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RESUMO 

 
O presente artigo se põe a estudar a gestão de responsabilidade social e ética nas 
organizações e toda a sua estrutura funcional e lógica na prática. Método utilizado 
para análise é bibliográfico de forma que contextualiza de formal qualitativa os por 
menores existentes nesse modelo de gestão. O objetivo principal é estudar e 
conscientizar a sociedade e as organizações a verem de forma abrangente a gestão 
de responsabilidade social levantando dúvidas sobre o modelo que se existe e até 
que ponto ele é ético e busca ser responsável de forma social. A área de 
abrangência vai desde administradores preocupados em implantar uma 
administração de forma social até a mais vasta e variada gama de pessoas 
interessadas sobre um assunto tão presente em nossa sociedade.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente assunto da pesquisa é sobre a gestão da responsabilidade social 

e ética nas organizações. Tal forma de gestão surgiu da necessidade das empresas 

em colaborar com o contexto na qual se situam e compensar os recursos que foram 

utilizados para a execução do processo tanto como conduta ética e valorativa como 

modelo de estratégia.   

O início de responsabilidade social se deu através das várias consequências 

que o mundo corporativo trouxe a sociedade. Com a Revolução Industrial que 

ocorreu no final do século XVIII e início do século XIX, grandes mudanças na 

sociedade como um todo aconteceram, como a intensa necessidade de matéria-

prima para produção, a poluição que geravam as máquinas, os êxodos rurais 
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constantes e diversos outros fatores que impactaram no meio ambiente e nas 

pessoas. Com o intuito de reparar os danos causados por sua produção em série e 

suas atitudes negativas, as empresas do século XXI buscaram novos meios de ter 

vantagens e ao mesmo tempo colaborar com a sociedade em geral. 

A importância da Responsabilidade Social e Ética nas empresas tem como 

objetivo, fazer com que sua área de atuação social, tenha um crescimento 

considerável. Não se trata apenas de ajudar uma escola, fazer uma pintura publica 

ou até mesmo uma doação de um quilo de alimento a um necessitado, mas sim, 

prestar amparo e colaboração as reais necessidades da ação que se pretende 

atingir na sociedade.  

A partir destas várias questões críticas, análises positivas e negativas vem de 

encontro com a verdadeira intenção dos gestores das organizações, em 

estabelecerem propósitos e condutas socialmente e eticamente aceitas de caráter 

valoroso a população. 

Este estudo tem como foco central aguçar o senso crítico de forma a entender 

os prós e contras da gestão voltada a comunidade, não só colocando à importância 

no crescimento econômico que ela gera ou no fim dos preconceitos estabelecidos 

pelo senso comum, mas também, na prevenção de fatores que contribuem com a 

decadência ambiental.  

A consequência de não compreender a Responsabilidade Social e Ética 

dentro das organizações é fechar os olhos para a grande demanda que essa gestão 

está sendo aplicada nas empresas, descartando todo o processo de crescimento e 

evolução do pensamento e das atitudes que envolvem a natureza e o ser humano. 

Quando nós estudamos e vivenciamos a responsabilidade social e a ética nós 

somos capazes de questionar a importância que ambas trazem para a sociedade e 

sobre tudo identificarmos a crítica a responsabilidades sociais determinadas ao 

lucro. 

A partir dos expostos acima partimos da perspectiva de como a 

Responsabilidade Social está presente nos dias de hoje? Qual é a crítica social a 

este modelo de gestão?  
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Hoje em dia a responsabilidade social traz para sociedade uma visão aberta 

às necessidades humanas, priorizando a importância das ações para geração de 

conscientização ambiental e consequentemente lucro para as organizações. 

Este modelo de gestão é criticado quando as empresas não têm como foco o 

caráter social, mas sim, a obtenção de lucro, abandonando o objeto central da 

gestão da responsabilidade social e esquecendo a ética que determina tais valores. 

