
 

1 
 

                                              INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos tempos assistimos à evolução de um fenómeno quem tem merecido 

aceso debate na sociedade, nomeadamente nos meios empresariais e académicos, a 

Responsabilidade Social das Empresas (RSE). 

Por um lado, alguns afirmam que as empresas têm obrigações morais para com a 

sociedade, sendo-lhes pedido não apenas que evitem e previnam danos, mas também 

que “façam o bem” (Mulligan, 1993 cit. in Rego et al., 2007b). Por outro, há aqueles 

que peroram que as empresas devem apenas cumprir as suas obrigações legais. 

À margem desta discussão há um dado adquirido. Os lucros não são um fim em 

si mesmo, é necessário que sejam compatíveis com outras necessidades sociais. O 

mundo empresarial percebeu que tem pela frente novos desafios, entre os quais, a 

valorização do capital humano e a sustentabilidade dos recursos.  

As políticas de RSE exprimem-se em compromissos voluntários assumidos pelas 

empresas, baseados em textos de referência, nos domínios dos Direitos Humanos, do 

Direito do Trabalho e do Direito do Ambiente, constituindo um desafio para as 

empresas, uma alternativa aos tradicionais modelos de gestão, na medida em que 

colocam no mesmo nível os pilares económicos, sociais e ambientais, contribuido para 

um modelo de desenvolvimento sustentável (DS). Contudo, o DS não é uma tarefa 

exclusiva das empresas. Estas não podem, nem devem, substituir-se ao Estado ou a 

outros organismos, nas respectivas áreas de competência e de acção. Conseguir um 

modelo de desenvolvimento que satisfaça as necessidades presentes sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de suprir as próprias necessidades (Relatório 

Bruntland, 1987) é uma tarefa exigente que depende de uma participação forte e activa 

de todos.  

A nível global, alguns actores têm contribuido para esta mudança de 

comportamento sob as mais diversas formas. Todavia, desta proliferação de concepções 

tem resultado uma grande multiplicidade de abordagens, modelos e teorias que têm 
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contribuido para aumentar a confusão em torno desta temática, daí que optámos por ir 

ao terreno e verificar como é que as empresas “agarraram” o conceito.  

A dissertação que agora se apresenta pretende analisar como é que se aplica a 

RSE numa organização: como é que funciona o seu sistema de gestão de 

responsabilidade social, quais os documentos utilizados, que tipologia de conteúdos 

apresentam e verificar se há um verdadeiro envolvimento de todas partes interessadas. 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo alude ao 

papel que a União Europeia (UE) tem desempenhado e continua a desempenhar na 

divulgação da RSE, tendo como base a análise de referenciais normativos produzidos 

pela própria UE. Sem ser uma análise exaustiva, procura-se dar a conhecer os principais 

contributos de um dos principais actores supranacionais. 

O segundo capítulo apresenta a realidade portuguesa, traduzida nos vários 

estudos e iniciativas realizados. A abordagem é modesta, dada a dimensão deste 

trabalho e a escassez de estudos sistemáticos (Rego et al, 2007b). Contudo, admite-se 

de que possibilita a compreensão daquilo que é fundamental neste domínio.  

O terceiro capítulo é dedicado à ética empresarial. Aqui reflecte-se sobre o 

conceito de ética e a sua relação com a moral, a lei e a consciência. A evolução da ética 

nos negócios e no ensino superior merecem também a nossa atenção. Para finalizar este 

capítulo, algumas questões em torno do papel dos códigos de ética como a sua eficácia, 

as linhas fundamentais para a sua elaboração e implementação, as várias etapas são 

também aqui realçadas. 

No quarto capítulo discute-se as várias teorias e abordagens da RSE, recorrendo 

a bibliografia diversa. Falar em RSE implica também falar em instrumentos de RSE, 

nomeadamente das normas e certificações: SA8000 e AA1000 que são diferentes, mas 

que podem contribuir para a melhoria do ambiente ético das empresas e do seu 

desempenho. De igual modo, abordar-se-á as várias etapas de uma auditoria e a 

elaboração de relatórios de Responsabilidade Social, segundo algumas normas 

internacionais como as directrizes para a elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

da Global Reporting Initiative (GRI). 
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No quinto capítulo, com recurso ao método do estudo de caso, analisar-se-á uma 

organização, mais concretamente a aplicação da RSE, tendo em consideração o seu 

sistema de gestão de responsabilidade social e os seus instrumentos. 

Por fim o sexto capítulo é reservado à conclusão, onde se procurou destacar os 

resultados de maior valor de acordo com os objectivos da dissertação. Por outro lado, 

são também gizadas algumas hipóteses de prolongamento do estudo desta temática. 
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1. PRINCIPAIS CONTRIBUTOS DA UNIÃO EUROPEIA 

EM MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS 

EMPRESAS (RSE) 
1.1. O desafio de Delors 

Antes de começarmos a explanar este capítulo, que procura reflectir sobre os 

vários contributos da UE para a RSE, nomeadamente através de referenciais 

normativos, importa perceber que só a partir dos últimos vinte anos é que se adoptaram 

e puseram em prática várias medidas legislativas que dão força jurídica a um conjunto 

de direitos fundamentais de cariz social, plasmados na Carta Social do Conselho da 

Europa1 ou na Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais2. Durante o 

período entre 1986 e 1994 foram adoptados trinta e três instrumentos legislativos3 de 

âmbito social, vinte e quatro dos quais foram novos instrumentos e nove foram revisões 

(A. Silva, 2008).  

Os anos 90 do século passado são caracterizados por uma reformulação do 

paradigma europeu de política social. No espaço de dois anos, foram produzidos dois 

documentos4 que contribuiram para esta nova abordagem.  

Por outro lado, em Junho de 1993 procura-se também envolver o sector privado 

neste novo paradigma: o então presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, lança 

um apelo às empresas europeias no sentido de se empenharem no combate aos 

problemas estruturais de desemprego e de exclusão social. A resposta não se fez 

esperar. Algumas empresas como a BP, a Accor, a Philips, a Bayer e algumas 

associações, nomeadamente the London Enterprise Agency, a Uniapac5 e, ainda, le 

Manifeste Français des Entreprises contre l'Exclusion, de uma forma voluntária, com a 

coordenação de Patrick Venturini and Jan Noterdaeme pela União Europeia, definiram 

os princípios, as áreas de acção e exemplos para o envolvimento das empresas num 

esforço conjunto contra a exclusão social.  
                                                             
1 Criada em Turim, 1961, foi susbstituída pela Carta Social Europeia Revista de 1996. Portugal ratificou-a 
em 17/10/2001. 
2 Foi adoptada por todos os Estados-Membros, em 1989, com excepção do Reino Unido. 
3 Um deles foi a directiva 89/391/CEE que institui os princípios gerais sobre a aplicação de medidas de 
modo a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. 
4 Vide Livro Verde: Política Social Europeia, Bruxelas, COM (93) 551 e o Livro Branco: Política Social 
Europeia – como avançar na União, Bruxelas, COM (94) 333.  
5 Nascida em 1931 como “Conférences Internationales des Associations de Patrons Catholiques" entre as 
federações de trabalhadores católicos da Holanda, da Bélgica e da França (com observadores da Itália, 
Alemanha e Checoslováquia), por ocasião do 40º aniversário da Encíclica “Rerum Novarum” em Roma 
(Vide www. uniapac.org, consultado em Abril de 2009). 
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Assim, em 10 de Janeiro de 1995 surge a Declaração Europeia das Empresas 

contra a Exclusão Social6 que apelava ao envolvimento de vários agentes no combate à 

exclusão social: as pessoas em causa e também as autoridades nacionais, regionais e 

locais, as associações de solidariedade social, organizações não governamentais, os 

parceiros sociais e as empresas (parágrafo 2). Esta emergência deve-se ao facto da 

União Europeia (UE) apresentar, na época, a cifra de mais de 17 milhões de 

desempregados, 53 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar de pobreza e 3 a 5 

milhões de pessoas em alojamentos inadequados (parágrafo 1).  

Dividido em duas partes (a declaração e um vade-mecum), o documento 

descreve vários princípios duma estratégia global contra a exclusão social e aponta 

várias linhas de orientação e exemplos a serem praticados pelas empresas, onde se 

destacam as propostas de se promover a integração no mercado do emprego; apoiar a 

melhoria da formação profissional; evitar processos de exclusão dentro das empresas, 

reduzindo as redundâncias de pessoal ou tomando medidas apropriadas quando elas 

forem inevitáveis; promover a criação de novos empregos e empresas; contribuir para a 

integração social em áreas particularmente desfavorecidas e de grupos marginalizados. 

Uma das curiosidades desta declaração reside no facto de cada empresa 

signatária ser livre de acrescentar a este documento, pelo processo que entender, 

qualquer informação que considere útil para explicar ou ilustrar a forma como adere a 

esta declaração (parágrafo 16). 

O passo seguinte seria verificar como é que as empresas iriam operacionalizar os 

princípios descritos na declaração. A resposta não se fez esperar. 

Em 1996, com o patrocínio da Fundação do Rei Baudouin e o apoio da 

Comissão Europeia, o grupo inicial de empresas signatárias da Declaração Europeia 

das Empresas contra a exclusão Social designou Ann Vandenhende e Jan Noterdaeme 

para criar e coordenar a Rede Europeia de Empresas para a Coesão Social (renomeada 

CSR Europe em 20007). 

Esta rede conta actualmente com 80 empresas multinacionais de todos os 

sectores e regiões. A sua missão é ajudar as empresas que fazem parte da rede a integrar 

a RSE na sua actividade, constituindo-se uma plataforma para: (1) Ligar as empresas 

para partilhar as melhores práticas de RSE; (2) Promover a inovação em novos 

                                                             
6 Disponível em http://www.csreurope.org/pages/en/declaration.html  (acesso em 21 de Julho de 2009). A 
versão portuguesa pode ser consultada em www.talentum.pt (consultado em 21 de Julho de 2009). 
7 Vide http://www.csreurope.org (consultado em 22 de Julho de 2009). 
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projectos entre a actividade empresarial e as partes interessadas; (3) Modelar a gestão de 

empresas e a agenda política em sustentabilidade e competitividade. Para aderir à rede é 

necessário fornecer algumas informações: 

 Razões para querer aderir à rede; 

 Perfil actual da empresa em termos de RSE; 

 Quais as questões fundamentais e as experiências que desejem partilhar 

na rede; 

 Que programas e actividades da rede é que a empresa requerente espera 

beneficiar mais. 

Com base nesta informação, o conselho de administração da CSR Europe analisa 

a proposta de adesão, podendo aprovar, rejeitar ou ainda”congelar” o ingresso na rede.  

Se a decisão for positiva, é atribuído à empresa um gestor de conta que gere o 

relacionamento entre a empresa e o secretariado da rede.  

Esta rede fornece algumas vantagens às empresas que merecem a nossa atenção: 

- Envolvimento numa ampla rede de profissionais que partilham e desenvolvem 

as melhores práticas de RSE; 

- Beneficiar de apoio prático e serviços de investigação para apoiar a estratégia 

da empresa e as suas iniciativas; 

- Receber informações sobre notícias de eventos e partilhar as suas notícias. 

De igual modo, existem 26 organizações parceiras nacionais8, presentes em 23 

países, que representam cerca de 2000 empresas. 

 Esta rede, como vimos, é um espaço onde as empresas podem partilhar boas 

práticas e beneficiar de apoio de vária ordem. Contudo, a entrada é restrita: apenas 

grandes empresas, comprovada pelo número de membros, correndo o risco de se 

tornar num “clube de grandes empresas”. As pequenas e médias empresas (PME) que 

pretendem aderir à rede devem contactar as organizações nacionais locais. De igual 

modo, a possibilidade de se “congelar” a admissão pode ser negativa para uma 

empresa que ainda esteja a dar os primeiros passos em RSE. 

No ano seguinte, em 1997 (Ano Europeu contra o Racismo), a Rede Europeia de 

Empresas para a Coesão Social conseguiu mobilizar uma massa crítica de empresas 
                                                             
8 São organizações sem fins lucrativos, independentes, com objectivos e actividades próprias.  
A representante em Portugal é RSE Portugal. Vide www.rseportugal.eu (consultado em 29 de Julho de 
2009). 
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europeias para partilharem boas práticas e construirem conhecimento e instrumentos 

para combaterem a discriminação no trabalho e na comunidade9. Seguiram-se outras 

acções:   

 Em Outubro de 1998, os dirigentes de algumas empresas, juntamente 

com o Presidente da Comissão Europeia, Jacques Santer, lançam o centro 

de recursos europeus sobre Responsabilidade Social da Empresas (RSE). 

