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RESUMO: As empresas são socialmente responsáveis para cumprir sua função de gerar empregos,
pagar impostos e proporcionar lucro aos acionistas, entretanto as empresas podem assumir um papel
de maior relevância que o comportamento tradicional. Contudo a discussão sobre a responsabilidade
social das empresas é recente mais vem ocupando um espaço cada vez maior no meio empresarial.A
ética empresarial abrange todos os segmentos de uma organização, podendo ser desde seus
fornecedores até os colaboradores e consumidores. Para tanto uma empresa que foca no bom
relacionamento com a comunidade atrai grande parcelas dos acionistas e consumidores e reflete em
vantagem competitiva perante os concorrentes.As empresas estão visando cada vez mais o
desenvolvimento sustentável para atender não apenas às questões econômicas, mas também, os
problemas sociais e ambientais. Neste sentido, o comprometimento deve iniciar a partir de todos, indo
de funcionários a acionistas, prestadores de serviços a consumidores, comunidade a meio-ambiente,
etc. (BORDIN; PASQUALOTTO, 2013).Visão na qual se assemelha com Ashley (2005) que aponta
que as empresas com programas de desenvolvimento social consolidados desempenham papel
social relevante nas comunidades, pois atuam na sociedade e são vistas de forma diferenciada pelo
mercado, pois adotam a pratica da boa governança corporativa, responsabilidade social e de boa
relação com o meio ambiente, almejando assim resultados futuros melhores.Esta pesquisa foi
produzida como forma de resumo expandido, através do método de pesquisa bibliográfica que de
acordo com Severino (2007, p. 122) “A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do
registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros,
artigos, teses, etc”.Será utilizado referencias bibliográficos das obras dos autores, Ashley (2005),
Oliveira, et. Al (2010), Bordin e Pasqualotto (2013) e Ferreira (2004), como foco de responsabilidade
social empresarial com o valor das empresas, mostrando principalmente que a parte sustentável da
empresa tende a ser rentável.

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Valor empresarial. Ética.



   

 

INTRODUÇÃO 

 

As empresas são socialmente responsáveis para cumprir sua função de gerar 

empregos, pagar impostos e proporcionar lucro aos acionistas, entretanto as empresas podem 

assumir um papel de maior relevância que o comportamento tradicional. Contudo a discussão 

sobre a responsabilidade social das empresas é recente mais vem ocupando um espaço cada 

vez maior no meio empresarial. 

A ética empresarial abrange todos os segmentos de uma organização, podendo ser 

desde seus fornecedores até os colaboradores e consumidores. Para tanto uma empresa que 

foca no bom relacionamento com a comunidade atrai grande parcelas dos acionistas e 

consumidores e reflete em vantagem competitiva perante os concorrentes. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi produzida como forma de resumo expandido, através do método de 

pesquisa bibliográfica que de acordo com Severino (2007, p. 122) “A pesquisa bibliográfica é 

aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc.”. 

Será utilizado referencias bibliográficos das obras dos autores, Ashley (2005), 

Oliveira, et. Al(2010), Bordin e Pasqualotto (2013) e Ferreira (2004), como focode 

responsabilidade social empresarial com o valor das empresas, mostrando principalmente que 

a parte sustentável da empresa tende a ser rentável. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

As empresas estão visando cada vez mais o desenvolvimento sustentável para atender 

não apenas às questões econômicas, mas também, os problemas sociais e ambientais. 

Nestesentido, o comprometimento deve iniciar a partir de todos, indo de funcionários a 

acionistas, prestadores de serviços a consumidores, comunidade a meio-ambiente, 

etc.(BORDIN; PASQUALOTTO, 2013). 

Visão na qual se assemelha com Ashley (2005) que aponta que as empresas com 

programas de desenvolvimento social consolidados desempenham papel social relevante nas 

comunidades, pois atuam na sociedade esão vistas de forma diferenciada pelo mercado, pois 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



   

 

adotam a pratica da boa governança corporativa, responsabilidade social e de boa relação com 

o meio ambiente, almejando assim resultados futuros melhores. 

Para Bordin e Pasqualotto (2013) as empresas que adotam uma postura 

verdadeiramente ética e transparente para cumprir as exigências que o novo consumidor 

impõe,sempre busca o resgate da cidadania e o respeito ao meio-ambiente na qual a 

organização esta inserida, e juntamentecoloca em prática por meio de seus princípios e 

valores. 

Já Ashley (2005) aponta que nos últimos anos o mundo empresarial tem se deparado 

com uma nova realidade, pelo fato de ver na responsabilidade social uma nova estratégia para 

aumentar seu lucro e potencializar seu desenvolvimento.  

A responsabilidade social esta relacionada com a gestão de empresas em situações 

cada vez mais complexas. Contudo nas quais questões ambientais e sociais crescentes e mais 

importantes são meiospara assegurar o sucesso da estabilidade visando à sustentabilidade nos 

negócios. A autora Ashley (2005) ainda complementa que as estratégias administrativas estão 

substituindo o assistencialismo e a filantropia, pelo fato de compensarem financeiramente. 

