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Resumo: O tema da responsabilidade social tem crescido em importância nos últimos anos, 
tanto no ambiente empresarial, onde são feitos e divulgados investimentos, bem como na 
academia, onde se vêem um crescente número de publicações. As definições existentes são 
variadas e por vezes divergentes. De um ponto de vista prático tem se verificado uma 
valorização maior das atividades voltadas para o público externo à empresa em detrimento 
do público interno, devido à maior visibilidade das primeiras. Este artigo procurará 
contextualizar o tema da responsabilidade social das empresas dentro do campo da gestão da 
produção, procurando identificar como se realiza bem como os benefícios destas práticas 
para a empresa. A análise de três empresas que publicaram relatórios de responsabilidade 
social sugere que uma boa política de responsabilidade social em gestão da produção deve 
ter como base a ética e que o principal benefício destas políticas é no fortalecimento do 
capital humano, que tem como conseqüências um maior comprometimento dos funcionários, 
retenção de talentos e disposição para inovar. 
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1. Introdução 

Neste artigo procuramos relacionar os temas da responsabilidade social das empresas 
com o de gestão da produção. Diversas questões se levantam quando analisamos esta relação: 

• Quais as mudanças que esperam ser verificadas nos processos de gestão da 
produção quando se passa a adotar uma postura socialmente responsável? 

• Como verificar se a gestão da produção está sendo realizada de modo socialmente 
responsável? 

• Como distinguir ações oportunistas de ações autênticas de responsabilidade social?  

• Quais os benefícios de uma gestão da produção socialmente responsável? 

Considerando que há várias definições para o conceito da responsabilidade social, as 
questões levantadas anteriormente somente podem ser respondidas com base em uma 
definição coerente com a natureza das atribuições da área de gestão da produção. 

Observando a literatura de responsabilidade social, podemos agrupar as diferentes 
abordagens sobre o tema em duas visões principais: uma de enfoque instrumental e outra de 
enfoque ético. Consideramos a segunda mais adequada para compreender as exigências 
sociais da tomada de decisão em gestão da produção. 

 

2. Enfoque instrumental da responsabilidade social 

Segundo esta visão, os investimentos em responsabilidade social são considerados 
como uma tendência empresarial, fruto de um aumento das exigências de stakeholders 
externos à empresa no que diz respeito ao impacto social das operações. Estas mesmas 
empresas, dentro do seu processo administrativo, passam a adotar práticas de responsabilidade 
social visando demonstrar ao público externo que estão cumprindo suas obrigações. Por outro 
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lado, identificam na realização destas ações oportunidades de obtenção de ganhos de imagem 
devido à valorização do tema junto à opinião pública, visando sobretudo atender aos 
investidores e aos consumidores. A figura a seguir ilustra através de um diagrama como se 
relacionam estes conceitos desde a sua motivação inicial até as suas conseqüências. A 
empresa, movida por um aumento nas exigências por parte da opinião pública e dos 
investidores, adota políticas de responsabilidade social com o objetivo de causar um bom 
impacto junto à opinião pública; estas ações levam a benefícios sociais de curto prazo e de 
alcance limitado, com efeitos temporários (somente durante a aplicação dos investimentos) e 
benefícios econômicos indiretos devido ao acesso a fontes de financiamento diferenciados, 
melhoria de imagem junto a agências classificadoras de risco e de sustentabilidade. As ações 
sociais podem ser vistas também como uma oportunidade de diferenciação da empresa em 
relação à concorrência. 

 

 
FIGURA 1 - Motivações e conseqüências das ações de Responsabilidade Social com enfoque instrumental  
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Podemos observar nos relatórios de prestação de contas (accountability) elaborados 
pelas grandes empresas algumas ações típicas deste tipo de enfoque: distribuição de alimentos 
para comunidades carentes, apoio para organizações não governamentais, distribuição de 
brinquedos para crianças de baixa renda etc. Consideramos que estas ações propiciam de fato 
um benefício real para os públicos a quem são dirigidos, mas correm o risco de terem pouca 
continuidade, devido à visão oportunista adotada por alguns gestores. Infelizmente este o tipo 
de enfoque parece ser o mais comum nas empresas brasileiras que investem em programas de 
responsabilidade social. No dizer de Kanitz (2006), “A maioria das empresas ao primeiro 
sinal de recessão corta 30% da propaganda, 50% do treinamento e 90% dos projetos sociais. 
Justamente quando os problemas sociais tendem a aumentar”.  

