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RESUMO 

O presente trabalho busca conceituar a responsabilidade social nas empresas e sua relação 
com atitudes éticas. Responsabilidade social é um conceito que ganhou uma conotação teórica 
nos últimos tempos. Isto se deve às mudanças ligadas à ideia de desenvolvimento sustentável. 
É possível crescer economicamente sem agredir o meio ambiente e as pessoas. Nesta direção, 
a ética da responsabilidade pelo outro do filósofo Emmanuel Lévinas lança um olhar promissor 
no que se refere às relações de cuidado, pois o ser humano vive em comunidade, não se está só 
no mundo, daí o cuidado e o respeito. A este pensamento, somam-se as atitudes de 
responsabilidade social de pessoas, governos e empresas. Estes entendem que seu 
desenvolvimento se dá de forma integrada, pensado a longo prazo. Isto cria redes de relações 
entre os vários agentes sociais ligados às empresas, um processo de encadeamento no qual 
todos precisam ser eticamente responsáveis, pois entre as exigências dos consumidores está a 
preocupação com a aquisição de bens e consumos na lógica da sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

This paper aims to conceptualize corporate social responsibility and its relationship with 
ethical attitudes. Social responsibility is a concept that has gained a theoretical connotation 

in recent times. This is due to changes linked to the idea of sustainable development. It is 

possible to grow economically without harming the environment and people. In this direction, 

the ethics of responsibility for the other by the philosopher Emmanuel Lévinas launches a 

promising look regarding care relations, because the human being lives not only in community, 

but also in the world, hence care and respect are needed. To this thought, the attitudes of social 

responsibility of people, governments and companies are added. They understand that their 

development takes place in an integrated, long-term way. This creates networks of 

relationships among the various social agents linked to companies, a process of linkage in 

which everyone must be ethically responsible, since among the demands of consumers is the 

concern with the acquisition of goods and consumption in the logic of sustainability. 
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1. Introdução 

 

A responsabilidade social tende a se transformar num parâmetro referencial de 
excelência para o universo dos negócios e para todo o Brasil corporativo. Segundo o Livro 
Verde das Comissões Europeias, “ser socialmente responsável não se restringe ao 
cumprimento de todas as obrigações legais - implica ir mais além através de um ‘maior’ 
investimento em capital humano, no ambiente e nas relações com outras partes 
interessadas e comunidades locais.” (CCE, 2001, p. 7). Ou seja, implica no crescimento 
sustentável que, além de respeitar a natureza, lança um olhar de cuidado sobre o tempo 
presente e as futuras gerações. Desse modo, uma empresa responsável socialmente se 
preocupa com o ambiente interno, bem como com o contexto na qual está inserida, seja no 
tocante à coletividade social, seja quanto ao equilíbrio planetário. Logo, nos tempos atuais, 
o bom funcionamento de uma empresa transcende o funcionamento interno, pois se trata 
de um sistema que compõe e interfere no desenvolver da sociedade. 

Seguindo essa nova visão que requer conscientização, o Livro Verde explicita duas 
modalidades de responsabilidade. O nível interno relaciona-se com os trabalhadores e, mais 
genericamente, a todas as partes interessadas afetadas pela empresa e que, por seu turno, 
podem influenciar no alcance de metas e resultados. O nível externo tem em conta as 
consequências das ações de uma organização sobre os seus componentes externos, 
nomeadamente, o ambiente, os seus parceiros de negócio, a vida social. 

Segundo a Norma Brasileira Gestão da Responsabilidade Social (NBR 16001, 2004), 
esta se dá pelos impactos das decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente das 
organizações, por meio de um comportamento ético e transparente que: (a) contribua para 
o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem estar da sociedade; (b) leve em 
consideração as expectativas das partes interessadas; (c) esteja em conformidade com a 
legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de comportamento, e 
(d) esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações. Em vista do 
mencionado, para se desenvolver gestão de responsabilidade social em uma empresa é 
imprescindível levar em consideração a promoção da cidadania e da sustentabilidade, além 
de transparência da empresa em suas atividades. 

