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Resumo: Este artigo aborda a questão da responsabilidade social das empresas nos dias de hoje, 
enfatizando as perspectivas futuras do assistencialismo empresarial na sociedade moderna. 
Contempla o aspecto social na esfera da gestão das organizações, a fim de aproximar a idéia de ação 
social a excelência empresarial. 
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1- Introdução 
É hora de refletir sobre o verdadeiro sentido da ética na administração enquanto 

padrões que devem ser seguidos como meio de julgar o que é certo ou errado no 
comportamento dos administradores em relação aos outros indivíduos. Segundo 
MEGGINSON ET AL (1998) “a Administração enfrenta agora a difícil tarefa de implementar 
e avaliar o comportamento ético e social. Serão necessárias novas habilidades, e os 
administradores precisam realizar pesquisas sociais e aderir a códigos de conduta ética”. A 
própria conscientização representa a única razão que faz uma empresa ser ética, para ter 
responsabilidade social e ambiental.  

Logo, para se valer da ética é preciso praticá-la diariamente, utilizando-se de suas 
ferramentas que são: os valores, os direitos e deveres, as regras morais e os relacionamentos. 
Diante da realidade imprevisível e mutante do mercado, transmissora de insegurança, faz-se 
necessário que as empresas apeguem-se a sua missão, seu caráter, seu credo, a fim de se 
fortalecer no mercado. 

 

2- Fundamentos da Responsabilidade Social 

O conceito de responsabilidade social existe há muito tempo e vem se aperfeiçoando a 
cada ano que se passa. Na abordagem clássica da responsabilidade social das grandes 
empresas pode-se citar “O Evangelho da Riqueza”, um livro publicado por Andrew Carnegie, 
em 1899, e baseado nos Princípios da Caridade e da Custódia, os quais determinam, 
respectivamente, que “os indivíduos mais ricos devem auxiliar os membros menos 
afortunados da sociedade” e que “as empresas e os indivíduos devem se ver como guardiãs, 
ou zeladores, mantendo suas propriedades em custódia, para o benefício da sociedade como 
um todo”. 

Reportando-se ao período da Revolução Industrial, percebe-se que o único interesse 
das empresas, naquela época, era maximizar seus lucros. As pessoas (trabalhadores, 
clientes,...), enquanto seres humanos, pouco importavam para as empresas. Por isso, a 
exploração da mão-de-obra feminina e infantil era bem mais comum que nos dias de hoje. Foi 
somente nos anos 30, após a Grande Depressão, que os administradores e o Governo 
despertaram sua solidariedade para com as pessoas (empregado, clientes e comunidade) e 
reconheceram que “o poder traz responsabilidade”, sem se desvencilhar dos interesses dos 
acionistas. 

No período ativista, em meados da década de 60, muito foi feito para se melhorar o 
respeito das empresas em relação aos seres humanos através da criação de várias leis 
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relacionadas à oportunidade igual de empregos, proteção ambiental e preocupação com o 
consumidor. Atualmente vive-se o período de compreensão social.  

As empresas modernas admitem que o seu compromisso não acaba com a satisfação 
de seus proprietários e com a produção de bens e serviços de qualidade, haja visto que a 
responsabilidade social não é vista somente como uma “obrigação da administração de 
estabelecer diretrizes, tomar decisões e seguir rumos de ação importantes em termos de 
valores e objetivos da sociedade”. Funciona como um meio de conseguir maior credibilidade 
organizacional. Nota-se que esta idéia tem mobilizado as empresas. Prova disso é a existência 
de comissões, cargos especiais ou departamentos voltados para a ação social. 

