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RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL

Luciana da Silva Teixeira

I. INTRODUÇÃO

as últimas décadas é possível perceber uma marcante mudança
na gestão das empresas. No início do século XX, a atuação da
empresa estava direcionada, basicamente, para a produção,

devido à pouca concorrência existente à época.

O processo de globalização se constituiu em um divisor de águas, no que
diz respeito ao comportamento das corporações frente ao mercado. A integração de mercado e a
queda de barreiras comerciais, decorrentes daquele processo, acirrou a competição entre as
empresas mundialmente. A fim de aproveitarem as oportunidades advindas da ampliação de seus
mercados potenciais, foi preciso mudar as estratégias de negócio e incorporar questões como a
qualidade, a marca, os serviços ao consumidor, a inovação em produtos e outros atributos
imprescindíveis para o sucesso das empresas. 

Entretanto, nesse primeiro momento, questões concernentes ao
comportamento social e ambientalmente responsável das empresas ainda não estavam em pauta.
O prêmio Nobel de Economia, Milton Friedman, expressava em artigo publicado no New York
Times, em 1970, o ponto de vista reinante. Na opinião do renomado economista, a única
responsabilidade social das empresas devia consistir na utilização de recursos e no engajamento
em atividades que garantam seus lucros. 

N
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Foi apenas na segunda metade do século passado, com o surgimento de
movimentos ambientalistas, que cresceu a percepção entre os consumidores dos efeitos negativos
sobre o meio ambiente e a saúde humana decorrentes de certas atividades empresariais. Além
disso, a crescente concentração de renda e o agravamento de outros problemas sociais produzidos
ao longo do século sensibilizaram os consumidores, que passaram a exigir, cada dia mais, a
adoção de padrões de conduta ética que valorizem o ser humano, a sociedade e o meio ambiente.
Conseqüentemente, as empresas passam a se preocupar com a legitimidade social de sua atuação.

Esse novo paradigma da atividade empresarial está profundamente
relacionado com o princípio que norteia o denominado “desenvolvimento sustentável”, de que o
crescimento econômico deve favorecer o progresso social e o respeito ao meio ambiente.

II. CONCEITOS

II. 1 Responsabilidade Social

É neste contexto que cresce a prática da responsabilidade social pelas
empresas. “A busca de excelência pelas empresas passa a ter como objetivos a qualidade nas
relações e a sustentabilidade econômica, social e ambiental“1.

Esta nova forma de gestão empresarial significa que o compromisso das
empresas transcende as demandas, por parte do investidor, de retorno dos investimentos e, por
parte dos consumidores, de produtos com qualidade, preço e marca adequados. Os segmentos
participantes do mercado passaram a exigir responsabilidade das empresas em relação a seus
funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, à comunidade onde atuam e ao meio ambiente.

A responsabilidade social, atualmente, transformou-se em “estratégia
corporativa” (Trevisan). Espera-se das empresas que ofereçam à comunidade um retorno face ao
lucro obtido com os negócios, isto é, que estejam comprometidas com a qualidade de vida da
sociedade. Desta forma, a empresa satisfaz os anseios da sociedade e agrega valor à corporação.

                                                          
1 Instituto Ethos, Indicadores.
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As ações sociais das empresas são uma oportunidade de diferenciar o seu
produto à medida em que se constrói a imagem da corporação. Os consumidores passam a
identificar as empresas que apoiam causas sociais e ambientais como sérias e comprometidas e a
preferir os seus produtos a outros de mesma qualidade e preço. Segundo o Instituto Ethos2, a
responsabilidade social de empresas é um importante instrumento para a fidelização dos
consumidores e clientes, que têm cada vez mais acesso à informação e à educação”. A
responsabilidade social é, portanto, um instrumento de marketing. 