 No mesmo ano, o Visconde Etiene Davignon acolhe o primeiro conselho 

consultivo que inclui representantes da IBM, Randstad, Johnson & 

Johnson, Shell, etc. 

 Em 1999, a pré-presidência rotativa da União Europeia (portuguesa) 

convida Etiene Davignon e os líderes da CSR Europe e do Centro de 

Copenhaga10 para dar o seu contributo na Cimeira Europeia do Emprego, 

da Reforma Económica e da Coesão Social que se iria realizar em Lisboa 

em Março de 2000. Este convite recebeu um forte apoio do Presidente da 

Comissão Europeia, Romano Prodi, e da Comissária Europeia Anna 

Diamantopoulou. 

Parecia claro que o modelo de desenvolvimento europeu passaria por uma 

parceria entre as empresas e as políticas públicas. O empenhamento da Comissão e as 

vantagens desta parceria foram realçadas pela Comissária Anna Diamantopoulou 

(1999:1) no Dia Europeu “Empresas e Governos a unir forças para o emprego e a 

coesão social”:   

“Considero que a RSE é uma parte essencial do nosso modelo 

social. É uma que temos que desenvolver mais. Trabalhando 

juntos, podemos dar grandes passos em frente no emprego, 

crescimento e competitividade - e, ao mesmo tempo, aumentar 

a coesão social e reduzir clivagens sociais. Posso garantir-vos 

que irei fazer o meu melhor para promover a parceria, em todos 

os domínios da minha responsabilidade, ao longo dos próximos 

cinco anos.  Também posso garantir-vos que este compromisso 

é partilhado por toda a Comissão (...)”. 

                                                             
9 Em Junho de 1997, foi criado em Viena um Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia. 
10 Criado, inicialmente, como um “think tank” do Governo Dinamarquês. Actualmente, integra o Danish 
Commerce and Companies Agency (DCCA). 
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1.2. A autonomização do conceito de Responsabilidade Social da 

Empresa 
            Em 2000, o Conselho Europeu de Lisboa fixou uma meta ambiciosa para os 

próximos dez anos: “tornar a União Europeia na economia do conhecimento mais 

dinâmica, competitiva e sustentável, beneficiando de uma situação de pleno 

emprego e coesão económica e social reforçadas”.  
A Estratégia de Lisboa (EL) é um sistema complexo de políticas de 

desenvolvimento baseado em vários domínios que, numa perspectiva integrada, 

procuram firmar um conceito de desenvolvimento sustentável para a Europa (A. 

Pimpão, 2005).  

Ora, a EL é algo deveras grandioso para ser analisado num trabalho desta 

natureza. A questão que se coloca é saber como é que a responsabilidade social pode 

contribuir para a prossecução do objectivo da Agenda de Lisboa: tornar a União 

Europeia na economia do conhecimento mais dinâmica, competitiva e sustentável, 

beneficiando de uma situação de pleno emprego e coesão económica e social 

reforçadas. 

 Em 2001, surge um contributo importante para a reflexão em torno da RSE: 

Livro Verde, Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das 

empresas, em 2001. Neste documento, há uma clara alusão à ideia do desenvolvimento 

sustentável e a noção de que as empresas devem procurar alcançar três tipos de 

objectivos: económicos, sociais e ambientais. A definição apresentada de RSE é a 

seguinte: 
“A responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um 

conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base 

voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um 

ambiente mais limpo (...). Esta responsabilidade manifesta-se 

em relação aos trabalhadores e, mais genericamente, em 

relação a todas as partes interessadas afectadas pela empresa e 

que, por seu turno, podem influenciar os seus resultados” 

(parágrafo 8). 

 

 Aqui, podemos verificar que a gestão das empresas não pode apenas obedecer 

aos interesses dos proprietários, mas passa também pela consideração de outras partes 

interessadas.  

 Uma das ideias do documento é a noção de um tripé constituído pelos 
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objectivos económicos, sociais e ambientais. Se um dos objectivos não for tido em 

conta, o tripé desequilibra-se. Por exemplo: 

 As empresas que não proporcionam condições mínimas de higiene e segurança 

no trabalho, ao mesmo tempo que não capacitam os seus colaboradores para que 

possam evoluir profissionalmente, arriscam-se a que aqueles fiquem 

desmotivados e que o nível de produtividade desça. 

 Quando as empresas não cumprem determinados parâmetros ambientais, as 

comunidades locais reagem negativamente, a imagem da empresa é afectada e os 

seus resultados económicos podem diminuir. 

 As empresas que não gerarem lucro podem não cumprir os seus objectivos 

sociais e ambientais. É possível que as empresas com problemas económicos 

não consigam garantir qualidade de vida no trabalho aos seus colaboradores, e 

não sejam capazes de adquirir equipamento e sistemas de produção mais 

eficientes sob o ponto de vista ambiental.  

 Outro dos aspectos a reter é a indicação de que a RSE contribui para o 

aumento da produtividade e competitividade das organizações: 

“Embora a sua obrigação primeira seja a obtenção de lucros, as 

empresas podem, ao mesmo tempo, contribuir para o 

cumprimento de objectivos sociais e ambientais mediante a 

integração da responsabilidade social, enquanto investimento 

estratégico, no núcleo da sua estratégia empresarial, nos seus 

instrumentos de gestão e nas suas operações” (parágrafo 11). 

“A responsabilidade social de uma empresa deve ser 

considerada como um investimento, e não como um encargo. 

Através dela, é possível adoptar uma abordagem inclusiva do 

ponto de vista financeiro, comercial e social, conducente a uma 

estratégia a longo prazo que minimize os riscos decorrentes de 

incógnitas” (parágrafo12). 

“A experiência adquirida com o investimento em tecnologias e 

práticas empresariais ambientalmente responsáveis sugere que 

ir para além do simples cumprimento da lei pode aumentar a 

competitividade de uma empresa. Assim, o facto de se 

transcender as obrigações legais elementares no domínio social 

– por exemplo, em termos de formação, condições de trabalho 

ou das relações administração-trabalhadores – é passível de ter 

também um efeito directo sobre a produtividade. Possibilita 
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igualmente uma melhor gestão da mudança e a conciliação 

entre desenvolvimento social e uma competitividade reforçada” 

(parágrafo 21). 

“O impacto económico da RSE traduz-se em efeitos directos e 

indirectos. Os resultados positivos podem derivar, por 

exemplo, de um melhor ambiente de trabalho, levando a um 

maior empenhamento e a uma maior produtividade dos 

trabalhadores, ou de uma utilização mais eficaz dos recursos 

naturais. Os efeitos indirectos são consequência da crescente 

atenção dos consumidores e dos investidores, o que aumentará 

as oportunidades de mercado. Inversamente, as críticas 

dirigidas à prática de uma empresa poderão, por vezes, ter um 

efeito negativo sobre a sua reputação, afectando activos 

fundamentais – as suas marcas e a sua imagem” (parágrafo 24). 

 

 O Livro Verde Promover um quadro europeu para a responsabilidade social 

das empresas apresenta-nos duas dimensões da RSE: interna e externa. A dimensão 

interna abrange os colaboradores em questões como a gestão dos recursos humanos, a 

saúde e segurança no trabalho, a adaptação à mudança e, igualmente, a gestão do 

impacto ambiental e dos recursos naturais no processo produtivo. O documento aborda 

vários aspectos relativos à qualidade laboral, nomeadamente aprendizagem ao longo da 

vida, maior equilíbrio trabalho-família, igualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres, adopção de critérios de saúde e segurança na escolha de contratantes e 

fornecedores, participação dos colaboradores nos processos de reestruturação. A 

dimensão externa faz alusão à comunidade local, aos parceiros comerciais, 

fornecedores, consumidores, autoridades públicas, sindicatos e ONG. O documento 

apela para a necessidade de as empresas se empenharem nas causas locais, 

nomeadamente no apoio a acções de promoção ambiental, recrutamento de pessoas 

vítimas de exclusão social, disponibilização de estruturas de cuidados à infãncia para os 

filhos do colaboradores, patrocínio de eventos culturais e desportivos. Na sua relação 

com parceiros comerciais, sugerem-se parcerias para gerar expectativas, preços e termos 

equitativos e, ainda, entrega de produtos / serviços com fiabilidade e qualidade. 

Assistência, pelas grandes empresas, a sociedades de menores dimensões na 

apresentação de comunicações e relatórios sobre as suas actividades de responsabilidade 

social. Adopção de códigos de conduta que abranjam as condições de trabalho, os 

direitos humanos e aspectos ambientais. Combate à corrupção. Adopção de princípios 
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de direitos humanos mesmo em países onde hajam violações desses valores 

fundamentais. Ajuda ao combate da pobreza infantil. Em termos ambientais, incentivar 

um bom desempenho ambiental ao longo da cadeia de produção. Adopção de critérios 

ambientais mesmo em países onde eles não sejam aplicados.  

 O documento sublinha a importância da gestão integrada da responsabilidade 

social, abrangendo as duas dimensões. Este processo envolve duas etapas:  

1. Adopção de uma declaração de missão, um código de conduta ou declaração de 

princípios com objectivos, valores e responsabilidades para com as diversas 

partes interessadas.  

2. Aplicação desses valores a toda a organização, sob a forma de políticas, acções e 

decisões.  

 Este processo implica, por exemplo, adicionar aos planos de actividade e 

orçamentos princípios sociais e ambientais e avaliá-los nestes domínios, criando para o 

efeito “comités consultivos” que realizem auditorias sociais ou ambientais ou 

estabeleçam programas de formação contínua. No mesmo sentido, são exigidos aos 

gestores e colaboradores que adoptem, nas suas acções diárias, estes novos princípios. 

 Ainda nesta matéria, é proposto que as empresas realizem auditorias sociais e 

produzam relatórios de responsabilidade social, utilizando critérios de fiabilidade, como 

os da Social Accountability 8000 e a Iniciativa Global Reporting.  

 O documento alude ainda aos rótulos sociais e ecológicos. A maioria dos 

consumidores considera que é um factor bastante valorizado na aquisição de um produto 

ou serviço. Alguns estariam dispostos a pagar mais por produtos que cumprem 

princípios de responsabilidade social e ambiental. Mais do que instrumentos 

reguladores, tratam-se de estímulos que podem melhorar o desenvolvimento da RSE. 

Contudo há ainda um longo caminho a percorrer, nomeadamente devido à ausência de 

uniformidade nos critérios utilizados e a falta de clareza entre os vários rótulos. 

 Por último, o investimento socialmente responsável (ISR). Os fundos de ISR 

investem capital em empresas que observam critérios sociais e ambientais. O 

documento alerta para a emergência de sensibilizar os mercados para a sua 

rendibilidade. Todavia, há ainda alguns aspectos que é necessário resolver, 

nomeadamente a falta de normalização, harmonização e transparência dos instrumentos 

e escalas de selecção utilizados pelas agências de selecção. 

 Na “Comunicação da Comissão relativa à Responsabilidade Social das 

Empresas: Um contributo das empresas para o desenvolvimento sustentável” ulterior ao 
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Livro Verde, a Comissão apresenta a estratégia da UE para promover a RSE e é 

composta por seis capítulos. O primeiro sintetiza os resultados do processo de consulta 

do Livro Verde. O segundo aborda a estratégia europeia de promoção da RSE, incluindo 

uma definição do conceito, o seu lugar no contexto do desenvolvimento sustentável e 

respectivo impacto nas empresas e na sociedade. Os restantes capítulos descrevem 

propostas de acções correlacionadas.  

 A consulta sobre o Livro Verde relativo à responsabilidade social das empresas 

evidenciou algumas diferenças de pontos de vista entre as várias partes interessadas:  

- As empresas destacaram “a natureza voluntária da RSE”, mas acharam que a 

tentativa de regulamentar a RSE a nível da UE “iria sufocar a criatividade e a 

inovação”, podendo ainda provocar conflitos de prioridades para empresas que 

actuam em diferentes áreas geográficas. 