Muitas pessoas aceitam a idéia de responsabilidade social, mas outras se posicionam 
contra esta prática. Na linha de frente dos que discordam está o economista Milton Friedman, 
citado por BATEMAN E SCOTT (1998), defendendo o real objetivo das empresas: atender 
aos interesses dos seus acionistas/proprietários. Segundo ele, o desvio destes objetivos 
particulares, na idéia de atender ao bem-estar social, gera conflitos, podendo até destruir uma 
empresa. Por outro lado, há os estudiosos que defendem a responsabilidade ilimitada, 
baseados na influência que as empresas exercem sobre as pessoas e no valor destas para a 
existência das empresas. 

No entanto, durante o auge da responsabilidade social nos E.U.A., surgiram dúvidas a 
respeito da verdadeira intenção das empresas em assumir este papel sem “comprometer o 
equilíbrio entre as necessidades sociais e econômicas”. Naquele momento, desejava-se 
entender onde começa e termina a responsabilidade social das empresas. A noção de 
responsabilidade social foi, então, reavaliada, trazendo de volta a idéia de maximização dos 
lucros como o único e primordial interesse das empresas. Na verdade, o que as empresas não 
devem fazer é transferir para elas toda essa responsabilidade, desestabilizando, desta maneira, 
os seus custos e os seus gastos, e desviando-se do seu objetivo.  

Contudo, isto não elimina, de maneira alguma, a contribuição que a comunidade 
empresarial deve à sociedade, visto que ela, juntamente com o Governo, são duas grandes 
instituições diretamente ligadas aos problemas de interesse público, muitas vezes causadoras 
destes problemas. 

 

3- Comprometimento Social das Empresas 
Até pouco tempo atrás, o mundo dos negócios era regido pela tradicional alquimia do 

cálculo custo-benefício com o aumento da produtividade e a ampliação das vendas no 
mercado. Hoje, porém a busca da eficiência e excelência empresarial é movida também pelas 
ações social e cultural e pela preservação ambiental.  

A responsabilidade social dita as regras que combinam os objetivos econômico-
financeiros com a cidadania, a preservação ambiental e a ética dos negócios, pois o fato de se 
auferir lucros à custa da saúde física e mental dos empregados, da destruição do meio 
ambiente e do desprezo por uma parcela considerável da sociedade, pode acabar gerando 
prejuízos a longo prazo. Assim, difunde-se de forma gradativa nos vários setores sociais o 
compromisso das empresas públicas e privadas - enquanto agentes sociais do processo de 
desenvolvimento - com a comunidade civil. 

A fim de mostrar como se processa o comprometimento organizacional na sociedade, 
serão apresentados a seguir alguns dos aspectos mais usuais que abrangem o campo de ação 
social das empresas, relacionando o compromisso destas ao assistencialismo, ao ambiente, a 
qualidade de vida, com a gestão social e no terceiro setor.  
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3.1- Assistencial 
A ação voluntária é um fenômeno que está se proliferando no Brasil. Em 1997, o 

Instituto de Estudos da Religião fez um levantamento revelando que haviam 26 milhões de 
brasileiros trabalhando como voluntários para 220 mil entidades de assistência social. Hoje as 
organizações do terceiro setor agem como uma empresa privada. Fazem o capital render e 
buscam resultados visíveis. É necessário, sobretudo que as doações recebidas, sejam bem 
aproveitadas, com critério e eficácia, para se ganhar credibilidade tanto das pessoas que 
contribuem com o movimento assistencial, quanto daquelas que pensam em aderir ao 
movimento. 

É interessante notar que neste movimento estão engajadas pessoas de todas as classes 
sociais e níveis profissionais, desde a dona de casa, passando pelo médico, empresários, bem 
como artistas famosos da televisão, os quais, mesmo no anonimato, sentem-se recompensados 
simplesmente com os resultados positivos do trabalho voluntário. Muitos são aliados de 
Organizações Não-Governamentais (ONGs), as quais atuam no mundo todo, sendo que no 
Brasil localizam-se no Rio de Janeiro e na Amazônia. Outros preferem partir da ação 
individual ou ainda engajar-se a algum grupo religioso que realize trabalhos voluntários.  