Portanto, o conceito de responsabilidade social empresarial se relaciona com novos 
paradigmas sociais no que se refere às novas relações que se tende a criar entre pessoas e 
organizações com comportamento de zelo pelo ambiente. Neste sentido, Tachizawa diz que 
“o consumidor do futuro passará a privilegiar não só o produto, mas o comportamento 
social da empresa.” (TACHIZAWA, 2011, p. 67). Deste modo, o conceito aqui esboçado se 
coaduna com a ética do cuidado nas práticas internas e externas da empresa. 

 
 

2. Ética e responsabilidade social nas empresas 

 

A ética, enquanto ciência do ethos, busca, através dos princípios da responsabilidade 
e solidariedade, tornar o mundo habitável para o homem, abrangendo os costumes e 
hábitos, e o ideal de universalidade, para determinar o que é justo e injusto. 

Para Srou (2012), a “ética estuda fatos que afetam objetivamente os outros para o 
bem (efeitos positivos, benefícios) ou para o mal (efeitos negativos, prejuízos)” (p. 229). 
Ligando este pressuposto às empresas, isto diz respeito ao impacto que agentes sociais 
provocam uns sobre os outros em função de suas decisões e ações. Isto significa que as 
atitudes de uma empresa não podem ser pensadas de forma isolada, pois como agente 
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social, que colabora com a sociedade por meio de serviços e produtos, ela está envolvida 
numa teia de relações que a põe responsável, em outros termos, comprometida. 

A ética da responsabilidade, bem fundamentada pelo filósofo Emmanuel Lévinas, 
constitui uma importante ferramenta da reflexão e da ação para se pensar um novo 
paradigma ético nas empresas. Ideias que dão um sentido radical para uma ética nas 
empresas. O filósofo parte do pressuposto de que a responsabilidade é uma resposta que o 
ser humano dá ao outro na perspectiva do cuidado: “a responsabilidade não é fria exigência 
jurídica. É toda a gravidade de amor ao próximo”. (LÉVINAS, 1997, p. 238). Esta perspectiva 
não se resume apenas ao nível interpessoal, mas se estende às relações institucionais. Desse 
modo, 

 

A relação com o Outro realiza-se como serviço e como 
hospitalidade. Na medida em que o rosto de Outrem nos põe 
em relação com o terceiro, a relação metafísica de Mim a 
Outrem vaza-se na forma de nós, aspira a um Estado, às 
instituições, às leis, que são a fonte da universalidade. 
(LÉVINAS, 1980, p. 280). 

 

Nesta perspectiva, a dimensão ética é posta enquanto sentido e não como obrigação. 
O que de fato, de acordo com o filósofo, faz o ser humano ser ético é sua implicação na 

relação com o outro. Não há relação sem diálogo e este não se dá sem o rosto entendido 
como a via de acesso ao diferente. Dialogar com outro é uma abertura, acolhimento, 

hospedaria, pois incluo ele no meu mundo e sou acolhido reciprocamente. Do contrário, 
estabelece-se um monólogo. Esse encontro pela linguagem tem influência sobre outros, uma 
vez que não estamos isolados, mas dentro de um sistema. Desse modo, Lévinas afirma o 
terceiro: diálogo entre pessoas repercute, pelo comportamento delas, sobre outros sistemas 
e assim sucessivamente. O sentido ético em questão é universal, pois diz respeito a todos 
em todo momento dinamicamente, sendo que as regras, normas, tradições, leis referentes à 
moralidade enquanto maneira de uma cultura viver seu sentido ético, em outros termos, 

sua própria humanidade. No entendimento do filósofo da alteridade, não há 
responsabilidade frente ao individualismo. Logo, trata-se de uma afirmação da alteridade 
como caminho para uma vida humana solidária e sustentável harmonicamente para todos. 