- Os sindicatos e diversas organizações da sociedade civil afirmaram que o 

carácter voluntário das iniciativas não é suficiente para garantir os direitos dos 

trabalhadores e dos cidadãos, apelando ainda para um enquadramento 

regulamentar que fixe normas mínimas e garanta uma envolvente equilibrada. 

De igual modo, as práticas de responsabilidade social, nomeadamente 

desenvolvimento, implementação e avaliação, devem contar com o 

envolvimento de todas as partes interessadas. Devendo ainda serem criados 

mecanismos eficazes para garantir a responsabilização das empresas pelo 

resultado social e ambiental das suas actividades. 

- Os investidores colocaram a tónica na urgência de melhorar os métodos de 

divulgação e a transparência das práticas das empresas e na gestão dos fundos 

de pensão. 

- As organizações dos consumidores destacaram a importância de uma 

informação pormenorizada e fiável sobre as condições éticas, sociais e 

ambientais do processo produtivo e da distribuição de produtos e serviços para 

definirem os seus hábitos de consumo.  

 

 Apesar das diferentes visões da RSE, mereceram consenso os seguintes 

aspectos: 
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- Comportamento que as empresas aceitam de uma forma voluntária, para além 

das obrigações legais, devido a expectativas favoráveis a longo prazo. 

- a RSE está intimamente ligada ao conceito de desenvolvimento sustentável 

(dimensões económica, social e ambiental). 

- a RSE diz respeito à maneira como a empresa é gerida. 

 

 A Comunicação descreve os princípios e as acções que sustentam a estratégia 

da Comissão Europeia para a promoção da RSE: 

Princípios 

 Natureza voluntária da RSE. 

 Credibilidade e transparência das práticas de RSE. 

 Ênfase nas actividades onde o envolvimento da Comunidade vem trazer uma 

mais-valia. 

 Abordagem equilibrada e global da RSE que inclua as dimensões económica, 

social e ambiental, bem como a defesa dos interesses dos consumidores. 

 Atenção às necessidades e especificidades das PME. 

 Respeito e apoio dos acordos internacionais e instrumentos vigentes (por 

exemplo, normas laborais fundamentais da OIT, orientações da OCDE para as 

empresas multinacionais). 

Acções 

 Acentuar e divulgar o impacto positivo da RSE nas empresas e nas sociedades 

na Europa e no mundo, com destaque para os países em desenvolvimento. 

 Desenvolver entre as empresas a partilha de experiências e boas práticas em 

matéria de responsabilidade social. 

 Impulsionar o desenvolvimento de competências de gestão em RSE. 

 Estimular a responsabilidade social entre as PME. 

 Promover a convergência e a transparência das e dos instrumentos de RSE. 

 Criar um fórum multilateral sobre a RSE a nível europeu. 

 Integrar a responsabilidade social nas políticas comunitárias.  

 

Por forma a melhorar a transparência e a convergência de práticas e 

instrumentos de responsabilidade social seria lançado um fórum multilateral sobre RSE 
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à escala da UE. 

Em 29 de Junho de 2004 surge o European Multistakeholder Forum on CSR -

Final results & recommendations, cujo principal tema era a contribuição que as 

empresas e as partes interessadas poderiam fazer em matéria de responsabilidade social 

e quais os factores que determinariam essa contribuição. O relatório recorda também 

que, em 2002, a Cimeira Mundial para o desenvolvimento sustentável, em Joanesburgo, 

no seu plano de implementação já tinha feito uma alusão específica ao conceito de RSE. 

As deliberações do fórum e as suas mesas redondas tiveram lugar num contexto 

europeu de alargamento. Realizaram-se quatro mesas redondas, cada uma com o seu 

tema, e cada uma realizou-se por três vezes:  

1. Aperfeiçoar o conhecimento sobre RSE e facilitar a partilha de experiências 

e de boas práticas; 

2. Encorajar a RSE entre as PME; 

3. Diversidade, convergência e transparência das práticas e dos instrumentos 

de RSE;  

4. Desenvolvimento dos aspectos da RSE. 

 

Estas mesas redondas adoptaram algumas regras, nomeadamente de respeito 

mútuo e de igualdade de tratamento11 e procurou-se, também, apresentar o maior 

número possível de experiências por equipas múltiplas de partes interessadas. 

No mesmo sentido, beneficiaram com as experiências apresentadas por um 

conjunto vasto de empresas, incluindo organizações de economia social que têm uma 

grande experiência na aplicação da RSE. Tal como estava previsto na Comunicação da 

Comissão em 2002, cada mesa redonda teve uma representação equitativa de 

participantes (entidades representativas dos empregadores, dos colaboradores, 

organizações não governamentais e vários observadores de organismos internacionais). 

No final de cada mesa redonda foi elaborado um relatório que seria depois 

anexado ao relatório final.  

O Fórum, inicialmente, começou por discutir a definição de RSE atribuída pela 

Comissão. As deliberações que foram tomadas partiram das seguintes bases: 
“A RSE resulta da integração de preocupações sociais e 

ambientais na actividade operacional das empresas, acima das 

                                                             
11 “No shame and no fame” rule.  
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suas obrigações legais. 

O compromisso de elevar o conceito de RSE é essencial. 

A RSE tem que ver com as actividades principais de uma 

empresa. Aquelas integram preocupações sociais e ambientais, 

são baseadas no diálogo com as várias partes interessadas, 

contribuindo para uma relação sustentável a longo prazo das 

empresas com a sociedade. 

A RSE é uma das várias formas para se alcançar progresso 

económico, social e ambiental e integrar estes conceitos nas 

práticas empresariais. 

O diálogo com as partes interessadas acrescenta valor ao 

desenvolvimento das empresas socialmente responsáveis. Os 

colaboradores são uma peça importante numa empresa. Por 

isso, é necessário prestar atenção ao seu papel e aos seus 

representantes e dialogar com eles.   

A RSE é complementar em relação às outras abordagens que 

asseguram bons desempenhos sociais e ambientais. Não há 

limites para a sua aplicação. No entanto, não deve ser aplicada 

isoladamente e não deve ser utilizada para transferir 

responsabilidades públicas para as empresas” (pp. 3-4). 

 

Depois de se terem discutido mais de cinquenta casos envolvendo empresas e 

partes interessadas, o Fórum reconheceu que existiu um número considerável de textos 

de referência que serviram de base para as empresas e para as partes interessadas 

abordarem a RSE. A saber:  
- A declaração tripartida da OIT sobre as empresas 

multinacionais e a política social (1977, revista em 2000). 

-Os princípios orientadores da OCDE para as empresas 

multinacionais (1976, revistos em 2000). 

-O Compacto Global das Nações Unidas (2000).  

Há também um conjunto de textos indicados para estados e governos, contendo 

alguns princípios que podem inspirar as empresas quando aplicarem a sua RSE: 
- A Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU (1948);  

- A Convenção Internacional dos Direitos Políticos e Civis (1966);  

- A Convenção Interncional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais(1966);  

- A Carta Internacional de Direitos Fundamentais. 
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- A Convenção do Conselho da Europa para a Protecção dos Direitos Humanos e 

dos Princípios Fundamentais (1950). 

- A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000). 

- Carta Social do Conselho da Europa (1961, revista em 1996). 

- A Declaração da OIT sobre os princípios fundamentais dos Direitos no 

Trabalho (1998). 

- A Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21 (1992). 

- A Declaração de Joanesburgo e o Plano de Acção para a Implementação(2002). 

- Os Princípios Orientadores da Nações Unidas para a Protecção do Consumidor 

(1999). 

- A Estratégia da União Europeia para o Desenvolvimento Sustentável , adoptada 

pelo Conselho Europeu na Cimeira de Gotemburgo (2001). 

- A Convenção de Aarhus para o acesso à Informação, a Participação Pública e o 

acesso à Justiça em Questões Ambientais  (1998).  

 

Constatou-se, neste relatório, que os factores que estão na base da aplicação e do 

desenvolvimento de RSE variam de empresa para empresa, de acordo com o seu 

tamanho, experiência, tipo de actividade, localização geográfica, contexto político e 

cultural. A longo prazo, as empresas com maior sucesso serão aquelas que contribuírem 

para um desenvolvimento sustentável: 

“Reduzem custos através da eco-eficiência; 

Protegem e valorizam os seus recursos (humanos e 

ambientais); 

Atraem e mantêm colaboradores qualificados e motivados; 

Aprendem e inovam, melhorando a qualidade e a eficiência; 

São uma perspectiva interessante para os investidores; 

Estabelecem relações com as várias partes interessadas” (p.8). 

 

Como percebemos através deste documento, o impacto da actividade económica 

no ambiente e na sociedade desenvolveu-se. Por isso, as expectativas da sociedade nas 

actividades económicas também se desenvolveram.   

Estes sinais vieram de diferentes actores: 

“Investidores - procuram investir de acordo com os seus 

valores. Têm a expectativa que as empresas que pratiquem a 

RSE serão bons investimentos; 
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Consumidores - escolhem um produto, serviço ou empresa em 

vez de outro devido às suas referências sociais e ambientais; 

Autoridades Públicas - Através de uma variedade de 

mecanismos como a promoção e a informação legal.  

ONG`s - Monitorizam e avaliam os impactos sociais e 

ambientais das empresas e apelam para sua modernização; 

Sindicatos - procuram influenciar as empresas no sentido de 

criarem acordos colectivos; 

Outros agentes - partilham experiências, desenvolvem uma 

base de entendimento para uma melhor abordagem, 

estabelecendo comparações externas e desafiando a adopção de 

boas práticas nas relações laborais” (p. 9).  

 

Importa perceber que os principais obstáculos referem-se às escolhas que as 

empresas irão fazer sobre se terão algum benefício na abordagem à RSE e na adopção 

de um instrumento ou prática em particular. Assim:  

- A adopção de uma política de RSE requer um esforço contínuo de adaptação. 

Podem ocorrer custos, em termos de investimentos para se implementarem 

novas formas de se fazerem as coisas. A evidência dos benefícios de alguns 

instrumentos e práticas em geral, é em alguns casos incompreensível ou 

escasso para ser avaliado. As pequenas empresas, em particular, podem não ter 

os recursos necessários para desenvolver uma abordagem, ou outras 

prioridades se sobreporem, não significando que a RSE não seja desejada.   

- Em algumas empresas pode haver relutância em procurar ajuda por não 

confiarem nas organizações que a oferecem, ou serem incapazes de encontrar 

ajuda adequada às suas necessidades.   

- A RSE pode ser uma área complexa e incerta, sofrendo impactos e influências 

através da área ambiental, social e económica e favorecendo uma abordagem 

que favoreça o compromisso e o diálogo com os parceiros mais relevantes.  

- Identificar ou desenvolver instrumentos ou práticas que sirvam à empresa em 

particular e sejam efectivos e credíveis. 

-  Recolher informação e averiguar a sua fiabilidade.  
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- Uma governação pública e uma legislação fracas, pobres infra-estruturas, 

fracos recursos, agentes locais incapazes e consumidores intermitentes limitam 

as possibilidades de uma parceria, significando que é ainda mais exigente 

estabelecer uma credível e eficaz RSE.  

- A linguagem específica da RSE necessita de ser adaptada, especialmente às 

PME (pp. 9-10).   

As quatro mesas redondas identificaram alguns factores de sucesso para uma 

credível e efectiva RSE: 

 Envolvimento das pessoas chave: directores, empresários e gestores. 

 Assegurar que a visão da abordagem da RSE está integrada na actividade da 

empresa e na sua cultura. 

 Estabelecer objectivos e metas atingíveis relacionados com a actividade 

principal da empresa, desenvolvendo um plano organizado para alcançá-los. 

Comunicar adequadamente todo o processo.  

 Abertura à aprendizagem, aperfeiçoamento e inovação. 

 Envolver os colaboradores e os seus representantes no desenvolvimento e no 

cumprimento de programas, actividades e iniciativas de RSE (p. 10).  

 

Estas informações deverão ser tornadas públicas através de canais e fontes 

próximas das empresas, em particular de PME. As universidades, escolas, organizações 

e até a Comissão e os Estados-membros também devem ter um papel importante na sua 

promoção. A informação sobre RSE deverá estar acessível aos consumidores, 

investidores e público em geral. É necessário também que as empresas adaptem os  

instrumentos às suas necessidades, circunstâncias e impactos. As pessoas que trabalhem 

em RSE devem ser treinadas de modo a perceberem os impactos económicos, sociais e 

ambientais das suas empresas. Há organizações que podem desempenhar um papel 

importante na ajuda a empresas que pretendem empreender a RSE (consultores, 

organizações de consumidores, investidores, sindicatos, media, por exemplo).  