Trata-se de um fenômeno sério que exige compromisso e responsabilidade com a 
sociedade. Assumir o papel de voluntário pode parecer uma tarefa fácil, mas não é. Segundo o 
consultor Stephen Kanitz, citado por JUNQUEIRA (1999), esta é uma função tão ou mais 
complexa que administrar uma grande empresa, pois além de se lidar com pessoas, estas, por 
sua vez, merecem um tratamento especial, em virtude do seu estado de carência e, em alguns 
casos, até de fragilidade. A tendência do assistencialismo é ter um futuro promissor no que 
depender da adesão das pessoas e até mesmo das empresas aos projetos de voluntários, 
embora no Brasil o movimento ainda seja fraco se comparado a outros países.  

 

3.2- Ambiental 
A conscientização ambiental teve seu momento áureo a partir da década de 70, quando 

foram criadas as grandes ONGs ambientais, como o Greenpeace, por exemplo. Desde então as 
pessoas passaram a ter mais informações sobre o meio ambiente e as empresas começaram a 
temer que suas imagens estivessem associadas a ameaças e acidentes ambientais. Tudo isso só 
foi possível graças ao apoio da imprensa, divulgando informações e fatos relacionados ao 
assunto, e das várias entidades terem como objetivo comum à melhoria da qualidade do meio 
ambiente. Essa nova visão proporcionou uma revolução no mercado atual. Trata-se da Era do 
Marketing Verde, na qual de um lado estão as organizações, com os seus produtos repletos de 
atributos verdes (recicláveis, que não destruam a camada de ozônio,...), e do outro lado estão 
os clientes, chamados de Consumidores Verdes. 

O Marketing Verde consiste num programa sério e não deve ser visto como um 
“disfarce” das empresas que pretendem declarar o seu “amor à natureza”. Refere-se aos 
“esforços das organizações em satisfazer às expectativas dos consumidores por produtos que 
determinem menores impactos ambientais ao longo de seu ciclo de vida (produção, 
embalagem, consumo, descarte,...), e a divulgação desses esforços de modo a gerar maior 
consumo desses produtos e maiores lucros para as empresas”. 

Um programa de Marketing Ambiental não requer somente a promoção de produtos 
com atributos verdes. Além disso, a empresa deve se organizar para ser ambientalmente 
responsável, conscientizando seus funcionários da eliminação de falhas em seu 
comportamento ambiental, adotando um comportamento pró-ativo, a fim de se renovar 
constantemente e aperfeiçoar os seus métodos, tendo em vista que a recuperação da imagem 
de uma empresa ambientalmente irresponsável é dificílima.  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006.  

 

Acredita-se que esse “Marketing Ecologicamente Correto” nasceu de uma imposição 
da sociedade, à medida que seus valores ambientais foram despertados diante da realidade 
brutal e destrutiva da natureza.  

Partindo desse princípio, surgiu o Consumerismo Ambiental, uma atitude das pessoas 
decididas a consumir produtos considerados ambientalmente saudáveis e motivadas por um 
desejo de proteger a qualidade de suas vidas e preservar o ambiente para seus filhos. Para 
esses consumidores verdes prevalece a preocupação com a sociedade; eles avaliam os 
produtos não só pelo desempenho e preço, como também pela responsabilidade social do 
fabricante. 

 

3.3- Qualidade de Vida 
A relação empresa-sociedade traz consigo compromissos que ultrapassam a simples 

produção de bens e serviços de qualidade. O bem comum também deve ser um dos aspectos 
valorizados pelas organizações éticas. A prática do bem comum envolve, entre outros fatores, 
a preservação da qualidade de vida tanto do empregado, como também da sociedade como um 
todo. A responsabilidade social dos empresários em relação aos seus empregados não se 
resume apenas ao pagamento de salários adequados à produtividade e mensurados através de 
resultados, nem tão pouco à capacitação, à seguridade social, etc.  