A partir dessa referência de caráter ético, as instituições que agem 
responsavelmente, buscando relacionar crescimento e sustentabilidade, tendem a criar 
condições dignas de vida para os que são atingidos por suas ações, preocupando-se com a 

vida no planeta. Segundo Sousa, “a ética vai desde a instalação de uma nova filial, 
preocupada com a comunidade local até a contratação ou demissão de novos funcionários” 

(2006, p. 26). Desse modo, o agir ético de uma empresa requer a dimensão política, 
entendida como escolhas e decisões que podem ser justas ou injusta. Desenvolver uma 
empresa com justiça, neste contexto, significa criar convivência social de forma ordenada 
dentro da empresa; guiar-se por valores que prezam pela dignidade humana; criar relações 
de transparência com fornecedores, clientes e comunidade; desenvolver ações continuadas 

em parceria que previnam ou minimizem algum problema social; entre outras 
possibilidades. 

À guisa de arremate, Rocha Loures afirma que uma organização ética inclui quatro 
alicerces: “a transparência; a prestação de contas de acordo com o mandato aferido; o senso 
de cuidado dos recursos que estão em nossas mãos; e a fidelidade aos valores e princípios 
propagados” (p.11). Uma empresa responsável, pois, não se reduz a ações pontuais ou 
mesmo cumprimento legislativo tão somente; para além, comporta-se para crescimento 
próprio e de outrem, com clareza do impacto de suas ações sobre o sistema ao qual pertence 
inevitavelmente. 
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3. Características da responsabilidade social nas empresas 

 

A responsabilidade social forma uma cadeia de relações. As organizações, segundo 
Srour, “são sistemas abertos e campos de forças: competem para absorver mais energia ou 
valor do ambiente externo; processam insumos e geram produtos; administram pressões e 
apoios; dependem da credibilidade pública que vão construindo” (SROUR, 2012, p. 84). A 
empresa não é mais vista de forma isolada, mas dentro de uma rede de interações. Daí, 
destacam-se algumas características da responsabilidade social, segundo o portal 
responsabilidadesocial.com: 

 
É plural: além dos acionistas, o mercado deve prestar contas aos 
funcionários, à mídia, ao governo, ao setor não governamental e 
ambiental e para as comunidades que opera. 
É distributiva a responsabilidade social se aplica a toda a cadeia 
produtiva e não somente ao produto final deve ser avaliado, todos 
são responsáveis. 
É sustentável: via fortalecimento de parcerias duráveis, promove 
a imagem da empresa como um todo e leva ao crescimento 
orientado. 
É transparente: a globalização empurra as empresas para divulgar 
sua performance social e ambiental, os impactos de suas atividades 
e as medidas tomadas para prevenção ou compensação de 
acidentes. 

 
As características estão ligadas ao modo como esta empresa se relaciona com seus 

agentes sociais, chamados por algumas instituições de stakeholders. Estes têm o papel de 
contribuir e cobrar das empresas um engajamento total em prol de uma sociedade pautada 
pela justiça, um meio ambiente saudável e uma economia cada vez menos excludente. Desse 
modo, “a organização é guiada por seus próprios critérios e feedback internos, mas é, em 
última instância, conduzida pelo feedback de seu mercado e pelos efeitos que gera no meio 
ambiente. A concorrência também estará recorrendo àqueles recursos e fornecendo seus 
produtos e serviços ao mesmo mercado.” (TACHIZAWA, 2011, p. 134). 

Nesta perspectiva, as empresas bem sucedidas tendem a ser aquelas atentas às 
necessidades e expectativas dos consumidores, pois estes são os termômetros do sucesso 
ou do fracasso das corporações. Diante do paradigma ecológico-integral, instituições que 
não respeitam os anseios de um consumidor preocupado com a origem e os impactos 
ambientais de seu consumo, correrão o risco do fracasso. Isto pode ser confirmado pela 
pesquisa citada por Sousa em seu estudo: 

 
esse poder de influenciar as empresas já começa a ser 
percebido e disseminado na sociedade, conforme atesta a 
pesquisa realizada pelo Instituto Ethos com o Instituto Akatu, 
em 2004, sobre a percepção do consumidor brasileiro em 
relação à Responsabilidade Social. De acordo com a pesquisa, 
76 % dos entrevistados concordam totalmente ou em parte 
que o consumidor pode interferir na maneira como a 
empresa atua na sociedade. (SOUSA, 2006, p. 82) 

 

Em relação aos investidores, durante muito tempo, as empresas, pressionadas por 
eles, focaram, predominantemente, resultados financeiros de curto prazo. Essa insistência 
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em promover um rápido retorno levou muitas empresas ao embate entre ética e 
governabilidade das organizações. Ainda que a economia se imponha no mundo 
globalizado, também se conjuga a necessidade de desenvolvê-la com sustentabilidade. 
Também investidores, assim como os consumidores, passam a atentar para essa nova visão 
empresarial. 