O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar o quão importante é a ética 

dentro da responsabilidade social, desta forma, visualizando uma gestão social com 

enfoco principal na sociedade, tendo como resultado esperado um conhecimento 

abrangente sobre a área proposta a ser estudada. 

Tendo ainda como objetivo específico descrever o conceito de 

responsabilidade social e ética, identificar sua aplicação e analisar os seus 

resultados. 

A partir dessa discussão partimos da questão que orienta este artigo que é: 

Como é feita a aplicação da Responsabilidade Social e da Ética nas organizações e 

quais os resultados alcançados.  

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta parte do artigo iremos abordar os principais teóricos da área da Gestão 

de Responsabilidade Social e Ética nas organizações, englobando todos os 

aspectos fundamentais e que o originaram este modelo de gestão e sua caminhada 

até a visão nos dias de hoje.   

Com a Revolução Industrial em meados do século XVIII e XIX o modelo de 

produção foi redefinido, tornando o mercado mais competitivo e a produção gerada 

em massa. As consequências deste novo modelo de gestão foi o aumento de mão 

de obra, uma grande necessidade de matéria prima para o processo e um 

desenvolvimento das cidades, ocorrendo assim o êxodo rural. 

Ao decorrer dos anos as empresas foram atingidas pelo governo e pela 

sociedade à não venderem somente os seus produtos, mais sim, priorizarem a 
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reposição da matéria-prima extraída do meio ambiente e dar condições ao 

trabalhadores de terem uma boa convivência em sociedade. 

 

“No princípio as organizações precisavam preocupar-se apenas com a 
eficiência dos sistemas produtivos", gerar um lucro cada vez maior, 
padronizar cada dia mais o desempenho dos funcionários, essa visão 
industrial que as organizações idealizavam, foi tornando-se, ao longo dos 
anos, cada vez mais enfraquecida (Donaire 1999, p.15). 
 
 

Desta forma até os dias de hoje, houve grandes mudanças em toda a 

estrutura econômica e de gestão nas organizações. Portanto, vários seguimentos 

precisaram se adaptar a realidade presente no cotidiano, onde as pessoas não se 

preocupavam apenas com o produto em si, mas sim, com o agregado da 

responsabilidade social que ele carrega.  

É visto que nas organizações há um crescimento de uma consciência voltada 

a Responsabilidade Social diferente do passado, as empresas estão buscando além 

de o lucro agregar valor a sociedade que procura desenvolver, como, seus 

colaboradores, o meio ambiente que ela agride e toda a consciência ética voltada 

aos valores humanos. 

De forma mais aprofundada, à responsabilidade social é um meio no qual as 

organizações e todas as instituições buscaram para satisfazer as necessidades do 

púbico no qual atingiam. Segundo Chiavenato (2003, p.607) “A responsabilidade 

social significa o grau de obrigações que uma organização assume por meio de 

ações que protejam e melhorem o bem-estar da sociedade à medida que procura 

atingir seus próprios interesses”. 

Portanto a responsabilidade social trata da gestão focada em melhorar a 

sociedade e ao mesmo tempo gerar lucro com o marketing que ela carrega. Trata-se 

da empresa e seus gestores cumprirem a responsabilidades que cabe a elas de 

colaborar, desenvolver e solucionar os problemas presentes na sociedade, a partir 

desse ponto as empresas criaram um meio de relacionar a gestão de 

responsabilidade social e a aquisição de lucros. 
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 Segundo Chiavenato (2003), no geral as organizações tem como 

compromisso aceitar políticas, assumir decisões e ações que colaborem com o bem 

estar da sociedade e seus interesses organizacionais específicos. 

 A principal analise sobre a responsabilidade social e o compromisso das 

empresas em fazê-lo é o fato de que elas geram custos a sociedade por suas 

atividades que acabam criando vínculos permanentes entre organização e o lucro 

versus responsabilidade social e ética. 