É de suma importância que haja investimentos na própria empresa, através da 
destinação de recursos à educação, saúde, alimentação e lazer de seus funcionários, além de 
boas condições físicas de trabalho. Tudo isso eleva o nível de qualidade de vida do homem na 
empresa, proporcionando altos índices de produtividade, compromisso e dedicação do mesmo 
no trabalho. 

A qualidade de vida da sociedade, por sua vez, está muito ligada à questão ambiental. 
Tudo o que uma empresa produz direta ou indiretamente destina-se à sociedade. E a maneira 
como um determinado produto é tratado pode ou não causar danos à mesma. Além da 
destruição da vida e a própria deterioração da qualidade de vida de toda a sociedade, que 
envolve uma questão moral, existe a questão dos gastos. Na mesma medida que a destruição 
do meio ambiente traz o ônus das multas e dos processos por crimes ambientais, a fiscalização 
e a intervenção por parte do poder público e da própria sociedade podem gerar muitas 
despesas num curto período de tempo. Ou seja, para não ser interrompida por medida legal a 
produção de bens e serviços de determinada empresa é importante o contínuo investimento 
em meio ambiente.  

Por outro lado, uma parte da sociedade civil está cada vez mais exigente. Atenta aos 
acontecimentos e preocupada com o futuro do planeta, não quer consumir produtos e objetos 
que sejam produzidos a partir da degradação do meio ambiente ou que utilizem matérias-
primas poluidoras ou nocivas à saúde. 

 

3.4- Gestão Social 
Com o propósito de “contribuir de forma objetiva para a construção de uma sociedade 

mais humana, competitiva e feliz”, criou-se o GSET – GESTÃO SOCIAL, ESTUDOS E 
TECNOLOGIA – como um meio de capacitar a administração das demandas qualitativas e 
quantitativas do setor social e de identificar as limitações e potencialidades do empresariado 
privado, da área estatal e do terceiro setor, para o atendimento daquelas demandas. A criação 
do GSET é conseqüência de vários fatores dentre os quais estão: 

 A falta de um sistema de fomento e de aporte de instrumentos de gestão a iniciativas que 
elevem os padrões de qualidade de vida, principalmente no que tange à educação e à 
saúde; 
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 A incipiente, mas ainda tímida participação do empresariado privado. A gestão social 
conta com um número muito pequeno de empresários nesta área e o GSET pretende atraí-
los, valorizando o envolvimento dos mesmos; 

 A resistência ao princípio de responsabilidade social. Muitos ainda concordam com a 
idéia do economista americano Milton Friedman, citado por BATEMAN E SCOTT 
(1998), de que a empresa não tem mais do que a obrigação de gerar lucros aos seus 
acionistas, cabendo ao governo assumir responsabilidades com a comunidade. Tal 
rejeição, um tanto quanto forte entre os administradores de empresas, prejudica a adesão 
da maioria ao processo de gestão social; 

 A desinformação quanto à forma de concretização da responsabilidade social de forma 
objetiva, efetiva e compensadora. Certas pessoas desconhecem a importância de ser 
responsável pela sociedade e dos ganhos daquelas empresas que assim o são. Esse 
desinteresse pode ser sanado pela divulgação de programas de gestão social, mostrando o 
que é preciso e como se deve tornar real a responsabilidade social, tendo como base o 
exemplo de empresas atuantes nesses programas; 

 O baixo impacto sistêmico do exercício da responsabilidade social das empresas, em 
muitos casos de forma dissociada de uma visão estratégica. Em determinadas vezes, há 
descrédito nos moldes do projeto social de algumas empresas, em virtude de se apenas 
enxergar o lado estratégico, voltado a competitividade e ao lucro, excluindo-se, assim, o 
sentido de preservação da responsabilidade social; 

 Participação incipiente dos empresários na construção de um ambiente legislativo 
incentivador dos empreendimentos sociais. Há necessidades de leis que possam apoiar e 
dar subsídios àqueles que pretenderem abraçar qualquer causa social, sem ferir os 
preceitos administrativos e da sociedade como um todo. 