A RSE e os tópicos relacionados devem estar presentes nos cursos tradicionais, 

nos curricula dos futuros directores e estudantes graduados e, ainda, nas instituições 

educativas. Neste aspecto, a primeira responsabilidade é dos governos e das autoridades 

públicas que devem assegurar um equilíbrio das condições económicas, sociais e 

ambientais para um desenvolvimento sustentável das sociedades e das economias. São 
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os cidadãos e as empresas que irão realizar as mudanças nos padrões de consumo e de 

investimento necessários para um desenvolvimento sustentável. As instituições e os 

governos europeus deveriam intensificar os seus esforços no sentido de uma abordagem 

política coordenada e alcançar o objectivo de Lisboa e a estratégia de Gotemburgo.  

A verdade e a credibilidade em RSE são melhoradas através da transparência e 

de uma comunicação aberta que contribuem para a aprendizagem, organização de 

processos e para o sucesso das práticas de RSE. Há uma variedade de processos que 

asseguram credibilidade às práticas de RSE, como por exemplo relatórios, diálogo e 

parcerias com as partes interessadas, monitorização e comunicação do progresso e dos 

resultados e uma variedade de instrumentos, nomeadamente comunicação on-line, 

auditoria interna e externa. Neste sentido, devem ser explorados os canais de 

comunicação mais adequados de modo a que a informação que chega às diferentes 

partes interessadas lhes seja significativa e credível. Haver um compromisso e uma 

estratégia claras desde o topo em direcção à transparência e à comunicação em RSE, 

assegurando que os papéis e as tarefas para o desenvolvimento do método e dos 

processos estejam agendados e definidos claramente.  

O espírito de um diálogo construtivo é muito importante para se alcançar os 

objectivos da RSE. Para haver um verdadeiro diálogo, é necessário que haja uma 

compreensão dos papéis e das expectativas de cada um, boa vontade em procurar a 

inovação e cooperação e parcerias baseadas na boa fé. Como parte integrante da 

empresa e actores chave na realização da RSE, o diálogo com os colaboradores e os 

seus representantes ao nível da empresa é particularmente importante.   

As instituições europeias e os governos europeus devem encorajar e ajudar todos 

os países a ratificar e implementar convenções internacionais que protegem os direitos 

sociais, humanos e ambientais. É também responsabilidade dos governos a promoção da 

democracia e dos direitos humanos. Os governos devem proporcionar uma apropriada 

base legal para proteger os direitos humanos, sociais e económicos dos cidadãos e criar 

um clima que conduza ao progresso social, económico e ambiental em especial nos 

países em vias de desenvolvimento.  

 O Fórum anseia para ver progresso nas áreas destas recomendações da 

Comissão e convida todos os actores a contribuir. De igual modo, fez um apelo à 

Comissão para que apoie estas recomendações nas suas próximas comunicações e que, 

juntamente com todas as partes interessadas, revejam o progresso destas recomendações 

no espaço de dois anos. 
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 Em Março de 2006 surge a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, 

ao Conselho e ao Comité Económico e Social - Implementing the partnership for 

growth and jobs: Making Europe a pole of excellence on Corporate Social 

Responsibility.    

Neste documento, a Comissão reitera a sua posição em relação à promoção da 

competitividade da economia da Europa no contexto da relançada Estratégia de Lisboa 

para o desenvolvimento e para o emprego. No mesmo sentido, apela à comunidade 

empresarial para que publicamente demonstre o seu empenhamento no desenvolvimento 

sustentável, no crescimento da economia e na criação de mais e melhores empregos, 

mas também o seu compromisso na RSE, incluindo cooperação com as outras partes 

interessadas. A Europa necessita de empresários activos, atitudes positivas nas parcerias 

e confiança e responsabilidade nos negócios. Assim, a Comissão pretende dar grande 

visibilidade política à RSE, reconhecer o que as empresas europeias já fizeram nesta 

matéria  e incentivá-las a fazer mais. Sabendo que as empresas têm um papel importante 

na RSE, a Comissão decidiu trabalhar de uma forma mais próxima com estas de modo a 

atingir os objectivos propostos e anuncia o lançamento da Aliança Europeia para a 

RSE, um conceito elaborado na base das contribuições das actividades empresariais na 

promoção da RSE. Uma aliança aberta às empresas europeias, de todos os tamanhos, 

que são convidadas a expressar a sua ajuda. Não é um instrumento legal e não é 

assinada pelas empresas, pela Comissão ou por qualquer autoridade pública. É um 

processo político para aumentar a aceitação da RSE entre as empresas europeias.   

A presente comunicação assinala os vários anos de debate público e de consulta 

com todas as partes interessadas, em particular no contexto do Fórum Europeu  

Multilateral sobre RSE, com a apresentação do relatório final em 2004. A Comissão 

continua a realçar a importância do diálogo com e entre as partes interessadas e propõe 

reencontros do Fórum em períodos regulares com a finalidade de se acompanhar o 

progresso da RSE na UE.  

Em Março de 2005, o Conselho Europeu sublinhou que: 

“de forma a encorajar o investimento e proporcionar um 

cenário atractivo para os negócios e para o trabalho, a União 

Europeia deve olhar para o mercado interno e regulá-lo de 

forma a torná-lo mais business-friendly, enquanto os negócios 

devem desenvolver o seu sentido de responsabilidade social” 

(Comissão das Comunidades Europeias, 2006: 4).  
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Nas directivas integradas, citadas pela Comissão das Comunidades Europeias 

(2006), para o desenvolvimento e para o emprego (2005-2008), o Conselho recomendou 

aos Estados-Membros que “deviam encorajar as empresas a desenvolver a RSE” (p. 4). 

Também o Parlamento produziu algumas contribuições importantes para o debate sobre 

RSE, nas suas resoluções de 200212e de 200313. Assim, mantendo o espírito e as áreas 

prioritárias do Relatório do Progresso Anual do Desenvolvimento e do Emprego de 

2006, a Comissão convida as empresas europeias a acelerarem o passo e a reforçarem o 

seu compromisso em RSE. Ao fazê-lo, a Comissão pretende criar um ambiente mais 

favorável para todos os actores em RSE e explorar com todas as partes interessadas o 

potencial da RSE na contribuição para o desenvolvimento das sociedades europeias.  

Assume-se que as práticas de RSE não são uma panaceia e sozinhas não vão 

contribuir para estes resultados. Não são um susbstituto para a política pública, mas 

podem contribuir para vários objectivos da política pública, como:  

- Mercados de trabalho mais integrados e elevados níveis de inclusão social, 

quando as empresas activamente recrutarem mais pessoas de grupos 

desfavorecidos; 

- Investimento no desenvolvimento dos conhecimentos, na aprendizagem ao 

longo da vida e empregabilidade, que são necessários para as empresas 

permanecerem competitivas na economia global do conhecimento e 

enfrentarem o envelhecimento da população activa na Europa.  

- Melhoria na saúde pública, como resultado de iniciativas das empresas em 

áreas como o marketing e rotulagem de alimentos e químicos não tóxicos. 

- Melhor inovação, especialmente inovações que têm em consideração 

problemas da sociedade, como resultado de uma mais intensiva interacção 

com os parceiros externos e a criação de ambientes de trabalho que conduzem 

à inovação. 

- Uso mais racional dos recursos naturais e reduzidos níveis de poluição, graças 

ao investimento em eco-inovação e à adopção voluntária de sistemas de gestão 

ambiental e rotulagem. 

                                                             
12 Vide P5_TA (2002)0278. 
13 Vide P5_TA (2003)0200. 
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- Uma imagem mais positiva dos negócios e dos empresários na sociedade, que 

ajude a cultivar uma atitude mais favorável em direcção à parceria 

empresarial. 

- Maior respeito pelos direitos humanos, protecção ambiental e normas laborais, 

especialmente nos países em vias de desenvolvimento. 

- Redução da pobreza e progressos na realização dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (p. 4). 

 

Ainda segundo o mesmo documento, algum progresso foi feito em matéria de 

RSE desde o Conselho de Lisboa, que apelou às empresas no sentido da 

responsabilidade social, em Março de 2000. O Livro Verde (2001)14, a comunicação da 

Comissão (2002)15 e o Fórum Europeu Multilateral em RSE (2004)16 constituiram 

importantes passos neste processo. O Fórum juntou representantes das empresas, 

sindicatos e a sociedade civil. A Comissão agradeceu o trabalho do Fórum e o relatório 

final de Junho de 2004 e concorda com as partes interessadas quando dizem que se as 

recomendações forem implementadas contribuirá para o avanço da RSE na Europa e no 

Mundo. 

O Fórum alcançou o consenso entre os participantes, mas revelou diferenças de 

opinião entre o lado empresarial e o lado não empresarial. No mesmo sentido, 

confirmou a definição de RSE como sendo “a integração voluntária de preocupações 

sociais por parte das empresas nas suas operações e na sua interacção com outras 

partes interessadas” (p. 5). No entanto, não houve consenso em alguns tópicos, como 

os relatórios das empresas e a necessidade de padrões europeus em RSE.  

A consciência, a compreensão e o entendimento da RSE melhoraram nos 

últimos anos, devido ao Fórum sobre RSE e outras acções apoiadas pela Comissão. Ao 

mesmo tempo, várias iniciativas das empresas e de outras partes interessadas 

contribuiram para o desenvolvimento da RSE na Europa e no Mundo. O diálogo social 

tem sido um meio efectivo para a promoção de iniciativas de RSE e os Conselhos 

Europeus do Trabalho têm tido também um papel construtivo no desenvolvimento das 

melhores práticas de RSE.  

                                                             
14 Vide  COM(2001)366. 
15 Vide COM(2002)347. 
16 Vide European Multistakeholder Forum on CSR. Final results & recommendations (2004). 
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O papel dos colaboradores, dos seus representantes e dos sindicatos na 

implementação e no desenvolvimento das práticas de RSE deve ser melhorado no 

futuro. ONG, consumidores, e investidores devem desempenhar um papel de 

encorajamento e premiar uma conduta empresarial responsável. As autoridades públicas 

a todos os níveis devem melhorar a consistência das suas políticas no apoio ao 

desenvolvimento sustentável, crescimento económico e criação de empregos.  

A visão da UE a longo prazo, de prosperidade, solidariedade e segurança, 

também se estende à esfera internacional e acredita que as empresas europeias são 

responsáveis onde quer que operem, de acordo com as normas europeias e as normas 

internacionais. 

Como se viu, neste documento, a Comissão anuncia o lançamento da Aliança 

Europeia para a RSE e espera que tenha um impacto significativo na atitude das 

empresas europeias em matéria de RSE e no compromisso com as questões sociais e 

ambientais. Criará novas parcerias e novas oportunidades para as partes interessadas 

para promover a RSE e, logo, é uma veículo para mobilizar os recursos e capacidades 

das empresas europeias e das suas partes interessadas.   

De forma a aumentar a transparência, visibilidade e credibilidade das práticas de 

RSE, a Comissão encoraja as empresas que ajudam a Aliança a disponibilizarem a 

informação de RSE a todas as partes interessadas, incluindo consumidores, investidores 

e público em geral. As grandes empresas em particular devem apresentar estratégias, 

iniciativas, resultados e boas práticas de forma a que seja acessível ao público. Por seu 

lado, a Comissão irá continuar a ajudar as partes interessadas no desenvolvimento das 

suas capacidades para aplicar e avaliar as práticas de RSE. De igual modo, reconhece 

que sem o apoio activo e construtivo das partes interessadas não empresariais, a RSE 

não terá sucesso. A Aliança não é um substituto do diálogo com todas as partes 

interessadas.   

A Comissão, proximamente, irá enfatizar alguns aspectos: 

● Aumentar o conhecimento e partilhar as boas práticas. A Comissão irá 

aumentar o conhecimento e a promover a partilha de boas práticas de RSE, 

especialmente em PME e em Estados-Membros onde o conceito é menos 

conhecido e em países candidatos. 

● Apoio às iniciativas de todas as partes interessadas. Envolver as partes 

interessadas aumenta a eficiência das iniciativas de RSE, daí que a Comissão 
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irá organizar reuniões regulares do Fórum Multilateral. 