É importante destacar que responsabilidade social significa compromisso
social e não simplesmente filantropia. Segundo o Sebrae, a diferenciação entre uma ação e outra
está no grau de envolvimento e de compromisso dos que atendem com os que são atendidos.
Neste contexto, essas ações passam a demandar uma estrutura interna às empresas, a fim de gerar,
desenhar, executar e desenvolver projetos sociais e não somente patrociná-los. Outro arranjo que
as empresas têm utilizado para promover sua inserção social é por meio de sua articulação com
ONGs e instituições que implementem esses projetos.

A responsabilidade social das empresas está associada “ao
estabelecimento de um comportamento ético, transparente e socialmente responsável com cada
stakeholder – parte interessada e impactada pelo negócio” (Alessio) – a fim de contribuir para a
melhoria das condições e qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente e,
conseqüentemente, promover a sustentabilidade dos negócios. 

Tendo em vista a significativa participação das empresas nas finanças
globais3, acredita-se que haja, efetivamente, uma possibilidade de que a sua atuação socialmente
responsável possa contribuir para a melhoria do alarmante cenário social e ambiental no mundo.

II. 2 Balanço Social

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) define o
balanço social  como “um demonstrativo pelo qual a empresa publica o que faz por seus
profissionais, dependentes, colaboradores e comunidade, dando transparência às atividades que
buscam melhorar a qualidade de vida para todos”.

                                                          
2 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social foi criado em 1998 com o intuito de apoiar as
empresas na gestão de seus negócios de forma socialmente responsável. 
3 Segundo a revista Fortune, as dez maiores empresas do mundo tiveram faturamento, em 2000, 40% superior à
somatória dos PIBs do Brasil, Argentina, México, Venezuela, Colômbia, Peru, Uruguai e Chile.
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O Instituto Ethos, em seu Guia de Elaboração do Balanço Social, define-
o como “... resultado de um processo que se inicia com um diagnóstico da gestão da empresa,
passa pelo planejamento, implementação e avaliação de suas ações e resulta num documento que
revela ao público os resultados que ela obteve e as metas a que se propõe para o ciclo seguinte”.
Afirma também que é fundamental que, nos próximos anos, os relatórios sociais adquiram “a
consistência e a credibilidade de que gozam os relatórios financeiros”.

Em linhas gerais, o Balanço Social é um instrumento utilizado para
divulgar as ações das empresas na área social, dirigidas a seus empregados e à comunidade onde
estão inseridas. Deve ser um instrumento efetivo de prestação de contas à comunidade.

Entretanto, o Balanço Social não é apenas uma forma de garantir uma
boa imagem no mercado. “Antes de ser uma demonstração endereçada à sociedade, é considerada
uma ferramenta gerencial, pois reúne dados qualitativos e quantitativos sobre as políticas
administrativas, sobre as relações entidade/ambiente e outros, os quais poderão ser comparados e
analisados de acordo com as necessidades dos usuários internos, servindo como instrumento de
controle e de auxílio para a tomada de decisões e adoção de estratégias” (Kroetz, 1999). 

III. HISTÓRICO

Preocupações acerca da responsabilidade social corporativa surgiram a
partir dos anos 60, nos Estados Unidos, e no início da década de 70, na Europa.

O primeiro Balanço Social foi realizado na França, em 1972, pela
empresa Singer. Neste mesmo país, em 1977, foi aprovada lei que torna obrigatória a realização de
balanços sociais periódicos para todas as empresas com mais de 700 funcionários, posteriormente
alterada para abarcar empresas com mais de 300 empregados. Portugal, em 1985, também
promulgou lei que torna obrigatória a apresentação do balanço social por empresas com mais de
100 empregados. 

Em 1992, a publicação da Agenda 21, durante a 2ª Conferência Mundial
do Meio Ambiente - a ECO 92 - realizada no Rio de Janeiro, deu novo impulso às ações de
empresas nos campos social e ambiental ao integrar o princípio do desenvolvimento sustentável –
isto é, a definição de que desenvolvimento econômico, coesão social e proteção ao meio ambiente
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são interdependentes e indissociáveis -  à gestão de empresas. A esse respeito, posteriormente, foi
dado mais um passo com a criação da ISO14000, certificado que atesta a gestão ambiental de
empresas.