 Existência de 170.000 organizações sociais sem fins lucrativos e 11.000 fundações, no 
final de 1998, que formam uma poderosa rede de aporte de recursos materiais e 
intelectuais, carente de uma visão estratégica e de instrumentos de gestão; 

 Existência de esforços pontuais para a sistematização de informações. Organizações e 
projetos do terceiro setor. 

Dessa forma institucionalizou-se a gestão no campo social através do GSET, 
demonstrando que, assim como as grandes empresas obedecem a uma estrutura 
organizacional e possuem métodos administrativos, as mesmas podem também capacitar-se 
para gerir bem o seu campo social.  

A qualidade é um entre tantos métodos existentes na Administração de empresas, que 
podem ser aplicados à gestão social, com o apoio do quadro funcional da empresa, através da 
implantação dos Círculos da Qualidade (CCQ). Os Círculos da Qualidade (CCQ), idealizados 
pelos japoneses, representam um bom exemplo de que a união de superiores e subordinados 
pode gerar resultados positivos dentro das empresas. No Japão, a qualidade foi o principal 
motivo que levou “grupos de operários organizados espontaneamente e voluntariamente”, 
comandados por seus superiores, a conseguirem “melhorar a qualidade e produtividade 
através de técnicas conhecidas, como: análise de problemas, detecção de falhas, auto-controle, 
melhorias de posto de trabalho, auto-desenvolvimento... gerando um clima sadio no trabalho, 
e criando uma qualidade assegurada integral”. 

Num passado recente, durante o predomínio do Princípio de Taylor da Divisão do 
Trabalho, às pessoas era negada a participação na busca de soluções para melhorar o 
desenvolvimento do trabalho. A fadiga e a mecanização do homem resultavam numa 
desmotivação geral. Com os Círculos da Qualidade as pessoas puderam utilizar os seus 
potenciais de conhecimento, experiência e habilidades numa possibilidade de mobilização 
objetiva. Desse modo, foi dado aos operários um valor maior do que simplesmente explorá-lo 
no trabalho. E com isso, eles sentiram-se mais motivados e auto-confiantes, ao ponto de 
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proporcionarem à empresa o aumento da produtividade, redução dos custos, melhoria do 
posto de trabalho, segurança no trabalho, etc. A participação fez com que os operários se 
interessassem mais pelo trabalho e se tornassem mais leais e responsáveis pela empresa. 

É evidente que essa mudança não ocorre repentinamente. Antes da implantação dos 
Círculos da Qualidade faz-se necessário realizar um longo trabalho de preparação, motivando 
a todos, desde diretores e seus altos gerentes até os operários, treinando-os em métodos, 
conceitos de qualidade assegurada à análise de problemas. Feito isso, o próximo passo é 
substituir o antigo sistema Taylorista por um “Sistema Gerencial Cooperativista, de interação 
empresarial, onde a Qualidade Assegurada será obtida através de um auto-controle”. Não há 
do que duvidar das vantagens do CCQ, pois elas provam que o sistema é compensador, visto 
que oferece grande retorno econômico e social, com riscos e investimentos irrisórios.  

Por isso, cabe a alta gerência das empresas acreditar na implantação do CCQ, baseada 
nas experiências de outras empresas e assim alcançar um novo patamar de produtividade. É 
também seguindo este raciocínio da gestão participativa como um modelo empresarial de 
atividade coletiva, que os empreendedores sociais devem administrar sua responsabilidade 
social.  

