo empresarial que vern para mudar 

o processo produtivo vigente, pelo contrario, a responsabilidade social reforga e 

legitima os demais meios produtivos e a maneira estonteante que se explora os 

trabalhadores no toyotismo. A responsabilidade social empresarial compoem o 

imaginario organizacional que as empresas criam e repassam para a sociedade em 

geral. 

Ao que parece o mais atingido por esse movimento de responsabilidade social 

e o publico interne da empresa que tende a demonstrar mais apego a companhia, 

pensar e agir nos preceitos do capital, como nunca se viu. No limite, o que as 

empresas pedem e que o trabalhador as arne sem ser amado; que confiem nelas 

mesmo que sistematicamente elas demonstrem que nao merecem confianga 154
. 

0 envolvimento entre empresa e trabalhador que a responsabilidade social 

forja e muito mais profunda do que pode-se pensar em uma analise superficial do tema. 

E como urn virus 155 que incuba-se profundamente no organismo principalmente 

daqueles que trabalham para as empresas, impedindo estas pessoas de entender a 

complexidade do meio em que estao inseridas e, assim, de entender e interpretar as 

situagoes pelas as quais passam. As pessoas tornam-se miopes, pensam e agem de 

154 Freitas. Maria Ester de. Op. cit. p. 15. 
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acordo com os interesses que o capital nelas implantam e, assim, nao veem o porque 

de sofrerem cada vez mais problemas flsicos e mentais, de cada vez terem menos 

tempo disponivel para suas relag6es familiares e sociais, etc. 

Na verdade, nao poderia ser diferente ja que as empresas, como colocou 

Freitas, tern a facilidade de captar e entender, acima de qualquer outra forma de 

organizagao, o que se passa a sua volta e transformar lacunas em oportunidades e em 

lucros. 

Pode ser muita pretensao dos que aqui escrevem interpretagao de tal 

amplitude, porem, talvez por nao estarmos ligados de forma direta com o trabalho 

rotineiro em empresas, ou por ainda, termos nossa mentes menos contaminadas pelo 

discurso do capital, ou por estarmos na posigao de observador e pesquisador, ou mais 

provavel ainda, por urn somat6rio destas causas e que a conclusao que a 

responsabilidade social da empresa, teoricamente, e mais urn meio para a reprodugao 

ampliada do capital, atraves da ampliagao e renovagao da manipulagao principalmente 

do trabalhador e atraves do reforge e justificativa dos demais metodos empresariais 

perante toda a sociedade, nos parece a justificativa mais provavel para o movimento da 

responsabilidade social corporativa. 

155 Utilizando a mesma metafora de: MAGALHAES, Iliana MariaM. Op. cit. 



53 

4. CONCLUSAO 

A questao da responsabilidade social tem sido tema recorrente no mundo dos 

neg6cios. Ha uma crescente preocupagao por parte das empresas brasileiras em 

compreender seu conceito e dimensoes e incorpora-los a sua realidade. 

Sabe-se que muitas empresas ja se mobilizam para a questao e estruturam 

projetos voltados para uma gestao socialmente responsavel, investindo na relagao 

estetica, transparente e de qualidade com todos os seus publicos de relacionamentos. 

Essas iniciativas, apesar de apresentarem resultados positivos, representam, na 

maioria das vezes, agoes pontuais e desconectadas da missao, visao, planejamento 

estrategico e posicionamento da empresa e , conseqOentemente, nao expressam um 

compromisso efetivo para o desenvolvimento sustentavel. Em muitos casos, as 

empresas brasileiras acabaram por associar responsabilidade social a agap social, seja 

pela via do investimento social privado, seja pela via de estfmulo ao voluntariado. Esse 

vies de contribuigao, embora relevante quando tratado de maneira isolada, coloca o 

foco da agao fora da empresa e nao tem alcance para influenciar a comunidade 

empresarial a um outro tipo de contribuigao, extremamente importante para a 

sociedade: a gestao dos impactos ambientais, econ6micos e sociais provocados por 

decisoes estrategicas, pratica de neg6cios e processos operacionais. 

A maioria das agoes realizadas pelas empresas e em prol do publico interno e 

a atuagao se destaca no bin6mio " assistencia medica e educagao". Observa-se, 

tambem, que as agoes ao publico externo tem um perfil assistencialista, como doagao 

a comunidades carentes; mas isso ainda ocorre de maneira aleat6ria e pulverizada. 

Percebe-se um envolvimento limitado a filantropia empresarial, revelando que os 

motivos que levam os empresarios a algumas praticas sociais sao os motivos 

humanitarios. 

Como qualquer assunto relativamente novo na administragao, a 

responsabilidade social precisa ser ainda muito estudada, preferencialmente atraves de 

abordagens ineditas ou pouco utilizadas e inter-disciplinares, neste estudo foi isto o que 

se tentou fazer. A linha que compoe e sustenta a analise aqui presente e relativamente 

fragil, ja que poucos autores sustentam sua argumentagao, mas nao poderia ser 

diferente visto a novidade para o mundo que e o tema, sua abrangencia e 
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complexidade. Dadas estas circunstancias, pode-se colocar que este texto nao 

pretende trazer uma analise definitiva do tema, e se por acaso o leitor sente o contrario 

ao ler este estudo (visto a eloquencia das afirmativas que contem o texto), e porque a 

analise te6rica permite e sustenta tais afirmagoes. 



55 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

• ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: Ensaio sobre as metamorfoses e a 

centralidade do mundo do trabalho. Sao Paulo : Cortez/Unicamp, 1995. 