 

A empresa socialmente responsável assume uma postura proativa, ou seja, 
considera a responsabilidade sua buscar implementar soluções para os 
problemas sociais. Cultiva e pratica um conjunto de valores que podem ser 
explicitados em um código de ética, formando a própria cultura interna e 
funcionando como referência de ação para todos os dirigentes em suas 
transações (ASHLEY et. al. MARTINELLI, 1997, p. 83). 
 
 

 Partindo das palavras de Martinelli podemos observar que deve partir das 

instituições a busca de retribuir tudo àquilo que foi ocasionado por seus impactos, 

dessa forma a própria sociedade cria normas internas e externas para dar 

fundamento a suas ações sociais. 

 Quando as empresas colocam na pratica a responsabilidade social ética a 

sua forma de gestão é visível que a busca do lucro é colocado em primeiro lugar, 

sem duvidadas as empresas utilizam este modelo para busca do retorno, através do 

marketing, das vendas, dos tributos deduzidos e a imagem carregada de valores 

éticos e morais que sua instituição acende. 

 

Alguns benefícios da Responsabilidade Social voltada para as empresas 
podem ser traduzidos em vantagens como: o fortalecimento da marca e 
imagem da organização; a diferenciação perante aos concorrentes; a 
geração de mídia espontânea; a fidelização de clientes; a segurança 
patrimonial e dos funcionários; a atração e retenção de talentos 
profissionais; a proteção contra ação negativa de funcionários; a menor 
ocorrência de controles e auditorias de órgãos externos; a atração de 
investidores e deduções fiscais (MELO NETO; FROES, 1999). 
 

 

 Por tanto as organizações têm que manter um equilíbrio no seu índice de 

investimento e o grau de retorno que tal modelo de gestão trará.  
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 O caminho traçado até uma visão de sociedade sustentável é dificultoso e 

exige ações acertadas para chegar até o seu objetivo final. Alguns desafios são 

pressupostos para a responsabilidade social nas organizações.  

Podemos ver como primeiro desafio a avaliação de desempenho, que trata de 

equiparar os benefícios e custos entre aspectos ambientais, econômicas e sócias. É 

o ato de alinhar as ações econômicas que buscam a geração de lucro e retorno aos 

acionistas ou sócias e a parte externa que envolve a população que é beneficiada 

pela ação sócio econômica. 

O segundo desafio é da própria responsabilidade social, que é a mudança de 

visão da estrutura nas empresas. Trata-se da mudança de gestão clássica e 

ultrapassada dos gestores que apenas visavam o lucro como foco central no seu 

modelo de administração, sendo substituída por uma visão mais ampliada sobre 

responsabilidade social tendo o ganho não como intenção mais sim como 

consequência do ato em si. 

 Como terceiros desafios veem a transparência organizacional que é o dialogo 

entre organização e sociedade para satisfação de suas necessidades. Através da 

relação da responsabilidade social organizacional com a população verificou-se 

necessária clareza entre pessoa jurídica para com a pessoa física visando obter 

resultados comuns para ambos, tanto quanto o desenvolvimento do desempenho 

sustentável quão as relações humanas. 

 

O termo "desempenho sustentável" descreve como as organizações devem 
conduzir seus negócios para continuar conduzindo os mesmos negócios 
futuro adentro. Se o objetivo primeiro das organizações é permanecer vivas, 
então o desempenho sustentável descreve o que é necessário para 
permanecer vivas na nova era ambiental. Se desempenho de qualidade 
tornou-se o lema desta década, desempenho sustentável (ou algo similar) 
irá se tornar o lema da próxima década (KINLAW, 1998, p.22) 
 
 

Segundo Sebastião Teixeira (2011), não há necessidade das organizações 

obterem uma gestão de responsabilidade social, mais sim obter lucros possíveis 

para seus titulares, sendo deduzido que os gestores se tornem empregados dos 

acionistas e devam suas obrigações a eles. Citando Milton Friedman que por meio 

de uma afirmação, vem nos dizendo que há apenas uma responsabilidade social 
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das empresas, que nada mais é a aplicação de recursos em atividades projetadas 

para aumento de lucros, envolvendo os gestores e cidadãos em uma economia 

relativamente livre.  