● Cooperação entre os Estados-Membros. Apesar do consenso sobre a 

definição de RSE, a sua natureza e as suas características podem variar em 

diferentes contextos nacionais e culturais.  

● Informação ao consumidor e transparência. Os consumidores 

desempenham um papel importante fornecendo incentivos para o 

comportamento responsável das empresas. Podem escolher e encorajar bons 

produtos e boas empresas.  

● Investigação. Há  necessidade de uma investigação interdisciplinar em RSE, 

nomeadamente na sua eficácia, no cumprimento de objectivos ambientais e 

sociais e nas questões da inovação, governação empresarial, relações 

industriais e na cadeia de abastecimento.  

● Educação. Para que a RSE se torne uma prática empresarial dominante, é 

necessário que determinadas competências e conhecimentos sejam 

desenvolvidos entre os futuros empresários, gestores, directores e 

colaboradores. Por isso, a Comissão convida as escolas de gestão, 

universidades e outras instituições de educação para incorporarem a RSE nos 

curricula dos futuros gestores e  dos estudantes graduados. 

● PME. A Comissão admite que é necessária uma abordagem específica para 

incentivar a RSE entre as PME. Esta abordagem requer algum 

reconhecimento daquilo que as PME já fizeram nesta matéria. Também 

requer uma cooperação activa de organizações intermediárias.  

● A dimensão internacional da RSE. A Comissão irá continuar a promover a 

RSE a nível global com o objectivo de maximizar a contribuição das 

empresas na concretização dos objectivos de desenvolvimento do Milénio. A 

Declaração tripartida da OIT sobre as empresas multinacionais e a política 

social, Os princípios orientadores da OCDE para as empresas 

multinacionais e o Compacto Global das Nações Unidas e outros 

instrumentos de referência e iniciativas que possam fornecer indicadores de 

referência para uma conduta empresarial responsável (pp. 6-8).  

 A Comissão acredita que a RSE diz respeito a todos os europeus, uma vez que 

representa um aspecto do modelo social europeu. Aquela pode contribuir para o 
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desenvolvimento sustentável, aumentar o potencial inovador e competitivo da Europa e 

contribuir para a empregabilidade e para a criação de emprego. A sua promoção é 

nuclear para novas parcerias para o crescimento e para o emprego, tal como para 

alcançar os objectivos do desenvolvimento sustentável. De igual modo, chama todas as 

partes envolvidas para que contribuam para a implementação desta iniciativa; oferece 

um acompanhamento próximo, com os Estados-Membros, com as empresas e com todas 

as partes interessadas envolvidas para fazerem da Europa um pólo de excelência em 

RSE.  

2. A REALIDADE PORTUGUESA 
  Neste capítulo analisar-se-á genericamente a realidade portuguesa em termos de 

Responsabilidade Social das Empresas (RSE). Abordar-se-á a sua evolução, trazendo 

alguns estudos nacionais e internacionais, exemplos de iniciativas públicas e privadas. 

Convêm ter sempre presente que a RSE não é uma responsabilidade exclusiva das 

empresas, porque estas não podem, nem devem, substituir-se ao Estado ou a outras 

entidades, nas respectivas esferas de competência e de intervenção. 

2.1. A evolução da RSE  

           Antes de se abordar a RSE, importa verificar como é que o Desenvolvimento 

Sustentável (DS), um conceito mais amplo, tem evoluido a nível nacional. No quadro 

seguinte, parece claro que as decisões mais importantes nesta matéria foram tomadas 

num quadro de integração europeia, com excepção da criação da Comissão para a 

Igualdade no Trabalho e no Emprego em 1979. Realce para a Lei de Bases do Ambiente 

de 1987 e para a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável que em 

articulação com a Estratégia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável17 constitui 

um importante instrumento de política para o desenvolvimento do país numa 

perspectiva sustentável e, ainda, para a Estratégia Nacional para as Compras Públicas 

Ecológicas, ambas em 2007.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Apresentada pela Comissão no Conselho Europeu de Gotemburgo, em 2001. 
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Quadro I: Decisões políticas que ajudam a perceber a evolução do conceito de DS em 

PortugalOLO 

       ANOS DECISÕES POLÍTICAS 

        1976 Constituição da República Portuguesa: o ambiente é reconhecido 

como um direito e um dever de todos os cidadãos pelo artigo 66º, 

competindo ao Estado a sua protecção e defesa. 

        1979 Comissão para a Igualdade no Trabalho: constituida por 

representantes do governo e parceiros sociais com o intuito de 

promover a igualdade no trabalho e no emprego no sector público e 

privado. 

        1987 Lei de Bases do Ambiente: Principais linhas em matéria de 

protecção do ambiente. 

        1992 Agenda 21 Local: processo através do qual as autoridades locais 

trabalham em parceria com os vários sectores da comunidade na 

criação de um plano de acção para implementar a sustentabilidade ao 

nível local. 

        1995 Resolução do Conselho de Ministros nº 38/95: criação do Plano 

Nacional de Política do Ambiente: criação do Plano Nacional de 

Política de Ambiente. 

        1997 Revisão da Constituição da República Portuguesa: nos artigos 66º 

e 81º o Desenvolvimento Sustentável (DS) é referido como um 

objectivo a alcançar. 

        1997 Conselho Nacional para o Ambiente e o Desenvolvimento 

Sustentável: criado em 1997, através do decreto-lei nº221/97, de 20 

de Agosto, embora tenha iniciado funções em Abril de 1998. 

        2007 Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável: 

estratégia global de desenvolvimento, num horizonte de longo prazo 

(2015), centrada na sustentabilidade e na articulação entre as vertentes 

económica, social e ambiental. 

        2007 Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas: 

inclusão de preocupações ambientais nos processos de contratação 

pública de aquisição de bens, prestação de serviços.  

Fonte: Análise do autor  
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Contudo, não basta apenas ter uma legislação evoluida, e a legislação ambiental 

portuguesa é das mais exigentes da Europa, mas o grau de incumprimento é 

significativo. Sabendo que a maioria das leis nesta área é recente e os custos de 

reconversão de antigas unidades fabris poluentes é elevado, a estratégia tem sido deixar 

que continuem a laborar, mesmo violando as normas legais (G.Pinto, 2004). O Estado, 

mais do que premiar empresas boas cidadãs, deve ser capaz de assumir o seu papel: 

regular e fiscalizar (Rego et al., 2007b).  

Em matéria de RSE, segundo (Rego et al., 2007b), Portugal atrasou-se em 

relação à maior parte dos países industrializados. Contudo, desde o advento do milénio 

que a temática é abordada nos meios de comunicação social, nas universidades e 

aplicada pelas empresas.  

  Por exemplo, a revista Exame promove desde 2001 a atribuição de galardões a 

Empresas Socialmente Responsáveis.  

  Em 2008, realizou-se o 3º Fórum da Responsabilidade Social das Organizações, 

promovido pela Associação Industrial Portuguesa - Confederação Empresarial e em 

2009 teve lugar a 4ª Edição da Semana da Responsabilidade Social, organizada pela 

Associação Portuguesa de Ética Empresarial e o Workshop RSO: Novas atitudes, novos 

modelos de gestão, uma iniciativa da Rede Nacional de Responsabilidade Social. 

Curiosamente, tivemos a oportunidade de assistir a estes três eventos e pudemos 

testemunhar a forte adesão de vários públicos, interessados na temática. 

  Nas universidades já existem vários cursos que incluem nos seus planos de 

estudos cadeiras de responsabilidade social e ética empresarial18. 

  Por fim, há algumas empresas19 que são certificadas em RSE, nomeadamente 

pela norma SA8000: o grupo Delta Cafés, a DHL Portugal, a TNT Portugal, Cooprofar- 

Cooperativa dos Proprietários e o grupo Auchan que analisaremos com maior 

profundidade no último capítulo deste trabalho, mas vejamos a evolução numa 

abordagem retrospectiva. 

  O Parecer de Iniciativa sobre a RSE, produzido em 2003 pelo Conselho 

Económico e Social, tendo como relator o Conselheiro Vitor Melícias, dá-nos um 

enquadramento da RSE e a contribuição dos principais actores internacionais (UE, 

OCDE, OIT e ONU). É apresentada a noção de RSE e as suas dimensões (interna e 

                                                             
18 Vide  capítulo 3. 
19 Cfr. GAGO, Carlos C. et al. (2004) – A responsabilidade social das empresas portuguesas 25 casos de 
referência, Companhia das Letras, Lisboa. 
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externa), e termina com a reflexão sobre as vantagens da RSE.  

  Este documento é revelador do espírito do CES que se diz preparado para 

participar no debate e acolher iniciativas sobre práticas de RSE. 

2.2. Algumas Iniciativas 
  Em 2003, foi realizado um estudo com 123 empresas portuguesas20, organizado 

pela Universidade de Aveiro, pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade 

Católica Portuguesa (Porto) e pela Associação Empresarial de Portugal, em que 72 por 

cento dos inquiridos são favoráveis à ideia de ter um código de conduta. Contudo, 

somente 53,8 por cento dos responsáveis das empresas que não têm código de conduta 

acham importante a sua difusão externa. É provável que este desinteresse se deva a 

pouca sensibilização para a matéria (Rego et al., 2007b). 

  Questionados sobre o que deve levar a organização a assumir a responsabilidade 

social, 56,1% respondeu que “é isso que se deve fazer” e 34,6% referiu que “é uma boa 

estratégia”. Ou seja, a maioria revela vontade em assumir a RSE, mas será que saberão 

como é que se implementa a RSE? 

  Um estudo concebido pela Sair da Casca21, em 2004, “A percepção da 

responsabilidade social em Portugal” referia que na esfera pública não existe uma 

visão integrada da responsabilidade social. Esta é tratada por entidades diferentes de 

acordo com áreas de especialidade: saúde, ambiente, trabalho, etc. As associações, as 

ONG e os sindicatos, principalmente estes, conhecem bem a questão e mostram um 

grande empenhamento. Em relação aos consumidores, o seu comportamento só sofre 

alteração quando julgam que os temas relacionados com a RSE são importantes. Trata-

se de uma relação causa e efeito que influencia o comportamento dos cidadãos e que 

determina o seu comportamento enquanto consumidores, colaboradores, etc. A nível 

empresarial, a RSE ganha alguma relevância nas estratégias das grandes empresas que 

constituem uma minoria22. Contudo, ainda não é abordada de uma forma integrada e 

continuada. As medidas adoptadas são pontuais e não são (normalmente) partilhadas 

com os cidadãos.   

  Esta conclusão é bastante similar à do estudo da Cecoa23, “Responsabilidade 

                                                             
20 A dimensão da amostra e a metodologia adoptada não permite garantir que é representativa da realidade 
portuguesa (Rego et al., 2007b). 
21 Vide www.sairdacasca.com 
22 O tecido empresarial português é composto maioritariamente por PME, mais concretamente 99,6%, 
criando 75,2% dos empregos. Vide www.iapmei.pt (consultado em 2 de Setembro de 2009). 
23 Vide PINTO, G. (2004) – Responsabilidade Social das Empresas – Estado da arte em Portugal – 2004, 
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Social das Empresas- Estado da Arte em Portugal-2004”, coordenado por Cristina 

Dimas, que refere que a atitude, de uma maneira geral, e a falta de informação sobre a 

RSE, em particular, é bastante notória, sobretudo ao nível das PME24. 

  De igual modo, nestes dois estudos, contrariamente ao que se passa nos outros 

países, é visível que os cidadãos portugueses ainda estão pouco familiarizados com a 

importância do DS e da RSE, sendo admissível que no futuro, as alterações das 

exigências dos cidadãos e dos consumidores venham a criar uma maior pressão sobre as 

empresas a que estas terão de responder (Rego et al., 2007b).  

  Uma iniciativa que forneceu alguns dados importantes sobre a RSE em Portugal 

foi o projecto “Ser PME Responsável”25. Tendo como objectivo identificar práticas de 

RSE nas PME, o projecto teve várias fases: (1) foi elaborado um questionário pré-

diagnóstico e enviado para cerca de 400 empresas para ser preenchido durante um 

determinado período temporal (17 de Março de 2005 a 19 de Abril de 2005); (2) 

seguiram-se entrevistas aos responsáveis das PME, com base na análise dos resultados 

de pré-diagnóstico, optando-se pelas empresas que apresentavam alguma relevância na 

adopção de práticas de responsabilidade social; (3) finalmente, foram realizadas 

entrevistas focalizadas de grupo (focus group) com o intuito de auscultar a pertinência 

do projecto.  