Este enfoque tende a supervalorizar as ações que possuem maior visibilidade externa 
em detrimento de ações voltadas para o público interno. As ações voltadas para o público 
externo geralmente são mais fáceis de serem publicadas em relatórios, visto que se dão na 
forma de programas declarados para os quais a empresa presta seu auxílio e que são distintas 
das atividades produtivas da empresa. A publicidade sobre estas ações traz como benefícios 
ganhos de imagem. 

Verificamos, no entanto, que os impactos sociais da gestão da produção tendem a ter 
uma forma menos visível ao grande público. Por exemplo, a mudança de um processo 
produtivo para torná-lo menos nocivo à saúde do trabalhador é um típico ato de 
responsabilidade social do gestor, que tem visibilidade ao público interno, mas que impacta 
pouco sobre a opinião pública.   
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3. Enfoque ético de responsabilidade social 

O enfoque ético de responsabilidade social tem como elemento principal a atitude do 
gestor frente a decisões que envolvem um impacto sobre as pessoas com quem a empresa se 
relaciona. A atitude que se espera é o de respeito ao ser humano, a partir da qual devem ser 
tomadas medidas de responsabilidade social. O motivador principal do gestor deixa de ser a 
construção de uma imagem externa, para se concentrar no atendimento das necessidades dos 
grupos humanos envolvidos nos processos produtivos, principalmente os funcionários diretos, 
mas também os funcionários indiretos (prestadores de serviço, funcionários de fornecedores, 
terceiros etc.) e os clientes. 

Neste enfoque a responsabilidade social não é vista como uma ação coletiva, mas uma 
ação de responsabilidade pessoal que tem conseqüências sociais. Em outras palavras, a 
responsabilidade social é decorrência de um comportamento ético. Como afirmam Ashley et 
al. (2006, p. 7), “está se tornando hegemônica a visão de que os negócios devem ser feitos de 
forma ética, obedecendo a rigorosos valores morais, de acordo com comportamentos cada vez 
mais universalmente aceitos como apropriados”. 

Dentre as diversas concepções de Ética, consideramos como a mais adequada aquela 
adotada por Arruda, Whitaker e Ramos (2003), baseada em Rodriguez Luño (1982): “Ética é 
a parte da filosofia que estuda a moralidade do agir humano; quer dizer, que considera os atos 
humanos enquanto são bons ou maus”. Esta definição está baseada na chamada Ética das 
Virtudes, e tem como base a filosofia aristotélica, exposta de modo sistemático na obra Ética a 
Nicômaco (ARISTÓTELES, 1973). Segundo Aristóteles, todo homem busca a perfeição de 
seus atos, julgando a cada momento o que é o mais correto a ser feito, e procurando agir de 
acordo com esta decisão. E à medida que age corretamente, se aperfeiçoa como ser humano e 
também contribui para o bem comum sociedade na medida em que eleva o nível de justiça, 
confiança e outras virtudes sociais. 

Adaptando estes conceitos antigos para o contexto atual de valorização das pessoas 
dentro das organizações, podemos dizer que o principal benefício de ações de 
responsabilidade social originados de decisões éticas é o de aperfeiçoar o capital humano da 
empresa.  

  

 
FIGURA 2 - Motivação e conseqüências de ações de Responsabilidade Social com enfoque ético 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A figura 2 ilustra o encadeamento dos conceitos envolvidos, dentro de um enfoque 
ético para o tema. A motivação principal é a atitude de respeito ao ser humano. Dela decorrem 
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ações voltadas de uma maneira prioritária para o público interno da empresa, tomado de um 
ponto de vista amplificado, incluindo não somente os funcionários diretos como também os 
terceiros. Esta preocupação também se estenderá, logicamente, para os clientes, através de 
uma preocupação com o impacto social das operações da empresa.  