Em 1997 é criado outro padrão de certificação: o SA8000, que visa
aprimorar as condições de trabalho. O SA8000 foi fruto do movimento internacional pela adoção
e uniformização dos relatórios sócio-ambientais publicados pelas empresas – o Global Reporting
Initiative (GRI) – em parceria com o Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP). Baseia-se
em normas internacionais de direitos humanos e nas convenções da Organização Internacional
do Trabalho (OIT).

Em 1999, é criada, pelo Institute of Social and Ethical Accountability, nova
norma, a AA1000, que engloba o processo de levantamento de informações, auditoria e relato
social e ético, com enfoque nas partes interessadas. Essa norma passou a ser a ferramenta mais
abrangente para a gestão da responsabilidade social corporativa.

A consideração de fatores econômicos, ambientais e sociais nas
estratégias de negócios das empresas se reflete também na criação, em 1999, do Dow Jones
Sustainability Index (DJSI). Esse Índice é composto por ações de 315 empresas em todo o mundo,
cujo patrimônio líquido corresponde a aproximadamente 5,6 trilhões de dólares.

Outra importante iniciativa para ampliação da participação das empresas
na resolução de problemas sócio-ambientais foi o lançamento, em 2000, do Global Compact (Pacto
Global), pelas Nações Unidas, visando promover e implementar nove princípios nas áreas de
direitos humanos, trabalho e meio ambiente.

Em 2001, a Comissão Européia lançou o “Livro Verde” e, um ano
depois, o chamado “Livro Branco” - ambos sobre o tema da responsabilidade social - e
incentivou as empresas cotadas em Bolsa a publicarem os seus relatórios anuais. Também
estimulou que, em todos os Estados membros, sejam desenvolvidos critérios comuns para a
elaboração, pelas empresas, de balanços sociais.
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IV. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NO ÂMBITO DOS BLOCOS

ECONÔMICOS

IV. 1 Mercosul 

O Mercado Comum do Sul – Mercosul – é uma união aduaneira que
agrega 200 milhões de habitantes e tem um PIB conjunto de mais de 1 trilhão de dólares. 

Uma forma de se analisar como a questão da responsabilidade social
empresarial está inserida nos processos de integração regionais é verificar como aspectos sócio-
trabalhistas foram abordados nos acordos e políticas, conforme recomenda estudo do Instituto
Observatório Social4.

No tocante aos direitos dos trabalhadores do Mercosul, foram aprovados
o Acordo Multilateral de Previdência Social do Mercosul e a Declaração Sócio-Laboral do
Mercosul, em dezembro de 1988, que instituem princípios a serem respeitos pelos quatro países-
membros.  

A Declaração Sócio-Laboral do Mercosul abrange temas relacionados aos
direitos individuais, coletivos e outros direitos como a proteção aos trabalhadores, condições de
segurança e saúde no trabalho, garantia à seguridade e fomente ao emprego.

Dos países latino-americanos, é em integrantes do Mercosul e no México
que se verifica a existência de alguma, embora ainda pouca, regulamentação sobre as práticas de
responsabilidade social corporativa. Segundo Jones5, ainda há “pouca ação por parte do governo
no sentido de regular esses padrões para as empresas, em comparação com os Estados Unidos”. 

Com o intuito de desenvolver uma cultura e práticas de responsabilidade
social empresarial em países latinoamericanos, foi criada, em 2002, a Red Puentes. Essa Rede é
composta por 18 instituições de 5 países – Brasil, Argentina, Chile, México e Holanda.