Já os colaboradores internos de uma empresa responsável têm uma coparticipação 
proativa, motivados e valorizados pelas condições de crescimento econômico e social 
oferecidos pela empresa. Os colaboradores da empresa são os primeiros clientes e difundir 
a imagem da empresa. E como tal devem ser tratados com transparência e dignidade, afirma 
Sousa (2006). Logo, é importante a potencialização de canais de comunicação em que os 
colaboradores possam expressar suas sugestões, suas críticas e suas avaliações. 

Os agentes governamentais intervêm através de leis, planos, programas de 
investimento, regulamentos, impostos. O estado, diante da responsabilidade social, deve 
colaborar enquanto compromisso em combater a corrupção dentro de suas instituições e 
agências para evitar a proliferação das empresas que adotam propina, por exemplo, junto 
ao setor público. Quanto mais a prática não condizer com a idealidade, maior o desafio e 
necessidade de formação de administradores e outros profissionais éticos com consciência 
responsável, para ocupar cargos de liderança nas grandes empresas, especialmente na 
realidade brasileira. 

No que diz respeito à seleção dos fornecedores, numa organização socialmente 
responsável, essa não passa pelo critério do mais barato, mas deve haver preocupação 
devido à influência no mercado, pois a rede afeta a imagem da empresa. Logo, o importante 
critério é considerar práticas responsáveis. Esta visão é elucidada no Livro Verde: 

 
as grandes empresas têm relações comerciais com empresas 
de menores dimensões, seja como clientes, fornecedores, 
subcontratantes ou concorrentes e estão cientes de que o seu 
desempenho social pode ser afectado pelas práticas dos seus 
parceiros ou fornecedores ao longo de toda a cadeia de 
produção. (CCE, 2001, p. 13) 

 
Diante deste novo paradigma, empresas que visam somente o superfaturamento 

podem perder suas relações de confiabilidade e, consequentemente, permanecer estáticas 
diante da rede de responsabilidade que desponta na economia mundial. 

As comunidades nas quais as empresas se inserem são as primeiras afetadas com as 
atitudes empresariais. Por isso, aquelas têm o poder de pressionar as empresas a respeitá- 
las, cuidando do meio ambiente. A empresa eticamente responsável também pode 
contribuir para formar comunidades socialmente éticas, conscientizando moradores para 
interagir de forma responsável com o mercado e com ambiente onde vivem. 

Dado o exposto, as características e perfis de uma empresa socialmente responsável 
se apoiam na capacidade de criar relações éticas de sustentabilidade, tanto interna como 
externamente, de forma que o seu desenvolvimento e competitividade estejam ligados ao 
bem estar dos seus agentes sociais. Tanto o funcionamento da empresa afeta o meio como 
toda a rede socioambiental influencia a imagem da empresa. 

 

4. Alguns benefícios e desafios da responsabilidade social nas empresas 

 

A partir da relação com os agentes sociais, surgem alguns benefícios já constados da 
responsabilidade social, segundo Muradas (2012): melhoria da imagem institucional; 
renovação do MIX de produtos; aumento da produtividade; maior comprometimento dos 
funcionários e melhores relações de trabalho; criatividade e abertura para novos desafios; 
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melhores relações com autoridades públicas, comunidade e grupos de setores ambientais, 
educacionais, de saúde; acesso aos mercados externos; e maior facilidade de cumprir 
padrões legais exigidos. 

Com base no que já foi exposto, é importante salientar que responsabilidade social 
nas empresas não se confunde com a ideia clássica de filantropia. Para Tachizawa e Andrade 
(2008, p. 29): 

 

A responsabilidade social é convergente com as estratégias de 
sustentabilidade em longo prazo e incluem a necessária 
preocupação dos efeitos das atividades desenvolvidas no contexto 
da comunidade em que se inserem as empresas. Excluem-se, 
portanto atividades no âmbito da caridade ou filantropia 
tradicionalmente praticada pela iniciativa privada [...] 