  Verificou-se  que o conceito de RSE é entendido pelos responsáveis das PME de 

uma forma vaga, imprecisa e parcial. De um modo geral, a responsabilidade social é 

vista como uma vantagem para a empresa. Contudo, os custos inerentes à  

implementação de uma estratégia de responsabilidade social nas empresas é a 

desvantagem que tem mais peso para os inquiridos (25 %). 

  A maior parte dos entrevistados (52%) acha que a responsabilidade social deve 

ser implementada em toda a empresa ao mesmo tempo, não sendo lógico haver várias 

políticas na mesma empresa.  

  Apesar do conhecimento desta temática não estar suficientemente sólido entre os 

responsáveis das empresas, a opinião manifestada sobre a responsabilidade social é 

positiva, o que permite uma maior disponibilidade e motivação para a implementação 

de práticas de responsabilidade social na empresa. 
                                                                                                                                                                                   
Coord. Cristina Dimas, Cecoa, Lisboa.  
24 Vide SANTOS, M. J. et al. (2007) – Responsabilidade Social nas PME, Editora RH, Lisboa. 
 
25 Vide http://www.iapmei.pt/iapmei-art-02.php?id=209&temaid=26 (consultado em 5 de Setembro de 
2009).  
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  Em relação às relações laborais, a maior parte das PME (87%) oferece formação 

profissional aos seus colaboradores. No entanto, é visível a diferença entre os quadros 

das empresas e os restantes colaboradores. Aqueles recebem acções de formação no 

exterior, em horário pós laboral, e os conteúdos podem abarcar qualquer área de 

formação. Para os outros, as acções de formação realizam-se em período laboral e 

abrangem aspectos relacionados com o posto de trabalho. 

  A maior parte das PME (90,2%) tem implementadas medidas para proteger a 

saúde, segurança e higiene dos colaboradores, mas não existe um plano ou uma 

estratégia devidamente estruturados. Logo, as medidas são aplicadas de uma forma 

isolada. 

  Cerca de metade dos inquiridos das PME (48%) refere que existe igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres. Contudo, estas empresas, de acordo com o seu 

sector de actividade, apresentam um número elevado de mão-de-obra de um ou de outro 

sexo. Este desequilibrio revela que as empresas não estão sensibilizadas para esta 

temática, nem reconhecem a existência de situações de segregação da mão-de-obra em 

função do sexo. Por isso, não sentem nem reconhecem a necessidade de modificar o seu 

comportamento nesta área. 

  A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE)26, criada em 

1979 com o objectivo de combater a discriminação e promover a igualdade entre 

mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, no sector 

público e no sector privado, atribui um prémio27, com um período de validade de três 

anos a contar da data da sua atribuição, às empresas e entidades com políticas 

exemplares na área da igualdade entre homens e mulheres – Prémio Igualdade é 

Qualidade.  

  Podem candidatar-se empresas (públicas e privadas)28 e entidades sens fins 

lucrativos que tenham desenvolvido uma actividade permanente, equilibrada sob o 

ponto de vista económico e financeiro, nos três anteriores  à data da candidatura. 

  Eis alguns dos premiados: 2007- Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA 

e Nestlé; 2006 – Xerox Portugal, equipamentos de escritório, Lda. e Espaço T, 

                                                             
26 É uma comissão tripartida constituída por representantes governamentais e parceiros sociais como a 
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP); a Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses (CGTP-IN); a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) e a União Geral dos 
Trabalhadores (UGT).  
27 Prémio e menção honrosa. 8ª Edição (2008-2009). 
28 As categorias variam de acordo com o número de colaboradores. Por exemplo, categoria A (1-9 
colaboradores). 
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associação para apoio à integração social e comunitária.  

  Em suma, existem alguns sectores da sociedade civil que têm contribuido para 

divulgar a temática, mostrando um empenhamento verdadeiro. Todavia, há ainda muita 

falta de informação. Se em relação às grandes empresas esta mudança pode ser mais 

fácil, mais não seja para a criação de uma “boa imagem” junto da comunidade, para as 

PME, que, como vimos, representam a maioria do tecido empresarial português será 

mais complexo porque, para além da sua maior debilidade organizacional, muitas das 

práticas de responsabilidade social têm um carácter pontual e esfumam-se com o tempo. 

Parece também claro que é dada pouca atenção à dimensão interna, aceitando-se 

tacitamente, algumas discriminações.   

  Por outro lado, os cidadãos e os consumidores ainda não “agarraram” o conceito. 

Para esta mudança poderão contribuir os órgãos de comunicação social que avidamente 

comunicam os aspectos negativos das empresas, que cativam mais o público, 

esquecendo as acções socialmente responsáveis (Sair da Casca, 2004). No entanto, 

também registamos alguns avanços nesta matéria. Vários jornais  paulatinamente vão 

dando algum destaque à temática, quer através de artigos quer através de suplementos 

específicos (vide Jornal de Negócios; Diário Económico, etc.).  

  No mesmo sentido, várias revistas como a Impactus abordam a temática da 

sustentabilidade. A Biorumo publica um anuário de sustentabilidade. 

3. A ÉTICA EMPRESARIAL 
Neste capítulo abordar-se-á a presença da ética na gestão e no mundo 

empresarial. Mostramos como o campo é problemático e, no seu interior, confrontam-se 

orientações mais éticas com outras mais cépticas. Revelamos que os problemas que têm 

surgido nos últimos anos apelam para a necessidade de se promover, nas empresas e nas 

instituições de ensino, uma cultura que ajude a promover valores, como a justiça, a 

integridade, a honestidade, o respeito e a confiança e que estes não sejam apenas 

preocupações difusas de pessoas inadaptadas ao mundo dos negócios.  

Antes de se explanar a temática, importa apresentar em linhas gerais o conceito 

de ética e de moral, em diferentes perspectivas, e relacioná-lo com a lei e a consciência. 

3.1. O conceito de ética e a sua relação com a moral, a lei e a 

consciência 
O conceito ética vem do vocábulo grego êthos, traduzido por carácter, e designa 

um local familiar. Surge inicialmente para denominar os abrigos ou moradas dos 
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animais (Caeiro, 2006). Também no grego encontramos um outro vocábulo, éthos, que 

designa o conjuntos dos costumes ou hábitos de uma sociedade. De igual modo, os 

romanos atribuíam o mesmo significado ao étimo latino mos que evoluiu para moral. 

Neste sentido, podemos referir que ética e moral têm o mesmo significado neste 

período. Hoje, há investigadores que fazem algumas distinções entre ética e moral, 

como iremos ver. 

De um modo geral, a ética pode ser vista como um conjunto de regras, princípios 

ou maneiras de pensar que orientam as acções de um grupo em particular (moralidade) 

ou o estudo sistemático sobre como nós devemos actuar (filosofia moral).  

    Rego et al. (2007b) referem que a teoria ética procura reflectir acerca da (in) 

correcção das acções. Procura inserir clareza, substância e precisão nos argumentos. 

Questiona-se se os valores de uma determinada sociedade são adequados, se há 

conflitualidade e inconsistências nas práticas e nas crenças existentes.  

    A ética procura pôr as crenças morais e as práticas sociais sob a égide de um 

conjunto unido e coerente de linhas de orientação e conceitos. Assim:  

 A moralidade é constituida por aquilo que deve ser feito por cada um com vista 

a cumprir as normas de comportamento existentes na sociedade. 

 A teoria ética (ou simplesmente “ética”) fundamenta-se nas razões filosóficas 

que apoiam ou refutam a moralidade imposta pela sociedade. 

Para J.C. Neves (2008:241),  
“a ética só pode funcionar se, além da realidade do ser humano 

e de um conjunto de regras e valores, existir um modelo, um 

objectivo, uma definição do bem do ser humano, de como ele 

deveria ser. Só com estes dois pontos, o que somos e o que 

deveríamos ser, é possível traçar a recta que são as normas 

morais”. 

Por seu lado, Srour (2000)  divide a ética em duas teorias: A Ética de Convicção 

e a Ética da Responsabilidade. A primeira é uma ética convencional, disciplinada, 

formalista e incondicional, baseada nos “valores eternos” e em verdades reveladas. A 

Ética da Responsabilidade é céptica, aberta, situacional e condicional, depende das 

circunstâncias. É sustentada por certezas provisórias, sujeita à dinâmica dos costumes e 

do conhecimento. 

Os dois modelos representam dois modos distintos de tomar decisões.  A Ética 

de Convicção confina os seus seguidores a um conjunto de obrigações e, ao mesmo 

tempo, fortalece-os com as certezas que defende. A Ética da Responsabilidade seduz os 
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seus adeptos pela lógica das suas razões, mas, ao mesmo tempo, confunde-os com as 

incertezas que manipula. Os riscos que ambas correm são, por isso mesmo, diferentes: 

na primeira, há sempre a possibilidade de haver fanatismo, com a caça às bruxas; na 

segunda, o perigo da conversão do cepticismo em cinismo é real, justificando o uso de 

meios cruéis para se alcançar os objectivos propostos. 

A ética é também muitas vezes conotada com a lei. Na realidade, o 

enquadramento legal de uma sociedade estabelece as linhas morais que aquela deseja 

ver cumpridas. Portanto, a finalidade da lei é ética. A lei deve servir como um guia 

orientador das acções. Todavia, importa perceber que a lei não é, em si mesma, a 

justiça, deve ser interpretada e aplicada de uma forma equitativa, daí que seja entregue a 

juízes e tribunais para a sua aplicação. (J.C.Neves, 2008).   

Por seu lado Rego et al. (2007b) referem que a lei traduz a moralidade em linhas 

claras de orientação social e práticas, estabelecendo punições para as infracções, mas 

não é garantido que a lei seja ética. De facto, é um dever ético actuar de acordo com as 

normas estipuladas na lei. Contudo, importa perceber que a legalidade de uma prática 

não vincula o cidadão a adoptá-la, porque existe um espaço de liberdade individual que 

permite a cada um agir de acordo com a sua consciência, sem que por isso infrinja 

qualquer código de ética ou qualquer lei (Barbosa, 2007).  

No entanto, pode ser-se ético não cumprindo a lei. A escravatura foi legal e a 

proibição da liberdade de expressão ainda o é em alguns países totalitários. De acordo 

com os princípios éticos, dificilmente estas leis podem ser consideradas defensáveis. Os 

cidadãos que se opõem à sua aplicação podem ser punidos judicialmente.  

Em alguns países, as empresas multinacionais cumprem a legislação local, mas 

esta não respeita os direitos dos cidadãos nem a sua dignidade. Assim, à luz dos valores 

éticos, a conduta destas empresas não pode ser considerada ética (Blecher, 2004 cit. in 

Rego et al, 2007b).    

Por outro lado, é possível ser-se pouco ético ao cumprir a lei. Por exemplo, as 

empresas podem prejudicar a saúde dos seus colaboradores porque não existe na 

legislação regras que impedem o uso de determinados equipamentos ou produtos.  

É importante também referir que o facto de uma pessoa ou de uma empresa ser 

punida por lei não significa culpa ética ou moral. A história mostra-nos que muitos 

foram condenados judicialmente por cometerem ilegalidades. Contudo, as suas acções 

revestem-se de princípios éticos inatacáveis, como é o caso da conduta de Nelson 

Mandela na luta contra o apartheid (Rego et al, 2007b).   
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De igual modo, é comum ouvirmos que os comportamentos éticos são aqueles 

que são determinados pela consciência. Para J. C. Neves (2008) a consciência de cada 

um é soberana, deve sempre seguir-se a consciência. Esta ideia, digna de apreço e 

compreensível, pode ser insuficiente, porque pessoas com diferentes idades, religiões e 

origens socio-económicas têm consciências diferentes. Ora, e bem sabemos que a 

consciência de muitas pessoas, do ponto de vista ético, é no mínimo questionável (Rego 

et al, 2007b). 

  Contudo, a consciência pode ser formada. Para tal, é necessário conhecer-se as 

regras, hábitos, práticas e opiniões. Através da criação de ligações éticas, ter uma 

carreira ética, com objectivos elevados e atenção aos outros, ter uma vida ética de 

contactos, de amizades, podemos contribuir para o esforço de uma consciência bem 

formada (J.C.Neves, 2008).  