                                                          
4 Instituto Observatório Social (2004).
5 Jones.
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IV. 2 Nafta

Em 1993, os países integrantes do Acordo de Livre Comércio da
América do Norte (Nafta) assinaram o Acordo de Cooperação Laboral da América do Norte
(ACLAN), com vistas a promover melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida da
população.

Deste acordo resultaram intercâmbios técnicos em áreas como relações
trabalhistas, saúde e segurança, questões de gênero, migração e trabalho infantil.

Vale frisar que este e a grande maioria dos acordos que envolvem temas
sociais e laborais mantêm o princípio da adesão voluntária das empresas.

IV. 3 União Européia

Dos blocos econômicos, a União Européia é o que se encontra mais
avançado na adoção de propostas e regulamentações quanto à responsabilidade social
empresarial.

Já em 1994, a Comissão da União Européia obrigou a implementação de
comitês europeus por empresas com mais de mil trabalhadores e que atuassem em dois ou mais
países membros. Em 2001, lançou, conforme citado anteriormente, o chamado “Livro Verde” ,
com o título “Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas” e, em
2002, publicou o “Livro Branco”, intitulado “Comunicação da Comissão relativa à
Responsabilidade Social das Empresas: Um contributo das empresas para o desenvolvimento
sustentável”.

O Livro Branco define a responsabilidade social empresarial como “um
comportamento que as empresas adotam voluntariamente e para além de prescrições legais,
porque consideram ser do seu interesse a longo prazo” (Instituto Observatório Social, 2004). O
Livro também propõe estratégias de ação que vão desde intensificar a divulgação sobre o impacto
positivo da responsabilidade social empresarial nas empresas e nos países, em especial nos
chamados países em desenvolvimento, até facilitar a  convergência e transparência das práticas e
dos instrumentos de responsabilidade social empresarial. Alguns dos desafios propostos são:
harmonizar e padronizar os relatórios sociais apresentados pelas empresas e adotar a rotulagem de
produtos e serviços que sejam social e ambientalmente responsáveis.
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V. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NO BRASIL

V. 1 Iniciativas de empresas

Em 1984, o primeiro Balanço Social brasileiro foi elaborado pela empresa
Nitrofértil. Seguiram-se os relatórios do Sistema Telebrás e, no início da década de 90, o do
Banespa.

Entretanto, foi apenas na década de 90 que os princípios da
responsabilidade empresarial corporativa começaram a, efetivamente, ganhar visibilidade e que as
empresas passaram a incorporar essa prática à sua gestão e a divulgar relatórios sociais anuais.

Um sinal do avanço do comprometimento das empresas com causas
sociais e ambientais são os certificados de padrão de qualidade e de adequação ambiental, como as
normas ISO, perseguidos por centenas de empresas no Brasil.

V. 2 Iniciativas de Institutos – Fides, Ibase e Instituto Ethos

A primeira iniciativa brasileira de elaborar um modelo de divulgação de
atividades sociais data da década de 80 e foi realizada pela Fundação Instituto de
Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides).

Em 1997, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase),
sob a liderança do sociólogo Herbert de Souza, iniciou campanha para que as empresas
incorporassem o bem-estar da comunidade às suas atividades. Nas palavras de Herbert de Souza,
tratava-se de chegar “... ao lucro sem ultrapassar os limites sociais”.

Já no final dos anos 90, o Ibase desenvolveu um modelo de Balanço
Social e criou o Selo Balanço Social Ibase/Betinho. O Selo é conferido, anualmente, às empresas
que publicam o Balanço Social, no modelo sugerido pelo Ibase, utilizando a metodologia e os
critérios propostos. O Selo atesta que a empresa que o recebeu está comprometida com a
qualidade de vida de seus funcionários, da comunidade e do meio ambiente. 
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Com o intuito de debater e implementar a responsabilidade social entre o
empresariado é criado, em 1998, o Instituto Ethos. Em 2000, esse Instituto publica a primeira
versão dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial: “uma ferramenta de
aprendizado e avaliação da gestão da empresa no que se refere à incorporação de práticas de
responsabilidade social empresarial ao planejamento de estratégias e ao monitoramento do
desempenho geral da empresa”(Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial).
Lança também, em 2001, a primeira versão do Guia de Elaboração do Balanço Social, dando
continuidade aos trabalhos da Fides e do Ibase6. 

