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LEMBRANDO  ESTRATLEMBRANDO  ESTRATÉÉGIAS...GIAS...



APARENTE PARADOXO:

POR QUE A RICA SOCIEDADE 
AMERICANA TRABALHA TANTO?

APARENTE PARADOXO:

POR QUE A RICA SOCIEDADE 
AMERICANA TRABALHA TANTO?

SerSeráá a globalizaa globalizaçção econômica?ão econômica?

Ou serOu seráá aa globalizaglobalizaçção hegemônicaão hegemônica??



SUJEITOSUJEITO
(passa a ter metas, custo/ (passa a ter metas, custo/ 
benefbenefíício, competências)cio, competências)

MUNDO TEMUNDO TEÓÓRICO / PRRICO / PRÁÁTICOTICO
(normas, regras,  cultura)(normas, regras,  cultura)

TRANSCENDENTALTRANSCENDENTAL
(carreira, aposentadoria, (carreira, aposentadoria, 

futuro dos filhos)futuro dos filhos)

SOCIALSOCIAL
((networkingnetworking,, cartões, cartões, 
““sobrenomesobrenome””))

VALORES:
* Competitividade
* Inovação
* Valor agregado
* Senso de oportunidade
* Busca do ganho / lucro

INSTITUIINSTITUIÇÇÃO             ÃO             
HEGEMÔNICAHEGEMÔNICA

EMPRESAEMPRESA



DEVEMOS AJUDAR A
CONSOLIDAR ESTA HEGEMONIA, 

TAL COMO SE APRESENTA HOJE ?

OU DEVEMOS  DIRECIONAR PARA 

UM NOVO MODELO HEGEMÔNICO?

SE A EMPRESA NÃO DER ATENÇÃO AOS QUATRO 
ELEMENTOS, ELA PERDERÁ A HEGEMONIA!



QUE MUNDO QUEREMOS PARA SER?

QUE MUNDO QUEREMOS PARA VIVER?

QUE MUNDO QUEREMOS PARA TRABALHAR?

ESTAS  RESPOSTAS  DEVEM 
ESTAR  PRESENTES  NA 

GESTÃO  ESTRATÉGICA  DE  PESSOAS!!

ESTAS  RESPOSTAS  DEVEM 
ESTAR  PRESENTES  NAS 

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL



RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL DAS EMPRESASSOCIAL DAS EMPRESAS

Manual
Manual



ResponsabilidadeResponsabilidade
SocialSocial

ÉÉ a percepa percepçção de que a funão de que a funçção de uma empresa ão de uma empresa 
não se esgota em seus nnão se esgota em seus núúmeros, em seus meros, em seus 

negnegóócios, em seus mercados. cios, em seus mercados. 
Ela Ela éé muito maior pois envolve RESPEITO...muito maior pois envolve RESPEITO...

ao meioao meio--ambiente, ambiente, 
ao reforao reforçço dos conceitos de cidadania, o dos conceitos de cidadania, 
ao estao estíímulo mulo àà cultura e cultura e àà sua preservasua preservaççãoão
ao tratamento justo ao seus funcionao tratamento justo ao seus funcionááriosrios
ao relacionamento ao relacionamento éético com fornecedores e tico com fornecedores e 
clientesclientes
Ao cumprimento dos seus deveres.Ao cumprimento dos seus deveres.



POR  QUE  RESPONSABILIDADE SOCIAL...POR  QUE  RESPONSABILIDADE SOCIAL...

Colabora com escolas, postos de saúde e entidades sociais 44%

Contrata deficiente físicos 42%

Mantém programas de alfabetização para funcionários 29%

Adota práticas efetivas de combate à poluição 24%

Cuida para que sua publicidade não exponha crianças, 

idosos e mulheres em situações constrangedoras 22%

BRASIL : ATITUDES VALORIZADAS PELO CONSUMIDOR

FONTE : PESQUISA ETHOS / VALOR 



Faz propaganda enganosa 43%

Causou danos físicos ou morais aos seus trabalhadores 39%

Vendeu produtos nocivos à saúde dos consumidores 36%

Polui o ambiente 33%

Utiliza mão-de-obra infantil 31%

Colaborou com políticos corruptos / subornou agentes públicos  30%

Mulheres, crianças e idosos em situações constrangedoras 26%

Sonega impostos 23%

BRASIL : ATITUDES REJEITADAS PELO CONSUMIDOR

FONTE : PESQUISA ETHOS / VALOR 



Visão ClVisão Cláássicassica

Visão Visão 
ContemporâneaContemporânea



FILANTROPIA EMPRESARIAL:FILANTROPIA EMPRESARIAL:
-- aaçções pontuais periões pontuais perióódicasdicas
-- doadoaçções, campanhas, etc.ões, campanhas, etc.
-- reativas / momentos de demanda socialreativas / momentos de demanda social

RESPONSABILIDADE  SOCIAL  CORPORATIVA:RESPONSABILIDADE  SOCIAL  CORPORATIVA:
-- sistema de gestão empresarial sistema de gestão empresarial (valores e pr(valores e prááticas com todos)ticas com todos)
-- Desenvolvimento SustentDesenvolvimento Sustentáável / geravel / geraçções futurasões futuras
-- EstratEstratéégia de neggia de negóócios baseada na cios baseada na ÉÉticatica
-- parceria / coparceria / co--responsresponsáável na diminuivel na diminuiçção dasão das

desigualdadesdesigualdades

CIDADANIA  EMPRESARIAL:CIDADANIA  EMPRESARIAL:
-- conjunto de aconjunto de açções em prol da sociedadeões em prol da sociedade
-- projetos, investimentos sistemprojetos, investimentos sistemááticos na comunidadeticos na comunidade
-- prpróó--ativa / encaminha soluativa / encaminha soluççõesões



... ... E quando a E quando a ÉÉTICA for internalizada como valor, TICA for internalizada como valor, 
maximizando impactos positivos para maximizando impactos positivos para 
todos os todos os stakeholdersstakeholders da empresada empresa

CIDADANIA  EMPRESARIALCIDADANIA  EMPRESARIAL
(e o interesse vem crescendo (e o interesse vem crescendo àà razão de 30% a.a)razão de 30% a.a)

OU SOU SÓÓ ESTRATESTRATÉÉGIAGIA
DE  MARKETING? DE  MARKETING? 