Obviamente que os motivos de consciência não têm uma importância 

secundária, parece-nos admissível a atitude do empresário que abdica do negócio do 

tabaco por questões de consciência, apesar de ser eticamente questionável se ele não se 

responsabilizar pelos efeitos da sua decisão sobre a sua família e os postos de trabalho 

dos seus colaboradores, mas, isoladamente, não certificam a valia ética das decisões e 

das acções dos indivíduos (Rego et al, 2007b).  

Em suma, a ética propõe caminhos possíveis para o aperfeiçoamento da moral e 

da lei e está presente em vários domínios como o profissional, público e privado.  

Vejamos alguns exemplos (Stukart, 2003): 

-A ética social procura a reflexão de algumas questões como o conceito de 

liberdade, dignidade, solidariedade, sexo, tolerância, equidade e justiça numa sociedade. 

-A ética ecológica preocupa-se com a nossa responsabilidade para com o meio 

ambiente.  

-Na medicina, a ética tem várias aplicações como, por exemplo, definir o que é certo 

em relação ao aborto, eutanásia, manipulação genética, clonagem, experiências com 

seres humanos, etc.  

Para terminar, a ética também está presente nos mundo dos negócios, como a 

seguir iremos ver.  

 

 

 



 

35 
 

3.2. A crescente relevância da ética empresarial 
Depois de vermos o significado de ética, no sentido lato, importa agora 

relacioná-la com aquilo que designamos por ética empresarial e perceber a sua crescente 

relevância no meio empresarial. 

A ética empresarial tem merecido a atenção de vários autores que têm 

contribuido para o debate com posições extensas e antagónicas.  

Rego et al, (2007b) fazem a síntese dos vários contributos:  

 Em alguns sectores, existe a ideia de que o meio empresarial não se coaduna 

com as lógicas da ética e da virtude. Por outro lado, outros autores admitem 

que para haver um correcto funcionamento da economia e das empresas é 

necessário cumprirem-se determinados princípios éticos. E realçam os 

custos que resultam do incumprimento de princípios éticos e da 

desconfiança que daí resulta – custos com processos judiciais, gestão 

desumanizada, má reputação da organização junto da comunidade e da 

clientela, etc. 

 Há ainda outros autores que referem que os gestores devem apenas ter em 

atenção os interesses dos proprietários/accionistas. Acrescentando que as 

restantes partes interessadas (stakeholders), nomeadamente clientes, 

fornecedores, trabalhadores, sindicatos, asociações ambientais, autoridades 

não devem ser tidas em atenção. Outros revelam que, para se gerir 

correctamente os interesses dos accionistas é necessário gerir de uma forma 

correcta as relações com as restantes partes interessadas.  

 Finalmente, uma terceira perspectiva que considera que esta visão 

instrumental (“os accionistas ganham se a empresa respeitar o interesse das 

outras partes interessadas”) é redutora. E defendem uma gestão baseada em 

princípios de equilibrio e de direitos das várias partes interessadas.  

Um dos problemas que emerge desta discussão resulta de as pessoas utilizarem 

as mesmas palavras para se referirem a diferentes conceitos. Os conceitos “ética” e 

“responsabilidade social das empresas” são utilizados para designar coisas muito 

distintas. De modo, a clarificar esta situação vejamos o significado de “ética 

empresarial”.   

Para Ponchirolli (2007) a ética empresarial é o estudo da aplicação das normas 

morais às actividades e aos objectivos da empresa. Não se trata de um padrão moral à 
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parte, mas do estudo como o ambiente empresarial cria os seus próprios problemas e 

exclusivos à pessoa moral gere esse sistema, recaindo sobre os hábitos e as escolhas que 

os administradores fazem nas suas próprias actividades e na da restante organização. 

A ética empresarial também é referida como:  
 “a base da responsabilidade social, expressa nos princípios e 

valores adoptados pela organização. Não há responsabilidade 

social sem ética nos negócios. Não adianta uma empresa pagar 

mal aos seus funcionários, corromper a área de compras dos 

seus clientes, pagar luvas a fiscais do governo e, ao mesmo 

tempo, desenvolver programas  voltados para entidades sociais 

da comunidade. Essa postura não condiz com uma empresa que 

quer trilhar um caminho de responsabilidade social. É 

importante haver coerência entre acção e discurso”(Instituto 

Ethos)29 

Neste sentido, a ética empresarial não deve-se afastar-se dos princípios que 

fundamentam a dimensão pública da ética: não roubar, não enganar, não receber, nem 

propor subornos, etc. Princípios válidos para qualquer indivíduo, cidadão, colaboradores 

e empregadores.   

A estrutura ética é o resultado da crença colectiva, ou seja, das linhas de 

orientação que resultaram do amplo debate entre os lideres e solidificadas junto a todos 

os que dela fazem parte, para se tornarem base das políticas da organização. Quando 

falamos em definir uma ordem ética nas empresas falamos na realização de um projecto, 

de um desejo.  

Segundo J.C. Neves (2008) as pessoas determinam a ética das empresas, mas, ao 

mesmo tempo, as empresas também determinam a atitude dos profissionais, ou seja, o 

ambiente, as circunstâncias, os exemplos e os incentivos podem ajudar ou complicar 

muito essa decisão. Para o autor, estes instrumentos exteriores são os únicos sobre os 

quais a administração da empresa pode actuar para gerar uma promoção da ética. E 

todos nós sabemos a influência que o ambiente tem sobre a atitude de cada um. Na 

mesma linha Argadoña (1997) refere que as pessoas aprendem as virtudes e as regras 

morais através da conduta das outras pessoas. Por isso, não só as regras abstractas da 

organização devem ser éticas, mas também as pessoas. As actuações imorais na empresa 

deterioram a ética da empresa e as demais.  

                                                             
29 Vide  http://www.ethos.irg.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3344&Alias=Ethos&Lang (acesso em 17de 
Janeiro de 2009). 
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Importa ter presente que a ética nas empresas, embora dependa do 

comportamento do colaborador, é da responsabilidade dos gestores a quem cabe 

promover e manter um código de valores que precisa ser do conhecimento de todos30. 

Numa empresa onde haja confiança, empenhamento e solidariedade entre todos, os 

problemas graves conseguem ser enfrentados com maior coragem. Pelo contrário, numa 

empresa onde reine um ambiente de suspeição, rancor e de desagrado, até um sucesso 

pode chegar para gerar uma crise devastadora. Tal como a iniciativa, a criatividade e a 

estratégia negocial são elementos humanos que dependem da decisão pessoal, a moral 

também o é. A empresa pode criar uma envolvente que promova, ou pelo contrário, 

impeça a manifestação  dessas atitudes individuais.  

Assim, os factores internos, como o desenvolvimento moral individual são 

importantes, mas para a maior parte das pessoas a conduta ética depende de factores 

externos, como as regras de trabalho, o sistema de recompensas, o que os colegas estão 

a fazer, etc.31   

Em suma, a ética não é apenas determinada por factores externos, assim como 

não é exclusivamente determinada por factores internos. 

Vejamos agora algumas vantagens para as empresas em adoptar um 

comportamento ético. Ter uma conduta ética é vantajoso para todas as empresas que 

tenham como objectivo aumentar o seu património, na medida em que os melhores 

colaboradores e fornecedores, as melhores fontes de financiamento manifestam uma 

maior disposição para aqueles que respeitam os direitos humanos mínimos instituidos. 

De igual modo, os clientes exigentes e informados dificilmente escolherão um produto 

de qualidade inferior ou um serviço pouco eficiente.    

Rego et al., (2007b) referem que a ética é fundamental no longo prazo, mesmo 

que seja adoptada uma versão instrumental. Não existe sustentabilidade com uma visão 

baseada exclusivamente no lucro, porque sem um comportamento ético as empresas 

acabarão por deixar de o obter.  

A empresa que procura apenas os resultados ou as vantagens imediatas é suicida, 

a responsabilidade a longo prazo é uma necessidade de sobrevivência e neste aspecto a 

ética constitui um factor importante para os ganhos. Por si só, a ética não é uma 

condição para um bom negócio, mas  propicia-o (Zoboli, 1999).  

                                                             
30 Mais à frente falaremos dos códigos de conduta. 
31 Treviño e Nelson (2007:179-180) citados por J.C.Neves (2008). 
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Uma das questões que se levantam no debate sobre a ética empresarial é saber se 

a actividade de gestão deve, ou não, adoptar os mesmos valores das outras áreas da vida 

social. 

Em certas actividades, a ética é visível. Um juíz, um sacerdote ou um médico 

estão conscientes da carga ética da sua acção. Apesar de, por vezes, a cumprirem de 

uma forma “rotineira e mecânica”, em geral, temos (nós e eles) uma percepção da 

relevância moral dessas actividades. Nas empresas as coisas não deviam ser muito 

diferentes. Porque aqui tomam-se decisões que afectam a vida das pessoas (J.C.Neves, 

2008).   

Durante muito tempo, devido à dificuldade em cumprir, ao mesmo tempo, 

critérios éticos e de natureza económica, pensou-se que só uma versão “mitigada” da 

ética possibilitaria ao gestor solucionar os dilemas éticos que surgissem e ser bem 

sucedido na sua actividade32.   

Apesar de qualquer decisão empresarial ter uma dimensão ética (tal como tem 

uma dimensão financeira, de mercado, etc.33), considerar a utilização de critérios de 

características morais no processo de gestão é interpretado como um sinal de fraqueza, 

de ineficiência, etc.34 Esta situação resulta do pretexto da separação aristotélica entre o 

universo privado e o universo empresarial, a que corresponderiam dois sistemas de 

valores distintos35:  

-  A prosperidade e o lucro fazem parte dos valores empresariais. 

- A responsabilidade social das empresas limita-se à utilização dos recursos da 

empresa de modo mais eficiente para que aumentem os seus resultados e o valor para o 

accionista. 

Autores como Carr (1989) citado por Rego et al. (2007b) reconhecem que os 

níveis de competição existentes no mundo dos negócios só encontram alguma 

similaridade com os dos jogo. Assim, segundo o autor, desse ponto de vista, há 

legitimidade em aplicar ao meio empresarial a ética do jogo e não a da ética privada. 

Daqui percebe-se que determinados comportamentos inaceitáveis noutras áreas 

são aceitáveis no meio empresarial pois fazem parte das “regras do jogo” e da natureza 

das interacções que ocorrem em contexto de negócio36. Esta ideia parece sugerir que a 

                                                             
32 O`Neil & Pienta, (1994), cit. in Rego et al., (2007b). 
33 Werhane & Freeman (1999) citados por Rego et al. (2007b). 
34 Bird & Waters (1989) citados por Rego et al. (2007b). 
35 Kitson  & Campbell (1996) citados por Rego et al. (2007b). 
36 Carson (1993); Cabral-Cardoso (1998) citados por Rego et al. (2007b). 



 

39 
 

natureza da actividade empresarial e a particularidade do contexto em que se desenrola 

requerem uma versão aligeirada da ética privada (Rego et al.,2007b).   

3.3. A ética empresarial no ensino superior 
        O primeiro curso sobre ética empresarial foi ministrado em 1915 na Harvard 

Bussiness School, embora só a partir de meados dos anos oitenta é que as escolas de 

gestão tomaram o assunto a sério, devido aos escândalos de várias empresas, como a 

Drexel Burnham, Lambert, Guiness, Solomon Brothers, Robert Maxwell, Recruit, 

Olivetti, Fiat, etc.37. 

  A temática, outrora afastada da comunidade académica de gestão, começa a ser 

vista como um pilar nuclear da formação do gestor 38.  

  Segundo o “Beyond Grey Pinstripes”39, um ranking bianual das escolas de 

negócios internacionais publicado pelo Aspen Institute  e o World Resources Institute, o 

número de escolas que exigem aos seus estudantes que se inscrevam em cadeiras de 

ética, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e áreas semelhantes cresceu 

34 por cento em 2001 para 63 por cento em 2007. 

  É óbvio que as reformas no ensino das escolas de negócios são sempre difíceis 

de medir. A referida research cobre apenas programas de MBA. Contudo, aos futuros 

gestores será exigido que integrem as preocupações sociais e ambientais nas empresas 

que irão trabalhar. As escolas de negócios deverão formar profissionais competentes, 

mas que reflictam sobre os impactos das suas acções e das acções das suas empresas. 

