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RESUMO: Quando falamos sobre Responsabilidade Social no Brasil um leque de fatores contribuem
para o desencadeamento de problemas sociais. Um desses fatores é a má distribuição de recursos
pelo governo. Nesse aspecto Alessio (2003, p.04) enfatiza que “O Brasil não é um país que gasta
pouco com a área social, o problema é que gasta mal. Os investimentos representam 20,9% do PIB,
sendo que a média latino-americana é de 10,8%”, ou seja, há recursos sendo aplicados pelo Governo,
porém mal gerenciados e, muitas vezes, sequer chegam às populações que realmente
necessitam.Nesse contexto, o presente resumo expandido tem o objetivo pesquisar as principais
características da Responsabilidade Social e como a Responsabilidade Social acontece na realidade
brasileira.O presente trabalho apresenta uma breve abordagem da Responsabilidade Social na
realidade brasileira, trabalhando com autores como Ashley (2002), Alessio (2003), Rico (1998), Rico
(2001) e Melo Neto e Froes (1999) apresentando uma definição de responsabilidade social seguido
da contextualização no que diz respeito à realidade Brasil.A pesquisa foi produzida em forma de
resumo expandido, através do método de pesquisa bibliográfica, utilizando das obras dos autores
anteriormente citados. O método de pesquisa bibliográfico abrange toda bibliografia já tornada pública
em relação ao tema do estudo. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o
que foi escrito sobre o assunto. Permiti ao investigador uma cobertura muito mais ampla do que
aquela que poderia pesquisar diretamente.
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INTRODUÇÃO  

 

Quando falamos sobre Responsabilidade Social no Brasil um leque de fatores 

contribuem para o desencadeamento de problemas sociais. Um desses fatores é a má 

distribuição de recursos pelo governo. Nesse aspecto Alessio (2003, p.04) enfatiza que “O 

Brasil não é um país que gasta pouco com a área social, o problema é que gasta mal. Os 

investimentos representam 20,9% do PIB, sendo que a média latino-americana é de 10,8%”, 

ou seja, há recursos sendo aplicados pelo Governo, porém mal gerenciados e, muitas vezes, 

sequer chegam às populações que realmente necessitam.  

Na realidade brasileira ainda é pouco o número de organizações que contribuem para a 

área social, as empresas que contribuem em sua maioria são grandes organizações que 

buscam através da responsabilidade social fazer um marketing positivo de sua organização, 

tentando assim conquistar um número de clientes que exigem essa responsabilidade social nas 

empresas, visando, exclusivamente retornos financeiros. Nesse contexto, o presente resumo 

expandido tem o objetivo pesquisar as principais características da Responsabilidade Social e 

como a Responsabilidade Social acontece na realidade brasileira. 

  

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO  

 

O presente trabalho apresenta uma breve abordagem da Responsabilidade Social na 

realidade brasileira, trabalhando com autores como Ashley (2002), Alessio (2003), Rico 

(1998), Rico (2001) e Melo Neto e Froes (1999) apresentando uma definição de 

responsabilidade social seguido da contextualização no que diz respeito à realidade Brasil. 

A pesquisa foi produzida em forma de resumo expandido, através do método de 

pesquisa bibliográfica, utilizando das obras dos autores anteriormente citados. O método de 

pesquisa bibliográfico abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema do 

estudo. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito 

sobre o assunto. Permiti ao investigador uma cobertura muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente. A pesquisa bibliográfica propicia o exame de um tema sobre 

novo enfoque chegando a novas conclusões (GIL, 2002). 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Melo Neto e Froes (1999) mencionam que a responsabilidade social é uma espécie de 

compromisso que a organização tem em relação à sociedade e humanidade de uma forma 

geral. Os autores (1999, p.84) citam que a responsabilidade social é “[...] uma forma de 

prestação de contas do seu desempenho, baseada na apropriação e uso de recursos que 

originalmente não lhe pertencem”. Nesse contexto, Ashley (2002) pontua que a 

responsabilidade social é um compromisso que a empresa tem com a sociedade visível através 

de ações que atinjam a comunidade e que contribua para melhorias na qualidade de vida 

social. 