 
As empresas são poderosos agentes de transformação e ao adotarem um 

comportamento responsável, convidam Estado e sociedade para a construção de um país 
com serviços eficientes que reduzam as desigualdades sociais. Por isso, não são poucos os 
desafios para que se chegue a um patamar razoável de satisfação. De acordo com Young 
(2005), implica que a melhoria da performance da empresa depende não apenas dos 
serviços prestados, dos produtos vendidos e do lucro auferido, mas também do impacto 
sobre o bem-estar humano. 

A responsabilidade social mira uma cultura de gestão empresarial que emerge no 
contexto dos desafios do crescimento e respeito ao ser humano e à natureza. Cabe às 
políticas públicas o desafio da regulação e monitoramento de inciativas que estimulem as 
empresas que adotam a cultura da responsabilidade. 

Do lado das empresas, surge o desafio de equilibrar o seu papel social com o sucesso 
econômico. Se a organização se envolver em demasia com inciativas socioambientais muito 
dispendiosas, ela pode comprometer seus custos e seu desenvolvimento financeiro, por 
exemplo. Assim, o desenvolvimento de responsabilidade social deve compor o 
planejamento estratégico, pois não se trata de ação isolada, senão de uma dimensão do 
funcionamento de uma empresa. 

Partindo da constatação de que existem organizações distintas entre si, faz-se 
necessária a potencialização da responsabilidade social dentro das atividades da empresa. 
Especialmente quando se pensa em sustentabilidade, isto faz com que a responsabilidade 
social não seja algo apenas ligado às empresas de setores produtivos, mas também às 
empresas de serviços. Isto é, a responsabilidade, em última análise, funciona como parceria 
em prol de um país mais justo e ético. Este é o grande desafio: que essa dimensão para além 
do âmbito interno organizacional seja desenvolvido coletivamente pelas organizações, com 
ênfase nos objetivos comuns, para além da acirrada competividade no mundo globalizado. 

 

5. Considerações finais 

 

A responsabilidade social nas empresas é tema que vem cada vez mais ganhando 
destaque não apenas no meio empresarial, mas também na academia e na mídia. Isto 
significa que a sociedade, ou pelo menos uma parcela significativa, começa a mirar novas 
maneiras de relacionar com as pessoas e com a natureza. A atividade econômica, seja no 
consumo ou na produção, sem dúvida, faz parte da cultura. O que ganha destaque não é uma 
parada abrupta de consumo, mas “o quê” e “como” se consome. Assim, são destacáveis os 
consumidores cada vez mais conscientes de seu modo de consumir. A importância deste 
novo paradigma justifica-se pelas desigualdades socais não superadas em âmbito global e 
do desgaste causado ao meio ambiente. 
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Desse modo, a cooperação entre os vários agentes sociais se faz necessária, pois os 
problemas em questão implicam comprometimento mútuo. O lucro a qualquer custo já não 
corresponde ao único paradigma, pois está emergindo o lucro de forma responsável como 
possibilidade, ainda que muitos são os problemas e desafios correlatos à questão. Talvez a 
grande sinergia seja alinhar crescimento econômico com sustentabilidade. Para tanto, a 
responsabilidade pensada sobre relações com pessoas e com o meio, cujo significado 
primordial é ético, apresenta-se como uma estratégia a ser considerada no meio 
empresarial na contemporaneidade. 

Por fim, a necessidade da responsabilidade social das empresas, crucialmente, 
implica pensar um mercado economicamente sustentável e mais justo, o que colabora para 
a vida planetária futura e para a qualidade de vida dos trabalhadores. Contudo, esse tipo de 
consciência no mundo empresarial e na realidade social conflita com a finalidade lucrativa. 
Trata-se, pois, de um longo percurso evolutivo que insere a temática como desafiante de ser 
investigada pelas ciências humanas, especialmente na administração de empresas. 
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