A melhoria da qualidade de vida no trabalho pode trazer potencialmente uma série de 
benefícios, como um maior comprometimento do funcionário, maior propensão a contribuir 
com sugestões de melhorias em produtos e processos, retenção de talentos, entre outros. 
Podemos denominar este conjunto de benefícios de alavancagem do Capital Humano da 
empresa. Esta alavancagem, por sua vez, é base para a geração de riqueza para as empresas 
dentro do atual contexto de sociedade do conhecimento. Diversos estudos corroboram a tese 
de que o investimento em Capital Humano alavanca o valor das empresas, na forma de ativos 
intangíveis (Hand e Lev, 2003, p. 453-454). Deve-se notar que estes benefícios têm um efeito 
mais duradouro que a maioria dos programas filantrópicos, uma vez que os funcionários têm 
um horizonte de relacionamento maior que os públicos externos à empresa. 

A responsabilidade social voltada para o público interno está relacionada com a 
melhoria das condições de trabalho. Diversos são os benefícios indiretos obtidos a partir deste 
tipo de investimento, citados por Melo Neto e Froes (2004): 

• retenção de talentos; 
• aumento da produtividade; 
• diminuição de gastos com saúde e assistência social; 
• redução dos custos com tratamento médico-hospitalar; 
• redução do nível de absenteísmo; 
• redução dos custos com ações na justiça do trabalho; 
• maior criatividade e inovação no trabalho; 
• aumento da auto-estima dos empregados; 
• melhoria do clima organizacional; 
• consolidação de uma nova cultura organizacional; 
• transformação dos empregados em empregados cidadãos. 

 

As ações de responsabilidade social junto ao público interno podem ser também uma 
forma de contribuição ao bem comum da sociedade, na medida em que se melhora o nível 
social do funcionário beneficiado e de todos os seus dependentes. Esta contribuição, 
juntamente com as ações diretas de responsabilidade social para o público externo podem 
trazer benefícios em termos de imagem para a empresa.  

 

3. Aplicação à gestão da produção 

O contraste entre os enfoques instrumental e ético para a responsabilidade social é 
visível quando analisamos o papel exercido nas empresas pelos gestores da produção. A área 
de atuação de um gestor da produção envolve principalmente impactos sobre o público 
interno da empresa e sobre os clientes. Isto pode ser observado quando analisamos as diversas 
atribuições que possui, como pode ser visto no quadro 1, que elenca algumas considerações 
sobre responsabilidade social em decisões de gestão de operações (SLACK, CHAMBERS e 
JOHNSTON, 2002, p.696). Deve-se notar que quase a totalidade dos assuntos listados no 
quadro abaixo diz respeito ao público interno, ou seja, aos funcionários das empresas. É 
justamente este o ponto principal de interesse para analisar a responsabilidade social dos 
gestores da produção. Depois do público interno, deve ser dada atenção para outros três 
temas: impactos sociais dos projetos, impacto social dos produtos e relacionamento com 
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fornecedores. 

 

QUADRO 1 - Algumas considerações sobre responsabilidade social em decisões de gestão de operações 
Área de decisão Alguns assuntos de responsabilidade social 
Projeto do produto/serviço segurança do consumidor, impacto social do produto 
Projeto de rede implicação da localização sobre os funcionários, implicação 

do fechamento da fábrica sobre os funcionários, implicação 
da integração vertical sobre os funcionários 

Arranjo físico das instalações segurança dos funcionários, acesso aos consumidores 
deficientes físicos 

Tecnologia de processo segurança dos funcionários, poluição sonora, trabalho 
repetitivo/alienante 

Projeto do Trabalho segurança dos funcionários, stress no local de trabalho, 
trabalho repetitivo/alienante, horário de trabalho não social, 
segurança dos consumidores (em operações de alto contato) 