O Guia do Instituto Ethos prevê que as empresas prestem informações
sobre si mesmas – estrutura e funcionamento, princípios e valores - e sobre a atividade
empresarial – indicadores de desempenho financeiro e social. Os indicadores sociais, por sua vez,
reúnem informações acerca das diversas partes envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade
empresarial – público interno, fornecedores, consumidores/clientes, comunidade, governo e
sociedade em geral. Para cada participante, relacionam-se indicadores qualitativos e quantitativos. 

V. 3 Iniciativas do Legislativo

Na esfera federal, desde o final da década de 90 tramitam ou já
tramitaram no Congresso Nacional iniciativas que visam, de maneira geral, regulamentar a
responsabilidade social de empresas nacionais e estrangeiras que atuam no País. Trata-se de
estabelecer que empresas com determinado número de funcionários tenham que,
obrigatoriamente, publicar balanços sociais, como forma de dar transparência às suas ações sociais
e ambientais. As proposições são as seguintes:

• Projeto de Lei 3.116, de 1997, de autoria das deputadas Marta
Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling, que se encontra arquivado.

• Projeto de Lei nº 32, de 1999, do Deputado Paulo Rocha - uma
reapresentação do PL da Deputada Marta Suplicy – recebeu, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, parecer favorável do relator e foi aprovado unanimemente.
Aguarda manifestação do relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio.

                                                          
6 As empresas brasileiras dispõem, portanto, de três modelos alternativos para a elaboração de seus balanços
sociais: o modelo do Instituto Ethos, o do Ibase e as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI).
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• Projeto de Lei 1.305, de 2003, do Deputado Bispo Rodrigues,
aguarda parecer na primeira comissão a que foi designado – Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público. O despacho inclui também a Comissão de Seguridade Social e
Família, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

• Projeto de Lei 2.110, de 2003, de autoria do Deputado Carlos
Nader, foi rejeitado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e
aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 

Nos Estados, as leis que versam sobre responsabilidade social
empresarial são:

• Lei nº 11.440, de 2000, do Rio Grande do Sul, que institui o
Balanço Social para as empresas do Estado.

• Lei nº 2.843, de 2003, do Amazonas, que cria o Certificado de
Responsabilidade Social para empresas.

Há, também, iniciativas locais, entre elas as dos municípios de São Paulo,
de Santo André, de Porto Alegre, de João Pessoa e de Uberlândia.

VI. PESQUISA AÇÃO SOCIAL DAS EMPRESAS

Em 2001, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) finalizou
a  pesquisa ”Ação Social das Empresas”, com o objetivo de apresentar um panorama da atuação
social empresarial no Brasil. 

Considerou-se como ação social empresarial “qualquer atividade que as
empresas realizam para atender às comunidades, nas áreas de assistência social, alimentação,
saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento comunitário, dentre outras. Essas atividades
abrangem desde pequenas doações eventuais a pessoas ou instituições até grande projetos mais
estruturados, podendo, inclusive, estender-se aos empregados da empresa e a seus familiares”.