• . Entrevista concedida a revista Espelho Nacional, n. 0 1948, 19/07/2001. 

Disponivel em: <http://www.cnbcut.com.br/cnbbrasil/antunes.htm>. Acesso em: 22 

jan. 2007. 

• . Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmagao e a negagao do 

trabalho. Sao Paulo : Boitempo Editorial, 1999. 

• BOWER, Howard R. Responsabilidades sociais dos homens de neg6cio. tradugao 

de Octavio Alves Velho. Rio de Janeiro: Ed. Civilizagao Brasileira S.A, 1957. 

• BRASIL, Institute de Pesquisa Economica Aplicada. Pesquisa Aqao Social das 

Empresas!Resultados Comparados. Rio de Janeiro : IPEA, 2000. Disponivel em: 

<http://www.ipea.gov.br/a_social>. Acesso em: 29 jan. 2007. 

• CALMON, Joana. Conduta exemplar. Revista Veja. Sao Paulo, ed. 1699, 09 de 

maio de 2001. 

• DONAIRE, D. Consideragoes sobre a influencia da variavel ambiental na empresa. 

Revista de Administraqao de Empresas. Sao Paulo: v. 34, n. 2, p. 68-77, mar./abr. 

1994. 

• FREITAS, Maria Ester de. Contexte Social e lmaginario Organizacional Moderno. 

Revista de Administraqao de Empresas. v. 40, n. 2, p. 6-15, abr./jun. 2000. 

• GIFE. lnvestimento Social Privado no Brasil: perfil e catalogo dos associados GIFE. 

Grupo de Institutes, Fundagoes e Empresas : Sao Paulo, 2001. 

• Guia Ex a me -As 100 Me/hares Em pres as para Voce Trabalhar. Parte integrante da 

revista Exame ed. 749, Sao Paulo, 19 de setembro de 2001. 

• GUIMARAES, Heloisa Werneck Mendes. Responsabilidade social da empresa: uma 

visao hist6rica de sua problematica. Revista de Administraqao de Empresas. v. 24, 

n. 4, p. 211-219, out./dez 1984. 

• http://www.alternex.com.br/-patiagpucrio/apresentagao.html. Acesso em: 16 mar. 

2007. 

• http://www.ethos.org.br/indicadores/default.htm. Acesso em: 18 mar. 2007. 

• http//:www.ethos.org.br/pri/open/associese/index.asp. Acesso em: 18 mar. 2007. 



56 

• http://www.ethos.org.br/pri/princ/prespostas/index.asp. Acesso em: 18 mar. 2007. 

• IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. 3. ed. Rio de Janeiro : Civiliza9ao Brasileira, 

1997. 

• . Teorias da Globalizar;ao. 5 ed. Rio de Janeiro: Civiliza9ao Brasileira, 1998. 

• INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. 

lndicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. Sao Paulo, 2000. 

Disponivel em: <http://www.ethos.org.br>. Acesso em: 23 marc. 2007. 

• KOTLER, Philip; FAHEY, Liam; JATUSRIPITAK, Somkid. A Nova Concorrencia. Rio 

de Janeiro : Prentice-Hall do Brasil, 1986. 

• MAGALHAES, lliana Maria M. Responsabilidade social das empresas e a9ao 

politica dos individuos e da sociedade. Revista de Administrar;ao de Empresas. Rio 

de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 220-225, outldez. 1984. 

• MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, Cesar. Gestao da Responsabilidade 

Social Corporativa: o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2001. 

• . Responsabilidade Social & Cidadania Empresaria/: a administra9ao do 

terceiro set or. Rio de Janeiro : Qualitymark Ed., 1999. 

• MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H. Administrar;ao. Sao Paulo : Saraiva, 

1998. 

• MOREIRA, Joaquim M. A Etica Empresaria/ no Brasil. Sao Paulo: Pioneira, 1999. 

• NETZ, Clayton. Carta ao Leitor. Me/hares e Maiores. Parte integrante da revista 

Exame ed. 744. Sao Paulo, julho de 2001. 

• OLIVEIRA, Jose Arimates de. Responsabilidade social em pequenas e medias 

empresas. Revista de Administrar;ao de Empresas. v. 24, n. 4, p. 203-210, out.ldez. 

1984. 

• PALAZOLLI, Fernando. Percep9ao de Justi9a nas Organiza9oes como Antecedente 

dos comportamentos de Cidadania Organizacional. Caderno de Pesquisas em 

Administrar;ao. Sao Paulo, v. 07, n. 0 3, p. 1-12, jul./set. 2000. Disponivel em: 

<http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/index.htm>. Acesso em: 02 mai. 2007. 

• SROUR, Robert H. Poder, cultura e etica nas organizar;oes. Rio de Janeiro : Ed. 

Campus, 1998. 

• TEIXEIRA, Francisco Jose S .. Modernidade e crise: reestrutura9ao capitalista ou tim 

do capitalismo? In: TEIXEIRA, Francisco Jose S. e OLIVEIRA, Manfredo A. de. 

(orgs.) Neoliberalismo e Reestruturar;ao Produtiva: as novas determina9oes do 

mundo do trabalho. 2. ed. Sao Paulo: Cortez Editora; Fortaleza : UECE, 1998. 



57 

• TOMEI, Patricia A. Responsabilidade social de empresas: analise qualitativa da 

opiniao do empresariado nacional. Revista de Administrar;ao de Empresas. v. 24, n. 

4, p. 189-202, out./dez. 1984. 

• VAZQUEZ, Adolfo S. Etica. 19 ed. Rio de Janeiro: Civilizagao Brasileira, 2000. 