 

A discussão sobre a responsabilidade social das empresas, seja no Brasil, seja no 

mundo, que já extrapola das questões ambientais para as questões elementares de 

sobrevivência e dignidade humanas, conclama um compromisso dos agentes 

econômicos para enfrentamento ao paradoxo entre um mundo tecnologicamente 

avançado e degradação da vida, que são contradições de um modelo econômico, mas 

que já não podem mais passar despercebidas da vida em sociedade. E, embora a 

responsabilidade social deva, assim, ser parte da agenda política do País, pois diz 

respeito a toda sociedade brasileira, a responsabilidade social das empresas é que 

está em foco e é fundamental (ALESSIO 2003, p.08). 

  

Segundo Rico (2001) a responsabilidade social é um mecanismo para que as ações da 

empresa sejam pautadas por valores éticos que integrem clientes, fornecedores, consumidores, 

comunidade, governo, enfim, todos os que estão diretos ou indiretamente ligados às 

atividades desenvolvidas pela organização. A responsabilidade social proporciona 

possibilidades de igualdade, inclusão social, e as empresas que executam esses tipos de 

atividades são consideradas agentes de mudanças para a sociedade. 

Quando abordamos a responsabilidade social em nível de Brasil devemos ressaltar a 

realidade de nosso país. De acordo com Alessio (2003, p.04): 

 

No Brasil, a gravidade dos problemas sociais que afligem o País e a emergência da 

discussão de alternativas que contribuam para o enfrentamento dessa realidade traz à 

tona a discussão sobre a responsabilidade social das empresas, que também carrega 

em seu bojo ambiguidades e controvérsias que, somadas às discussões sobre a 

situação de um País com as características do Brasil, cujas necessidades básicas 

ainda não estão sequer sendo supridas, tornam a responsabilidade social das 

empresas brasileiras um desafio ainda maior.  

 

Alessio (2003) cita que o movimento que nos Estados Unidos teve seu início na 

década de 60, na realidade brasileira só passou a fazer parte das empresas a partir dos anos 90. 

O país apresenta uma grande quantidade de problemas sociais, e ainda investe muito pouco na 

área social se comparado a outros países. As empresas no Brasil que investem e 
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responsabilidade social em sua maioria atual em áreas em que o Estado demonstra menos 

condições de enfrentar sozinho, como os problemas sociais com a miséria e exclusão social. 

Embora essas sejam obrigações básicas do estado, a ações dessas empresas brasileiras que 

investem e responsabilidade social contribuem de forma relevante para melhores resultados 

no país. 

 

Mas a contribuição das empresas na área social também ocorre para atender a 

interesses econômicos, visando, exclusivamente, a retornos financeiros e de 

sustentabilidade do próprio negócio, a resultados do processo de globalização e ao 

aumento da competição entre as empresas. A melhora da imagem pública, a 

valorização da reputação e das ações da empresa, o aumento da motivação e 

produtividade dos empregados podem relegar a responsabilidade social a uma 

estratégia de marketing, o que revela o caráter controverso e ambíguo da 

responsabilidade social das empresas, que, em seus primórdios, trazia a preocupação 

com questões ambientais e direitos sociais, além da co-responsabilidade no processo 

de desenvolvimento social (ALESSIO, 2003 p.06) 

  

 Apesar do interesse econômico das empresas de obter lucros, benefícios e vantagens 

para seu negócio baseado em suas ações sociais, Rico (1998, p. 37) cita que existe uma “[...] 

pressão na sociedade civil, como um todo, no sentido de cobrar ações efetivas do 

empresariado para se envolver no processo de desenvolvimento social do país”. Essa pressão 

leva as empresas a despertar e desenvolver ações que auxiliem no desenvolvimento humano e 

social do país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho apresentou definições claras dos conceitos de responsabilidade 

social e como ocorre aqui no Brasil. Sendo a responsabilidade social um recurso que 

proporciona possibilidades de igualdade e inclusão social. As organizações que contribuem 

com essas atividades são consideradas empresas que busca mudanças para a sociedade. 

 Como abordado no decorrer do trabalho o Brasil é um país que investi na área social, 

porém esses recursos apresentam uma má distribuição, ficando a maior parte da 

responsabilidade social do país nas mãos das empresas. Apesar das organizações no Brasil 

utilizarem a responsabilidade social como um método de se beneficiar em relação a sua 

imagem perante a sociedade, os trabalhos desenvolvidos tem sido de suma importância em 

meio a tantos problemas sociais presentes na realidade brasileira. 
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