A discussão entre o desempenho social e o desempenho financeiro tem levado ao 

centro dos debates a postura socialmente responsável das empresas. O questionamento é sobre 

a incidência de ganho entre o desempenho social e o desempenho financeiro.  

Um dos aspectos que visualiza a relação de ser viável para o valor da empresa que 

usufruem de práticas sociais é o posicionamento dos maiores fundos de pensão do mundo, 

que, na condição de investidores institucionais, estão exigindo responsabilidade social das 

empresas nas quais investem (ASHLEY, 2005). 

De acordo com Ferreira (2004) o crescimento dos fundos e dos investimentos 

socialmente responsáveis, está mudando o jeito de pensar de muitos profissionais, sendo 

defesa uma nova política de investimentos que está baseada em ser responsável socialmente, 

selecionando assimmelhores investimentos, baseando-se nos fundos. Com isso mostra-se que 

as empresas não estão fazendo essas políticas por estarem preocupadas com a sociedade, e 

sim por verem uma forma de alavancar suas receitas e aumentando seu valor e postura de 

mercado. 

Na visão de Ashley (2005) as empresas não se preocupam somente em quantificar os 

benefícios do investimento realizado em responsabilidade social, que pelafalta de resultados 

mostram que é rentável essa ação, mas também é fato de que os defensores da 

responsabilidade social admitem que as vantagens sejamdifíceis de quantificar e que os 

resultados não sejam necessariamente visíveis ou mensuráveis. 
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Os fatores que estão ligados a processos ambientais e sociais estão se tornando 

importante, mas reflete de forma lenta para a comunidade financeira, este fato pode ser 

constatado através de lançamento de fundos específicos pelos bancos e as administradoras que 

destinam verbas para investimento em empresas com projetos nas áreas sociais e preocupação 

ambiental (ASHLEY, 2005). 

Para Ashley (2005) as empresas tem seu valor financeiro e social. Para mensuraro 

desempenho financeiro da empresa é necessário usar diversos indicadores, métodos ou 

modelos de apuração, para assim saber este valor. Em contrapartida a autora aponta que para 

mensurar o seu desempenho social é por índices de reputação, classificando as empresas de 

acordo com seu desempenho social, obtidas das mais diversas fontes. Essas medidas vão 

desde a utilização de questionários próprios e jornais até bases de órgão governamentais e 

outras instituições entre outras formas. 

De acordo com Ferreira (2004) a busca do desenvolvimento sustentável colocou em 

evidência o papel fundamental das empresas em relação ao debate sobre a responsabilidade 

social. E também se tornou mais acirrada essa busca, que através da globalização, avançou 

grandemente, juntamente com a discussão sobre a ética e a transparência das empresas. Nesse 

entrave a responsabilidade social das empresas e a análise de suas ações corporativas são 

retratadas por meio de um relatório social que alavancam seu valor financeiro e social. 

Oliveira et al (2010) explica que ao mesmo tempo que há a busca em investimentos 

socialmente responsável, os analistas passaram a recomendar a compra de ações dessas 

companhias que fazem esses investimentos. Isso tudo porque investir na responsabilidade 

social dá retornos financeiros em longo prazo e representa menor risco para o investidor. 

Investidores estrangeiros têm pautado suas ações em informações sobre as práticas sociais e 

ambientais de empresas brasileiras. 

Contudo nos dias atuais encontramos fortes evidências de uma positiva relação entre 

ações sociais e desempenho financeiro em indicadores de uma amostra de grandes e 

importantes empresas (OLIVEIRA, et. al, 2010). Exaltando assim a conjunção desses dois 

grandes fatores que podem ser um fator de grande valia para o crescimento das empresas e 

sua forma de ser vista perante a sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fator de abordar que uma empresa é socialmente responsável está sendo cada vez 

mais frequente. As organizações socialmente responsáveis mantêm uma postura correta em 
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relação as suas práticas no meio empresarial. Através desse estudo foi possível contextualizar 

que, o principal motivo das empresas procurarem esta realidade não é a responsabilidade 

social em si, e sim a forma em que isso possa se tornar rentável a empresa, exteriorizando 

uma grande preocupação em associar a imagem da organização com as boas práticas sociais 

para a comunidade e seu meio de interação. 

Contudo a adoção de práticas de Responsabilidade Social melhora a imagem da 

empresa perante o consumidor, e também para seus investidores, trazendo assim diversos 

benefícios, no entanto esta não representa apenas uma estratégia de marketing e mostra muito 

mais do que isso, sendo uma forma de conscientização que parte da administração estratégica, 

fazendo parte dos objetivos da empresa em longo prazo. 

Neste contexto, o texto apresenta a definição do real motivo que as empresas estão se 

comprometendo com lado social, pelo fato de terem e a possibilidade de atingir fatores 

rentáveis de suas boas práticas. 

Para finalizar a valorização das empresas que fazem o uso da responsabilidade social 

está ligada com o investimento, seja ele por parte dos acionistas ou pelos fundos que são 

criados para essa destinação. Entretanto mesmo que seja uma atitude de interesse próprio e 

não coletivo, atinge os objetivos dos investidores que é manter boas relações comerciais com 

diferentes empresas. 
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