O que se pede neste caso é a verdadeira ideia de uma classe abrangente 

envolvendo pessoas diferentes que atuem na sociedade com um todo se 

comprometendo a atuar com responsabilidade sem causar nenhum tipo de prejuízo 

a terceiros e sim auxiliar no aumento de lucros. 

 

A responsabilidade social, então, abandona o debate ideológico tornando-se 
uma questão de sobrevivência da empresa. É cada vez mais comum 
associar a necessidade de preservação de uma sociedade com os lucros de 
uma empresa, pois a "saúde" de uma sociedade afeta diretamente o 
consumo de uma indústria ou empresa. (ARÚJO; KALB, 2008 p.5). 
 
 

Sendo assim se vê a responsabilidade social como meio de sobrevivência 

desde micro e pequenas empresas até organizações de grande porte, deixando de 

enfatizar o princípio de prestar amparo e colaboração voluntária as reais 

necessidades da ação que se pretendia atingir na sociedade e tendo como foco 

principal o lucro e a necessidade de uma etiqueta positiva, isto é uma visão física da 

empresa, acreditando que o bem estar da sociedade em sua questão financeira fará 

com que a empresa tenha um sucesso maior.  

Com tudo a responsabilidade social tem como sua principal função firmar o 

comprometimento das organizações para com a sociedade de modo geral, não 

sendo levadas em conta apenas questões ambientais, mas também, partindo como 

pressuposto os princípios éticos de convivência para com agentes, sendo eles 

interno sendo eles funcionários, ou externos os clientes.  

Em decorrência disto, a ação ética de cada agente na empresa vem pondo 

em pauta a responsabilidade social e o seguimento da moral de cada um, para 

assim, obter o interesse tanto da organização, quanto de seus colaboradores. 

Sem a ética nas empresas não existe Responsabilidade social, ou seja, uma 

organização inadimplente que não cumpre as leis de forma correta, não está adepta 

a este modelo de gestão. Precisando assim, alcançar coerência entre a ação e o 

discurso. 
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A Responsabilidade Social é uma consequência do comportamento ético do 

modelo de gestão inserido em cada empresa, assim, demonstrando a real 

importância de cada um enquanto parte da organização, tendo a contribuição da 

formação de cidadãos responsáveis, trazendo assim, um marketing positivo devido a 

sua coerência para com a sociedade. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa na área de gestão de responsabilidade social e ética foi 

desenvolvida através do método exploratório buscando questionamentos as 

características fundamentais e a essência nas organizações desse modelo de 

gestão e descritiva pela sua forma de exposição, segundo Marconi e Lakatos (1999, 

p. 87) os estudos exploratórios descritivos tem como objetivo descrever 

completamente um determinado fenômeno, essa acumulo de informação vem do 

caráter sistemático e, por consequência, os procedimentos por amostragem são 

flexíveis. 

O objetivo primordial foi identificar a gestão de responsabilidade social e sua 

pratica na sociedade. Entendendo como as organizações que optam por uma gestão 

social responsável e comprometida com a sociedade buscam por meio das 

entrelinhas o crescimento da sua marca e da promoção dos seus produtos, serviço 

ou até a visão do retorno sustentável a sociedade que é de dever das empresas. 

 

Devido a influência da atividade econômica no meio social e, na busca de 
minimizar as influências negativas, a ação controladora e fiscalizadora 
sofrida pelas organizações pressiona estas a procederem formas de 
preservar ou de recuperar o meio social no qual estão inseridas, buscando, 
desta forma, demonstrar o seu compromisso com a sociedade 
(WISSMANN, 2007, p.19-20). 
 