Em pesquisa realizada sobre ação social feita pelo Programa Comunidade Solidária, 
citada por COHEN (1999), constatou-se que “o engajamento numa causa também melhora a 
imagem da empresa em relação a seus funcionários”, tanto que de um universo empresarial, 
56% apoia programas sociais, 48% das empresas reconhecem que grande parte de seus 
funcionários realizam trabalhos voluntários, embora apenas 17% delas possuam voluntários 
durante o horário de trabalho. Isso prova que a ação do assistencialismo e do trabalho 
voluntário, por mais incipiente que ainda seja no Brasil, também pode se estender a todos os 
funcionários de uma empresa como participantes diretos desta ação social.  

Esta atitude despertará, na maioria, o espírito solidário e, principalmente, o orgulho de 
poder fazer alguma coisa pela sociedade, bem como de trabalhar numa empresa com uma 
imagem admirável por sua responsabilidade social. 

3.5- Balanço Social 
Frente à necessidade de informar às pessoas (fornecedores, investidores, 

consumidores,...) sobre o que as empresas vêm fazendo na área social, propõe-se o Balanço 
Social como uma peça essencialmente cívica e não meramente contábil; o melhor instrumento 
para divulgar ao público como vai o exercício da responsabilidade social nos 
empreendimentos.  

O Balanço Social é uma ferramenta de valor mensurável do engajamento dos setores 
público e privado na área social, fruto da visão moderna, na qual os objetivos da empresa 
incorporam sua responsabilidade social. Esse modelo de vigilância social consiste num 
“documento publicado anualmente reunindo um conjunto de informações sobre as atividades 
desenvolvidas por uma empresa, em promoção humana e social, dirigidas a seus empregados 
e à comunidade onde está inserida”.  

A idéia teve sua origem na contabilidade, mas na íntegra não é totalmente semelhante 
a um demonstrativo contábil. Na verdade, constitui-se numa resposta formal das empresas 
àqueles que cobram delas os investimentos prometidos e cumpridos com a sociedade. 

Seu surgimento, de fato, ocorreu na década de 60, nos Estados Unidos, como uma 
imposição da sociedade, que exigia uma nova postura ética das empresas, prestando contas de 
suas ações e justificando seu objetivo social, através da elaboração e divulgação de relatórios 
com informações de caráter social, resultando no que hoje se chama de Balanço Social.  

No Brasil o primeiro balanço social foi publicado em 1984 pela empresa brasileira 
NITROFÉRTIL e a partir de 1993, várias empresas de diferentes setores passaram a divulgar 
o balanço anualmente. Contudo, o maior destaque na mídia aconteceu em 16 de Junho de 
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1997, com o lançamento de uma campanha de divulgação do balanço social feito pelo 
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. 

Segundo SUCUPIRA (1999), em Novembro do mesmo ano, o IBASE – Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – uma “associação civil, autônoma e enraizada 
na sociedade brasileira” fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, em parceria com a Gazeta 
Mercantil lançou o Selo do Balanço Social, uma espécie de referencial às empresas que 
divulgarem o balanço social no modelo proposto pelo IBASE, servindo também como uma 
certificação àqueles que cumprem o seu papel social, tal como ocorre com os certificados de 
qualidade (ISOs). Com este selo as empresas que tem preocupação social poderão mostrar, 
através de seus anúncios, embalagens de produtos, balanço social e campanhas publicitárias, 
que investem em educação, saúde, cultura, meio ambiente.  

Vale ressaltar ainda a existência de normas especiais para identificar as “corporações 
éticas com seus clientes, fornecedores, funcionários e com a sociedade”, como a SA8000, 
uma espécie de normatização conceituada no exterior, isto segundo VASSALO (1999); e a 
certificação ISO 14000 associada à preservação do meio ambiente, na esfera nacional, 
conforme SILVEIRA, BARBOZA, BOECHAT E JOCKYMAN (1999). 