Planejamento e controle (incluindo 
MRP, JIT, e planejamento e controle 
de projetos) 

prioridade aos consumidores na espera do serviço, stress no 
local de trabalho, horário de trabalho não social, culturas 
organizacionais restritivas 

Planejamento e controle da 
capacidade 

políticas de contração e dispensa de funcionários, flutuações 
do horário de trabalho, horário de trabalho não social, equipe 
de serviços de emergência, relacionamento com 
subcontratados, dumping de produtos abaixo do custo 

Planejamento e controle de estoque manipulação de preço de produtos restritos, segurança da 
armazenagem 

Planejamento e controle da cadeia 
de suprimento 

honestidade nos relacionamentos com fornecedores, 
transparência dos dados de custo, não exploração de 
fornecedores de países em desenvolvimento, pagamento 
pontual dos fornecedores 

Planejamento e controle de 
qualidade e TQM 

segurança dos consumidores, segurança dos funcionários, 
stress no local de trabalho 

Prevenção e recuperação de falhas segurança dos consumidores, segurança dos funcionários 
Fonte: Adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2002) 
 

O quadro acima lista somente alguns temas que possuem impacto social. É 
praticamente impossível fazer uma lista completa, tendo em vista a ampla diversidade de 
assuntos existentes dentro de cada tema. A título de exemplo, apenas no item “Projeto do 
Trabalho”, também chamado por outros autores de “Engenharia do Trabalho”, verificamos 
uma série de temas ligados à Ergonomia, Saúde e Segurança do trabalho que não foram 
citados: medidas antropométricas, sobrecarga física e cognitiva, temperatura, ruídos e 
vibrações, entre outros. 

Podemos concluir a partir desta análise que a abordagem ética da responsabilidade 
social seja a mais adequada para ser adotada na área de gestão da produção, devido à natureza 
do trabalho que executa, uma vez que as conseqüências de suas ações recaem principalmente 
sobre o grupo de funcionários diretos e indiretos. 

 

4. Benefícios potenciais 

Verificamos um esforço por parte de pesquisadores da academia e do meio 
empresarial em mostrar os benefícios gerados pelos investimentos em responsabilidade social. 
Um bom exemplo de quadro de benefícios é a Matriz de Evidências (ETHOS, 2006). Esta 
matriz inter-relaciona ações de sustentabilidade com efeitos benéficos à empresa. Os fatores 
de sustentabilidade são os seguintes: governança e gestão, engajamento de partes interessadas, 
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melhoria do processo ambiental, produtos e serviços ambientais, crescimento econômico 
local, desenvolvimento da comunidade e gestão de recursos humanos. Cada linha desta matriz 
corresponde a um potencial benefício que pode ser alcançado. São listados os seguintes 
fatores de sucesso comercial: crescimento de receita e acesso a mercados, economia de custos 
e produtividade, acesso ao capital, gestão de riscos e licença para operar, capital humano, 
valor da marca e reputação. No sítio da Internet do Instituto Ethos são citados alguns casos 
empresariais onde se verificaram evidências de correspondência entre os fatores de 
sustentabilidade e o de benefícios encontrados. 

A partir das considerações feitas no item anterior, podemos verificar que os principais 
benefícios para uma gestão da produção socialmente responsável sejam verificados no 
cruzamento de ações em prol dos recursos humanos que terão como benefício a alavancagem 
do capital humano da empresa.  

Esta constatação pode representar um estímulo ou uma barreira, dependendo da visão 
de negócios da empresa. Aquelas empresas que, dentro de uma lógica oportunista, atuarem 
somente visando obter ganhos de imagem pelas políticas de responsabilidade social não irão 
valorizar o suficientemente as ações internas. No entanto, se os gestores procurarem tomar 
decisões de benefício social como decorrência de uma postura ética, embora estas ações sejam 
mais difíceis de serem explicitadas em relatórios de balanço social, levam a uma vantagem 
potencialmente muito maior, visto que seus efeitos são mais duradouros e com maior 
potencial de agregação de valor, alavancando o capital humano. Este mesmo capital humano, 
por sua vez, constitui um dos principais ativos intangíveis que compõem o capital intelectual 
da empresa. Isto toma grande importância nos dias correntes, visto que se considera que cerca 
de dois terços do valor das empresas está na forma de ativos intangíveis (STEWART, 1998). 