Em cada região brasileira foram pesquisadas cerca de 1,8 mil empresas de
todos os portes. Essa amostra tornou possível extrapolar os resultados para um universo
composto por 445 mil empresas privadas, com um ou mais empregados. 
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• Em linhas gerais, os resultados das pesquisas mostram que:

• a ação social empresarial está mais presente no Sudeste (67%), do
que no Nordeste (55%) e no Sul (46%);

• as empresas socialmente responsáveis são 300 mil, no Sudeste; 48
mil, no Nordeste; e 75 mil, no Sul;

• quanto maior a empresa, maior sua atuação social e ambiental;

• dados de 1998 comprovam que as empresas do Sudeste aplicavam
mais recursos em ações socialmente responsáveis (R$ 3,5 bilhões, ou 0,6% do PIB regional),
enquanto no Nordeste, em 1999, foram R$ 260 milhões, ou 0,2% do PIB da região; e no Sul
foram R$ 320 milhões ou 0,2% do PIB regional;

• as empresas pouco se utilizam de incentivos fiscais para promover
atividades na área social (somente 8%, no Sudeste, e 1% no Sul e Nordeste);

• as atividades de assistência social predominam nas três regiões
(mais de 50% das empresas) e as de educação não se constituem em foco prioritário para o
investimento social privado (menos de 15% das empresas);

• no Nordeste e no  Sul o atendimento é voltado para a comunidade
em geral (80% e 70%, respectivamente) e no Sudeste volta-se para o grupo infantil (63%).

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção, por parte de empresas, de ações socialmente responsáveis tem
sido, cada dia mais, exigida por consumidores e investidores. Em 2000, pesquisa do Instituto
Ethos, juntamente com o jornal Valor Econômico, revelou que 57% dos consumidores
brasileiros julgam a atuação das empresas tendo por referência critérios que atestem sua
responsabilidade social. 

Essa mudança na mentalidade das partes envolvidas é verificada em
atitudes de punição a empresas que não levam em conta o bem-estar da sociedade. Uma
sondagem realizada em 1999, a Millenium Poll, mostra que 31% dos consumidores no Brasil e 49%
dos consumidores nos Estados Unidos recompensam e punem as empresas pela sua
responsabilidade social.
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A atitude dos investidores frente ao desenvolvimento de ações sociais e
ambientais por parte de empresas é revelada pela preferência por fundos socialmente
responsáveis. Nos Estados Unidos, entre 1997 e 1999, esses fundos cresceram 180% em valor,
enquanto o mercado como um todo cresceu 40%.  Estima-se que, neste País, exista cerca de 1,5
trilhão de dólares investidos em fundos que selecionam empresas com base em seu
comportamento sócio-ambiental.

Esses dados reafirmam a importância crescente da incorporação de
estratégias socialmente responsáveis pelas corporações como condição para assegurar sua
sustentabilidade no longo prazo. Para dar transparência e divulgar ações sociais e ambientais,
também se verificou um significativo incremento no número de empresas que publicam balanços
sociais e que procuram obter certificados de padrão de qualidade e de adequação ambiental.

A fim de institucionalizar esse novo paradigma da gestão empresarial,
observou-se, nas últimas décadas, inúmeras iniciativas, em todo o mundo, para a regulamentação
da responsabilidade social corporativa.  A obrigatoriedade de publicação de balanço social foi
estabelecida apenas na França e em Portugal. Propostas mais contundentes para estimular
empresas a agir de forma socialmente responsável também foram tomadas pela União Européia.

Na maior parte dos países, verifica-se uma tendência de que as empresas
voluntariamente  sejam chamadas a agir de forma ética, transparente e socialmente responsável,
como resposta às exigências do mercado e ao agravamento da situação sócio-ambiental no
mundo.

No Brasil, o tema “responsabilidade social” tem adquirido, a cada ano,
maior visibilidade. Projetos de lei, na esfera federal, para regulamentar essa questão tramitam no
Congresso Nacional, bem como iniciativas estaduais e municipais; institutos que incentivam a
adoção da responsabilidade social empresarial e a publicação de balanço sociais foram criados; e a
mudança de atitude de empresas que passaram a implementar ações para melhoria da qualidade
de vida da sociedade atestam o interesse e as exigências da sociedade para que se incorporem
questões dessa ordem na agenda nacional.