No Brasil o balanço social ainda não é visto como uma obrigação legal. Na verdade a 
intenção do IBASE é fazer com “que a cidadania e a responsabilidade social sejam 
construídas e concretizadas” na consciência empresarial através de iniciativas espontâneas e 
não de forma obrigatória ou imposta por decretos. Mas o IBASE não deixa de apoiar os 
projetos, decretos e lei que tenham como objetivo “divulgar e incentivar o Balanço Social, a 
Responsabilidade Social das Empresas e o principio da Empresa Cidadã”.  

Dessa maneira, é possível identificar alguns projetos e leis, tanto no âmbito federal, 
como no municipal, já em vigor ou ainda tramitando no Congresso Nacional, como por 
exemplo, o Projeto de Lei (PL) nº 0032/99, de autoria do deputado Paulo Rocha – PT/PA, que 
reapresenta o PL da deputada Marta Suplicy, hoje arquivado por falta de aprovação (Vide 
Legislação relacionada com Balanço Social e Responsabilidade Social das Empresas).  

O Balanço Social revela para a sociedade o quanto a questão social é estratégica e vital 
para a empresa, relatando dados transparentes e mensuráveis, tal como um balanço contábil. 
Por isso esse documento foi batizado de Balanço Social, pois nele está refletido o que 
exatamente uma empresa realizou de concreto no campo social durante um determinado 
período. 

 

3.6- Terceiro Setor 

O terceiro setor ou “setor social” ou “organizações da sociedade civil” ou ainda 
“organizações não-lucrativas” são as organizações privadas sem fins lucrativos voltadas para 
a produção de bens ou para os serviços públicos. Esta classificação deriva do princípio que o 
Primeiro Setor é constituído pelo Estado, o Segundo é formado pela iniciativa 
privada/empresas e o Terceiro representa o que não é público nem privado, isto é, sem fins 
lucrativos. Este é mantido por recursos financeiros provenientes das mais diferentes fontes: 
dos próprios governos nacionais, de organismos oficiais e privados internacionais, de 
empresas e bancos nacionais e estrangeiros, de doações de caridade.  

Contudo, é surpreendente a participação também do autofinanciamento, ou seja, da 
geração própria de recursos provenientes da venda de produtos e serviços dessas entidades 
sem fins lucrativos. 

O campo de atuação desse setor é muito amplo e diversificado, compreendendo as 
comunidades locais, saúde, idosos, crianças e adolescentes, educação, minorias excluídas, 
meio ambiente, direitos humanos, cultura, esportes, lazer, drogas, violência, mas pode-se 
dizer que a defesa da cidadania é o elo comum entre todas essas áreas. A grande vantagem do 
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terceiro setor está relacionada justamente à atuação descentralizada, à estrutura leve e 
desburocratizada e ao contato permanente com a população-alvo, o que confere flexibilidade e 
agilidade muito grandes em seu processo de gestão.  

 

4- Considerações finais 
Nos últimos anos muito tem se falado sobre a ética e responsabilidade social nas 

empresas. Esta é uma das principais questões que norteiam o mundo dos negócios. A ética 
empresarial está passando por uma séria crise, em virtude da falta de credibilidade das pessoas 
em relação às atitudes incrédulas de algumas empresas perante a sociedade, tais como: 
exploração da mão-de-obra, corrupção, falta de compromisso com a comunidade civil, 
destruição do meio ambiente, etc. Tal crise deve-se aos constantes escândalos ocorridos no 
mundo dos negócios. Então, como confiar nas empresas e cobrar delas apoio à sociedade?  

Na verdade, o que está em jogo é a Ética e o Comprometimento Social Empresarial e 
nela estão envolvidas as regras básicas do comportamento individual, das empresas e da 
sociedade. Há necessidade das empresas e dos administradores cultivarem mais a ética e 
assumirem sua responsabilidade social, haja vista que a ética constitui um dos principais 
condicionantes para que uma companhia seja virtual, inovadora, rápida, conectada, conforme 
os moldes da empresa do novo milênio. 
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