Cabe aqui um detalhamento de como se dá esta alavancagem do capital humano. Em 
primeiro lugar, é preciso notar que capital humano não é o mesmo que recursos humanos. 
Tradicionalmente as pessoas dentro de uma organização eram tratadas como recursos 
produtivos, enfatizando-se os seus aspectos físicos. O novo contexto de sociedade do 
conhecimento torna necessária uma mudança de visão, enaltecendo o aspecto cognitivo do ser 
humano nas organizações. A teoria do capital intelectual (STEWART, 1998; SVEIBY, 1998; 
EDVINSSON e MALONE, 1998) coloca em destaque o ser humano nas organizações, 
denominando-o de capital humano e colocando-o como um dos três elementos principais de 
geração de riqueza ao lado do capital estrutural (organizacional e informacional), e do capital 
de clientes. Dentro desta lógica, o homem passa a ter um papel decisivo, uma vez que é a 
fonte geradora das inovações dos processos, de produtos e de serviços. As inovações são as 
grandes fontes de riqueza dentro da moderna economia do conhecimento. A intensidade de 
inovação, por sua vez, depende do comprometimento do funcionário com a empresa, uma vez 
que é o próprio funcionário que gera as inovações através de sua criatividade; daí a 
importância da atenção que deve ser dada à qualidade de vida dos funcionários.  

Esta relação entre atenção aos funcionários e geração de valor é citada por uma série 
de autores. Heskett,  Sasser e Schlessinger (2003) identificaram em estudos em diversas 
empresas do setor de serviços que funcionários mais satisfeitos levam a uma maior 
produtividade. A dicotomia entre teoria e prática da responsabilidade social foi estudada por 
Robin e Reidenbach (1987), que chegaram à conclusão que as ações de responsabilidade 
social somente levam a resultados consistentes em longo prazo quando partem de 
pressupostos éticos. Segundo estes autores também estes resultados são decorrentes de 
práticas de valorização das pessoas relacionadas com as organizações. Outro autor que 
trabalha a relação entre capital humano e criação de riqueza é Alejo Sison que, partindo da 
definição de capital como sendo “riqueza em estoque” capaz de satisfazer as necessidades 
humanas, e analisando as várias noções ligadas ao tema do capital humano, conclui que o 
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conceito de “capital humano permite a capitalização do trabalho, (...) [que] não é mais visto 
como uma commodity medida em termos de trabalho bruto (força humana), mas o objeto de 
investimentos na forma de educação, saúde e treinamento, (...) [que aumentam] a 
produtividade do trabalhador” (SISON, 2003, p. 21) 

A preocupação com o ser humano dentro das organizações pode ajudar no 
desempenho econômico de uma empresa. Infelizmente não dispomos de instrumentos de 
medida suficientemente desenvolvidos para afirmar com precisão qual o grau de 
responsabilidade social de uma determinada empresa, principalmente se preferirmos adotar 
um enfoque ético, uma vez que seria necessário avaliar a postura pessoal de cada um dos 
gestores em relação ao impacto social de cada uma de suas decisões. 

 

5. Pesquisa exploratória 

Uma pesquisa preliminar buscou destacar empresas onde se verificassem relações 
entre atuações socialmente responsáveis voltadas para o público interno e melhoria do 
desempenho econômico.  

O método de análise teve como primeira etapa a observação das empresas com alto 
índice de qualidade de vida. Outra fonte de dados foi a documentação publicada pelas 
empresas e institutos, disponíveis na Internet. 