 

  O procedimento técnico utilizado nessa pesquisa foi o bibliográfico teórico, 

que fundamentado na visão dos principais autores da gestão de responsabilidade 

social e ética permitem a formação de alicerces sólidos a toda analise dessa forma 

desse procedimento é fundamental para a execução da pesquisa. Para Marconi; 
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Lakatos apud Manzo (1931, p. 32) A bibliografia pertinente “oferece meios para 

definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar 

novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente”,  

A responsabilidade social e ética em nossa visão é o entrelaçamento entre 

as organizações que criam como necessidade se responsabilizar por uma ação 

social, cultural, ambiental buscando um diferencial entre as outras instituições e 

como retorno o lucro consequente desses atos é visível que na pratica as ações 

buscam mais do que o simples reconhecimentos morais e de valores de uma 

sociedade mas nas entrelinhas atrair uma gama diferenciada de clientes e da 

promoção de sua marca. .   

A gestão focada na responsabilidade social e ética não modelo de 

implantação, mas sua pratica é estudada e presente como padrão e complexa nas 

maiorias das organizações que devem ser organizações sociopolíticas estruturadas 

de forma a analisar as mudanças nos valores e ideologias sócias, ambiente 

internacional, intervenção crescente da atuação do estado na economia, 

fortalecimento dos sindicatos e associações de classes, elevação do padrão ético a 

ser desempenhado nas organizações, crescimento da importância das 

comunicações e do papel desempenhado pelos meios de comunicação, mudança da 

atitude da sociedade em relação ao papel desempenhado pelas empresas, aumento 

da influência de grupos sociais externos a organização. 

Esse estudo coopera e adiciona-se como conhecimento a toda a biografia 

existente sobre a responsabilidade social é imprescindível que por sua 

fundamentação ele tem aplicabilidade pratica nas organizações e por gestores que 

se propõem a estudar modelos novos e eficazes de introduzir a gestão de 

responsabilidade social e ética no meio em que se situa. 

A pesquisa assim é baseada por meio qualitativo e toda sua estrutura tem o 

objetivo primordial de se chegar à qualidade do trabalho exposto e de forma 

esmiuçada enxergar toda a complexibilidade do ato estudado. Dessa forma o estudo 

da gestão de responsabilidade social e ética foi desenvolvido para adquirir a 

qualidade na exposição dos seus conteúdos para atingir o máximo de eficácia na 

pesquisa de responsabilidade social. Segundo Marconi e Lakatos (apud Menga 
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1986, p 18) “é o que se desenvolve numa situação natural; é rico em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa 

e contextualizada”. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta parte da pesquisa serão contextualizados os resultados obtidos sobre 

a gestão de responsabilidade social e ética partindo da problemática que tal 

pesquisa gerou e das hipóteses levantadas que ao decorrer responderam de forma 

concreta cada dúvida dando validade ou não as respostas previas estipulada. 

A gestão de responsabilidade que surgiu a partir das necessidades criadas 

pela sociedade em ter medidas tanto morais, como em forma de sanções, que 

designam como as organizações devem viver sua rotina de forma ética. Trata-se de 

forma sintetizada do quilometro extra que as organizações praticam com o objetivo 

de desenvolver a ação a qual deseja incentivar. 

Nos dias atuais a gestão de responsabilidade está cada dia mais presente 

em nossas organizações. Dessa forma vemos a gestão de responsabilidade social e 

ética com meio carregados de valores éticos para se chegar até o cliente e o seu 

resultado fim ou o que de principal se almeja com tal atitude que é o retorno tanto 

econômico financeiro, com do crescimento da sua marca e da visão geral dos 

consumidores referente à organização. 

Embasados por Wissmann vemos o que realmente busca-se ao implantar 

nas organizações medidas que levam a gestão de responsabilidade social como 

foco o retorno financeiro. Não basta apenas investir, deve-se que colher resultados 

ao replantar árvores.  