RESPONSABILIDADE  SOCIALRESPONSABILIDADE  SOCIAL

interna interna externaexterna



PESQUISA  SOBRE  COMPORTAMENTO  DO   PESQUISA  SOBRE  COMPORTAMENTO  DO   
CONSUMIDOR   E   A   EMPRESACONSUMIDOR   E   A   EMPRESA--CIDADÃ CIDADÃ ((www.ethos.org.brwww.ethos.org.br))

•• ““empresa boaempresa boa”” trata bem seus empregados e pratica a trata bem seus empregados e pratica a 
éética nos negtica nos negóócios (51%)  X marca, imagem (34%)cios (51%)  X marca, imagem (34%)

•• a empresa tem total responsabilidade ao garantir ausência a empresa tem total responsabilidade ao garantir ausência 
de mãode mão--dede--obra infantil em suas operaobra infantil em suas operaçções (61%) ões (61%) 

•• 53% dos respondentes deixariam de comprar, caso isso ocorresse53% dos respondentes deixariam de comprar, caso isso ocorresse

•• a empresa tem total responsabilidade ao garantir que a empresa tem total responsabilidade ao garantir que 
suas atividades não poluem o ambiente (74%)suas atividades não poluem o ambiente (74%)

•• 55% dos respondentes deixariam de comprar de empresa envolvida55% dos respondentes deixariam de comprar de empresa envolvida
em casos de corrupem casos de corrupçção e propinaão e propina

•• 46% das pessoas recomendaria comprar da empresa 46% das pessoas recomendaria comprar da empresa 
que emprega que emprega PCDPCD´́ss

•• 43% recomendariam aquelas que colaboram com escolas, 43% recomendariam aquelas que colaboram com escolas, 
postos de sapostos de saúúde e entidades sociaisde e entidades sociais

http://www.ethos.org.br/


Existem três espécies de empresas: 

- poucas que fazem com que as 
coisas aconteçam,

- muitas que observam as 
coisas acontecerem

- e a maioria que se pergunta 
o que foi que aconteceu!



O O mundomundo mudoumudou masmas, , parapara algunsalguns, , 
as as crencrenççasas continuamcontinuam as as mesmasmesmas!!





ReflexõesReflexões de de umauma alunaaluna FGVFGV……



PESQUISA SOBRE RESPONSABILIDADE
SOCIAL NAS 100 MAIORES EMPRESAS

DO SUL DO BRASIL (2004)

- 28 grandes empresas estatais / privadas / multinacionais
- análise de  73 práticas distribuídas por seis subsistemas de RH
- distribuição de pontos, conforme estágio de implantação:

* implantada
* em andamento
* prevista para futuro
* não havíamos pensado nisso
* não se aplica

RESPONSABILIDADE SOCIAL COM 
FOCO NA GESTÃO DE PESSOAS



NO  CONJUNTO....

RESPONSABILIDADE SOCIAL COM 
FOCO NA GESTÃO DE PESSOAS

* Recrutamento e seleção:   67,2%

* Higiene, segurança e QVT:   85,9%
* Orientação e Avaliação:   87,7%

* Sistemas de Informação:   71,3%
* Treinamento e Desenvolvimento:   80,4%
* Remuneração, incentivo e benefícios:  63%



RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

RESPONSABILIDADE SOCIAL COM 
FOCO NA GESTÃO DE PESSOAS

ADOÇÃO POR MAIS DE 70% DAS EMPRESAS:
* contratação jovem aprendiz (89%)
* não-discriminação por religião (97%)
* não-discriminação por sexo (93%) 
* não-discriminação por opção sexual (93%)
* não-discriminação por raça (88%)
* não-discriminação por idade (82%)

ADOÇÃO POR MENOS DE 30% DAS EMPRESAS:
* Programa de contratação de idosos (4%)
* valorização da experiência em trabalho voluntário (8%)
* emprega PNE’s em número acima do exigido por lei (25%) 
* adota critérios socio-econômicos na demissão (28%)
* programa de reintegração ao mercado trabalho (28%)
* não-discriminação por idade (82%)



PORTANTO,
A REFORMA DO MUNDO

COMEÇA PELAS PESSOAS,

COMEÇA POR NÓS MESMOS,

COMEÇA PELOS 
MAIS PRÓXIMOS...



E numa homenagem a Betinho,  E numa homenagem a Betinho,  
devemos agir como devemos agir como 

o pequeno po pequeno páássaro frente ao ssaro frente ao 
incêndio na floresta...incêndio na floresta...



Profa.  MARIA  ELIZABETH  PUPE  JOHANN
bjohann@fgvmail.br

Profa.  MARIA  ELIZABETH  PUPE  JOHANN
bjohann@fgvmail.br

SUCESSO A TODOS!SUCESSO A TODOS!