A lista das empresas onde o funcionário tem melhor qualidade de vida utilizou como 
base o guia “As melhores empresas para você trabalhar” (EXAME, 2005). Procurou-se 
identificar dentre as empresas citadas quais eram as que tinham práticas de responsabilidade 
social junto ao público interno. Destacaram-se a partir desta análise as empresas Magazine 
Luiza e Serasa. 

O primeiro caso é o do Magazine Luiza, empresa que se destaca pelas ações em favor 
dos funcionários, decorrentes de uma visão “humanista” de sua principal dirigente, Luiza 
Helena, que declara abertamente que “o nosso maior diferencial são as pessoas” (Magazine 
Luiza, 2006). A empresa se destacou em vários anos consecutivos como sendo uma das 
melhores empresas para se trabalhar, no ranking elaborado pela revista Exame (2005). Nesta 
empresa se verifica um grande grau de satisfação dos empregados ao lado de um elevado grau 
de comprometimento dos mesmos para com a empresa.  

Observa-se também a relação entre responsabilidade social e satisfação do público 
interno de modo claro na Serasa, que conquistou a menção na lista das “Melhores Empresas 
para se Trabalhar” (EXAME, 2005). A empresa realiza continuamente investimentos para 
melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Há também um forte estímulo para a 
participação dos funcionários em programas de voluntariado (SERASA, 2006). A empresa 
conta hoje em decorrência destas ações com bons indicadores de clima organizacional, o que 
pode justificar o bom desempenho da empresa nos últimos anos. 

As informações publicadas sobre estas duas empresas sugerem uma correlação entre 
gestão socialmente responsável junto ao público interno, grau de satisfação dos funcionários, 
o nível de comprometimento com a empresa e o seu desempenho econômico. Estudos mais 
aprofundados podem comprovar a validade destas relações. A metodologia que parece ser a 
mais apropriada para este aprofundamento é a do estudo de caso, visto que se trata de um 
“fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto na vida real, quando os limites entre o 
fenômeno e o contexto não são evidentemente claros” (YIN, 1989). 

Principalmente no que se refere à avaliação do grau de responsabilidade junto aos 
funcionários, é difícil a mensuração em termos quantitativos, visto que se trata de um assunto 
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que diz respeito a atitudes pessoais de caráter interno ao indivíduo dentro do seu processo de 
tomada de decisão gerencial. A observação dos funcionários em seu ambiente de trabalho 
poderá verificar se, de fato, os gerentes levam em consideração os efeitos de suas decisões 
sobre as pessoas que trabalham na organização e também se os funcionários se sentem 
estimulados a se dedicarem mais à empresa como contrapartida aos benefícios conferidos 
pelos seus dirigentes. 

 

6. Conclusão. 

A gestão da produção de uma empresa pode ser considerada socialmente responsável 
somente se houver uma preocupação real dos tomadores de decisão em promover a qualidade 
de vida das pessoas envolvidas com os processos produtivos. 

Para que isto ocorra na prática é preciso encarar o tema da Responsabilidade Social 
com um enfoque ético e não com um enfoque instrumental, que visa somente a obtenção de 
ganhos de imagem. Quando existe uma real preocupação com o ser humano dentro das 
organizações se verifica que além dos ganhos de imagem a empresa obtém um forte aliado 
para a criação de inovações, que é o funcionário comprometido; este Capital Humano 
constitui uma das bases para a criação de valor na atual sociedade do conhecimento. 

A análise de relatórios de balanço social de algumas empresas identifica certa relação 
entre o grau de satisfação dos funcionários e o envolvimento dos mesmos na sugestão de 
melhorias que agregam valor à empresa. Estudos mais aprofundados em empresas de 
comprovada ação social podem identificar ferramentas gerenciais que potencializem os 
benefícios de uma gestão responsável.   

A partir do apresentado neste artigo surge o desafio de formar os gestores da produção 
dentro desta abordagem, estabelecendo princípios claros de atuação baseados na ética das 
virtudes. Esta formação deve levar em consideração também os benefícios decorrentes destas 
práticas, principalmente o de criação de valor nas empresas através da alavancagem do 
Capital Humano nas organizações. 
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