Há ainda um amplo caminho a ser trilhado, de forma a que um maior
número de empresas no Brasil, independentemente de seu porte, adotem essa prática e publiquem
seu balanço social. É preciso que a iniciativa privada se sinta cada vez mais comprometida com o
mundo em que vive e trabalha, como pregou o saudoso Herbert de Souza.



15

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALESSIO, Rosemeri. Desafios da Responsabilidade Social Empresarial no Brasil. Artigo publicado pela
Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre no site www.ajepoa.com.br (acessado em
01/06/2004).

ASHLEY, Patrícia. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. São Paulo: Editora Saraiva, 2002.

FRIEDMAN, M. “The Social Responsability of Business is to Increase Profit”. The New York
Times Magazine, em 13 de setembro de 1970.

GRAJEW, O. Responsabilidade social empresarial na visão do consumidor, de setembro de 2002. Site
www.conar.org.br/html/artigos (acessado em 26/05/2004).

IBASE. Publique Seu Balanço Social. Site www.balancosocial.org.br/cgi (acessado em 07/06/2004).

IPEA. Pesquisa Ação Social das Empresas, publicada em 28 de maio de 2001. Site
www.ipea.gov.br/asocial (acessado em 04/06/2004).

INSTITUTO ETHOS. “Os Novos Desafios da Responsabilidade Social Empresarial”. Reflexão,
ano 2, nº 5, julho 2001. 

INSTITUTO ETHOS. Regulamentação da Responsabilidade Social. Instituto Ethos Debates,
outubro de 2003.

INSTITUTO ETHOS. Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. Site
www.ethos.org.br/pri/open/publicacoes/indicadores/indicadores.asp (acessado em03/06/2004).

INSTITUTO OBSERVATÓRIO SOCIAL. Responsabilidade social e empresarial: perspectivas para ação
sindical. Florianópolis: IOS, 2004.

JONES, A. Procurando o Sentido da Responsabilidade Social Corporativa. Site
www.iaf.gov/downloads (acessado em 07/06/2004).

KROETZ, C.E. “Auditoria do balanço social”. Revista Brasileira de Contabilidade, nº 116, mar/abr.
1999.

LOPES, R.S. Responsabilidade Social não é peça publicitária. Site www.eticaempresarial.com.br
(acessado em 28/06/2004).

PERAZZO, A. Responsabilidade Social: Uma questão de estratégia empresarial. Site
www.eticaempresarial.com.br/artigos (acessado em 26/05/2004).

SEBRAE. Responsabilidade Social. Site www.sebrae.com.br/br/parasuaempresa (acessado em
26/05/2004).

http://www.ajepoa.com.br/
http://www.conar.org.br/html/artigos
http://www.balancosocial.org.br/cgi
http://www.ipea.gov.br/asocial
http://www.ethos.org.br/pri/open/publicacoes/indicadores/indicadores.asp
http://www.iaf.gov/downloads
http://www.eticaempresarial.com.br/
http://www.eticaempresarial.com.br/artigos
http://www.sebrae.com.br/br/parasuaempresa


16

RED PUENTES. Site www.redpuentes.org. 

SOUZA, Herbert. Balanço Social: voluntário ou obrigatório? Biblioteca Virtual do Ibase no site
www.balancosocial.org.br (acessado em 07/06/2004).

SUCUPIRA, João. Transparência no Balanço Social. Gazeta Mercantil em 18 de fevereiro de 2002.

TREVISAN, F.A “Balanço Social como Instrumento de Marketing”. Revista Integração, ano 6, nº 8
no site http://integração.fgvsp.br (acessado em 27/05/2004).

http://www.redpuentes.org/
http://www.balancosocial.org.br/
http://integra��o.fgvsp.br/

	ESTUDO
	RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
	PAGINA_INICIAL_BIBLIOTECA_DIGITAL.pdf
	Página 1


	titulo: RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
	Nome do autor: Luciana da Silva Teixeira
	Data: 2004