Por tanto é visível que a responsabilidade social busca dar incentivos e um 

novo enfoque a sociedade que já cobrava das organizações uma visão abrangente 

sobre as necessidades que partes dos elementos que compõem a organização e 

seu processo produtivo como: os colaboradores, a matéria prima e a degradação do 

meio ambiente. Partindo de Ethos as organizações que voltadas ao meio 
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responsável socialmente e ético, ganham em longevidade produtividade e 

potencializam sua marca. 

Contudo é preciso analisar a gestão de responsabilidade social e ética 

partindo de dois princípios. Um deles é a crítica social a execução e a busca do lucro 

que envolve a responsabilidade social analisando o sentido principal e a essência do 

modelo e do mesmo sendo transportado para a realidade. E a segunda critica 

permeia a economia e a analise estratégia para a implantação eficaz do modelo de 

gestão de responsabilidade social. 

  As críticas sociais surgem para demonstrar até que ponto os slogans e 

comerciais que remetem à empresa perfeita e que pensam na sociedade com um 

todo sem nenhum interesse estão realmente satisfazendo as necessidades da 

sociedade e se realmente a responsabilidade está presente nas organizações para 

realmente cumprir o papel que deseja executar dando mais do que o mínimo, mas 

investindo de forma a atender as dificuldades enfrentadas pela ação ou pelo o 

objetivo central que a instituição deseja atingir.  

Davis coloca que pelo fato das empresas gerarem custos para sua 

existência é por dever ressarcir a comunidade, mas quando esse ressarcimento é 

carregado de interesses que buscam retornos em longo prazo e amarram o cliente 

em uma atmosfera invisível de atitudes aceitas pela sociedade de forma positiva e 

do foco central da empresa que é a obtenção de lucro de forma indireta. 

Para demonstrar de forma padrão as organizações estipularam modelos de 

balanços sociais que sem nenhuma validada fiscal contábil buscam demonstrar aos 

acionistas ou sócios o retorno e o investimento na pratica da gestão de 

responsabilidade social e ética e que pelo o próprio uso da ética é questionada. 

Alicerçados por Friedman vemos a crítica econômica, seu retorno e 

aplicação da gestão social nas organizações. Para ele é ineficaz o gasto ou 

investimento destinado responsabilidade social se a empresa não tem condições 

necessárias para ter crescimento continuo e possibilidade de ajuda constante a 

ação. Cabem então as multinacionais tão modelo de gestão pela demonstração de 

que alto investimento pode gerar alto índice de retorno e outros modelos de 

organizações devem inovar baseando seu retorno em curto prazo. 
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Dessa forma os resultados fundamentados por teóricos de alto gabarito na 

área de gestão de responsabilidade social e ética são definidos e estipulados de 

forma a gerar conhecimento e aplicabilidade do mesmo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a realização deste artigo concluímos que a responsabilidade social e 

ética é utilizada nas empresas como uma forma de apresentar transparência e 

comprometimento com a população, utilizando esta estratégia para aumentar os 

lucros das empresas além de uma reposição ambiental de matéria prima, agregando 

estima á sociedade. e procurando desenvolver técnicas de reposições, com seus 

colaboradores, ao meio ambiente que ela acomete e a conscientização dos valores 

voltados aos seres humanos. 

 Fica evidente, que a responsabilidade social surgiu para uma melhoria e 

satisfação das necessidades do púbico no qual atingiam, reduzindo o impacto que 

causavam ao ambiente e trazendo aos seus clientes um produto de qualidade 

elevada, tendo como retorno o feedback positivo do público que os adquire e a 

promoção de sua empresa, visando o retorno financeiro. 

  Sendo assim, temos diferentes tipos de atuação da sociedade como um todo 

se comprometendo a atuar com responsabilidade sem causar nenhum tipo de 

prejuízo a terceiros e sim auxiliar no aumento de lucros e nas reposições ambientais, 

atingindo o objetivo do mesmo com a reflexão da ética em suas atitudes. 
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