  A integração da ética e da responsabilidade social como cadeiras obrigatórias 

dos curricula consiste num enorme desafio para as instituições de ensino e compreende 

três fases: em primeiro lugar, disponibilizarem-nas como disciplinas opcionais, depois 

transformá-las em módulos obrigatórios e, por último, integrá-las em cursos chave 

como Estratégia, Finanças ou Contabilidade.  (H.Oliveira, 2007).   

 Em Portugal, existem já várias instituições de ensino de ensino superior que 

leccionam disciplinas e cursos sobre ética e/ou responsabilidade social, sendo os centros 

de investigação das áreas da engenharia os que têm tido um papel mais activo na 

investigação sobre áreas da responsabilidade social, nomeadamente no domínio 

ambiental (I.Sardinha, 2007). De igual modo, nos cursos ligados às ciências 

empresariais é possível verificar algumas mudanças.  

                                                             
37 The Economist (1993) citado por J.C.Neves (2008). 
38 Mahoney (1990); Pizolatto & Bevil (1996); Baetz e Sharp (2004) citados por Rego et al. (2007b). 
39 Vide http://www.beyondgreypinstripes.org (consultado em 30 de Maio de 2009). 
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Por exemplo, no Quadro II podemos ter uma ideia do panorama actual dos 

cursos e cadeiras de pós-graduação e mestrado com temas ligados à ética e à 

responsabilidade social leccionados em 14 universidades portuguesas de acordo com a 

informação disponibilizada nos seus sites40. Este levantamento ocorreu no dia 30 de 

Maio de 2009 e podemos verificar que a esmagadora dos cursos são cursos ligados à 

gestão que, paulatinamente, começam a integrar nos seu planos de estudos disciplinas 

relacionadas com a ética e a responsabilidade social.  

A não inclusão de cursos de licenciatura com temas relacionados com a ética e 

com a responsabilidade social deve-se à sua menor expressão, comparativamente com 

os cursos de pós-graduação e mestrado. 

  

Quadro II: Formação Superior (Pós-graduação e Mestrado) em Responsabilidade    

Social e Ética Empresarial em Portugal 
UNIVERSIDADE TIPO DE 

CURSO 

NOME DO CURSO NOME DA 

CADEIRA 

HORAS EDIÇÃO 

(2009/10) 

Algarve Mestrado Gestão Empresarial; 

Marketing 

Ética e 

comportamento 

   

21 

N.D. 

Autónoma de Lisboa 

– Escola de Gestão e 

Negócios 

Pós-

graduação 

Ética e Responsabilidade 

Social 

 

 

           a) 

 

14841 

3ª 

Católica  (Beiras) Mestrado Gestão Ética empresarial  22,5 N.D. 

Católica (Lisboa) Msc 

(Mestrado) 

International Business 

Administration 

Business Ethics 

and Social 

Responsibility42 

 

N.D. 

5ª 

Coimbra – Faculdade 

de Economia 

Mestrado Gestão Ética e 

Responsabilidade 

Social das 

Empresas 

(opcional) 

  4 

(semanais) 

3ª  

Évora Mestrado Gestão Gestão Ética e 

Responsabilidade 

Social das 

Organizações 

N.D. N.D. 

                                                             
40 No total foram analisadas 26 universidades e institutos superiores nacionais. 
41 Total de horas do curso. 
42 Faz parte do programa do Mestrado em Economia (Msc Economics) e do Mestrado em Gestão de 
Empresas (Msc Business Administration). 
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Fernando Pessoa Mestrado 1.Cidadania e 

Responsabilidade Social 

2.Ciências Empresariais 

-Responsabilidade 

Social e Ética  

-Responsabilidade 

Social e 

Economia 

Corporativa 

N.D.  

 2ª 

10ª     

Instituto Superior de 

Ciências do Trabalho 

e da Empresa 

(ISCTE) – Business 

School 

Mestrado 1.Gestão de Recursos 

Humanos 

2.Marketing 

Corporate 

Governance e 

Responsabilidade 

Social (optativa) 

N.D. N.D. 

Instituto Superior de 

Comunicação 

Empresarial (ISCEM) 

Mestrado 1.Comunicação 

Empresarial 

2.Marketing Estratégico 

Responsabilidade 

Social 

Corporativa 

N.D. N.D. 

Instituto Superior 

de Gestão (ISG) 

Mestrado 1.Gestão 

2.Gestão do Potencial 

Humano 

Ética 

Empresarial 

N.D. 5ª 

Lusófona – Faculdade 

de Economia e Gestão 

Mestrado Gestão de Empresas Ética Empresarial N.D. N.D. 

Universidade do 

Minho – Escola de 

Economia e Gestão 

Mestrado 1.Gestão 

2.Gestão de Recursos 

Humanos 

Ética e 

Responsabilidade 

Social em Gestão 

N.D. N.D. 

Universidade Técnica 

de Lisboa, Instituto 

Superior de Gestão e 

Economia (ISEG) 

Mestrado 1.Gestão de Recursos 

Humanos 

2.Contabilidade, 

Fiscalidade e Finanças 

Empresariais 

-Ética 

Empresarial 

-Ética 

N.D. N.D. 

Universidade Técnica 

de Lisboa, Instituto 

Superior de Gestão e 

Economia (ISEG) - 

IDEFE 

Pós-

graduação 

Economia e Gestão de 

Instituições sem fins 

lucrativos 

Ética e 

Responsabilidade 

Social 

15 N.D. 

   Legenda: N.D. – Não disponível; a) 11 módulos relacionados com a  Responsabilidade Social.  

    Fonte: Análise do Autor   
 

  A questão que se coloca é saber se a formação em ética produzirá resultados. O 

facto da temática ser leccionada em instituições de ensino (principalmente quando estas 

são prestigiadas) pode levar à melhoria ética das empresas? 
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  Segundo Rego et al., (2007b), a crescente oferta de cursos de ética não reúne 

consenso acerca da sua valia e eficácia. A introdução da ética nos planos de estudo em 

gestão baseia-se em  pressupostos que merecem a nossa reflexão: 

 O comportamento ético pode ser ensinado já na vida adulta. 

 O ensino formal pode ser um método eficaz de aprendizagem ética. 

 O teor ético dos comportamentos dos indivíduos depende da sua vontade, sendo 

suficiente aplicar “os conhecimentos” adquiridos. Desvaloriza a importância dos 

factores circunstanciais e organizacionais43. 

  Ainda segundo os mesmos autores, há razões para acreditarmos que, na fase 

adulta, há uma influência significativa dos valores aprendidos na infância e na 

adolescência. De igual modo, o ensino tradicional (expositivo) não possui, muitas 

vezes, o complemento da prática e revela inadaptação aos contextos, daí que seja 

apelidado de ingénuo.  

  Em suma, aprender ética pode não ser a forma mais adequada para actuar 

eticamente em situações reais. Existem motivos para se admitir que o 

comportamento dos indivíduos é determinado pelo contexto organizativo em que 

estão inseridos. É possível que depois de frequentar um curso de ética um jovem 

aspirante a gestor esteja determinado em actuar de uma forma ética no trabalho. 

Contudo, as circunstâncias que irá encontrar na organização podem condicioná-lo 

ou impedi-lo de assim actuar. 

3.4. O papel dos Códigos de Ética 
“Um código ético44 (ou uma declaração de princípios, 

um ideário, uma carta de intenções, etc.) é um documento em 

que a empresa estabelece certos objectivos de carácter ético 

que deseja conseguir, dentro e fora da mesma, isto é, com os 

fornecedores de capital de risco, trabalhadores, directivos, etc., 

e/ou com clientes, fornecedores, instituições financeiras, 

comunidade local, economia nacional, etc.(Moreira, 2008)”. 

 

 

 

                                                             
43 Duska (1991); Lovell (2002); Trevino & Nelson (2004) citados por Rego et al. (2007b).  
44 Muitas vezes os conceitos “código de ética” e “código de conduta” são usados de uma forma aleatória. 
O “código de conduta” fixa condutas e práticas relacionadas com resultados e virtudes, nomeadamente a 
pontualidade e o rigor (Rego et al., 2007b). Há empresas que utlizam estes dois documentos, como é o 
caso do grupo Auchan, que analisaremos no último capítulo deste trabalho. 
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3.4.1. Porque razões devem ser adoptados pelas empresas?  

Apresentado o conceito de código de ética (CdE), importa agora perceber qual a 

sua importância e porque razões deve ser adoptado pelas empresas. 

Para Rego et al. (2007b) o forte interesse em torno dos códigos parece incidir na 

ideia que estes influenciam substancialmente a adopção de práticas éticas. Eis alguns 

exemplos: 

 Estimulam os membros da organização que pretendem actuar eticamente. 

 Tornam claro o pensamento da gestão da empresa sobre o que é o 

comportamento ético. 

 Contribuem para a compreensão mútua, a confiança e a cooperação no 

interior da empresa. 

No mesmo sentido, Moreira (2008) adiciona algumas razões para a criação de 

um CdE: 

1) A necessidade que a empresa tem, como instituição, de participar no 

desenvolvimento humano e profissional dos seus colaboradores. Se os empresários e os 

gestores descurarem este ponto, falham numa das questões mais importantes da sua 

profissão: o (auto-) aperfeiçoamento (através do orgulho pelo trabalho bem feito e pelo 

valor do serviço prestado aos outros) dos membros da organização; 

2) Toda a empresa que no futuro pretenda ter bons profissionais não pode 

abdicar do desenvolvimento ético dos mesmos. Um profisional pode ser tecnicamente 

bastante competente, mas se o seu nível ético for deficitário, por desconhecimento ou 

por má fé, pode ser perigoso. 

a) Imperativos legais ou a necessidade de auto-regulação por parte das empresas, 

para evitar que os poderes públicos, pressionados pela opinião pública, implementem 

uma legislação que origine uma maior rigidez da actuação; 

b) A necessidade de se criar uma imagem externa e interna de responsabilidade, 

seriedade e excelência pode justificar a elaboração de um código de conduta; 

c) O carácter punitivo e dissuasor dos códigos, com o intuito de impedir (ou pelo 

menos atenuar) comportamentos menos claros dos elementos da organização; 

d) De igual modo, os códigos podem ser um instrumento válido para a 

descoberta da identidade empresarial e para solidificar a cultura da empresa.  

Por último, J.C. Neves (2008) refere também o que os CdE devem transmitir os 

valores estáveis da empresa e a partir deles ser uma fonte de orientação, evitando assim 

acções que podem ser prejudiciais para a imagem de todos os intervenientes.  
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Apesar de todas estas vantagens, estes instrumentos apresentam alguns 

problemas e limitações, tais como (Rego et al., 2007b): 

 É difícil incluir nos códigos a enormidade de problemas que podem 

acontecer. De igual modo, uma especificação exagerada  pode ocasionar 

rigidez, dificultando a aplicabilidade a situações não esperadas. 

 Não existe consenso sobre se o código deve destacar o aspecto positivo 

(“o que deve ser feito”) ou o aspecto negativo (“o que é proibido”).  

Alguns autores consideram que deve ser adoptado o aspecto positivo 

porque a orientação negativa pode dar origem a atitudes negativas por 

parte dos colaboradores. Por outro lado, há investigações que indicam 

que há mais vantagens com o teor negativo do que com o positivo 

(Schartz, 2004 citado por Rego et al., 2007b). 

 A existência do CdE não garante que a empresa seja ética. É possível que 

haja uma tentativa de encobrir práticas menos claras ou, ainda, desviar as 

atenções das mesmas. 

A mesma opinião é partilhada por Moreira (2008) que alude que a imposição per 

si do CdE não assevera que as empresas tenham um comportamento ético. O que fazer, 

então? 

A resposta parece estar na idéia que aqueles devem ser vistos como o princípio 

de um programa organizado com a finalidade de introduzir a ética nas acções 

quotidianas (Rego et al.(2007b). 

Quando os princípios descritos no código são integrados nas acções correntes 

dos colaboradores e na cultura da organização é que podemos falar na verdadeira 

eficácia do código.45 Com efeito, o processo de produção e implementação de um 

código merece mais atenção do que o próprio código.  

3.4.2. Os códigos de ética são eficazes? 

De acordo com uma pesquisa realizada em Portugal em 2003, em que 

participaram os gestores de 123 empresas nacionais, 42 por cento mencionaram que as 

suas organizações adoptavam esse documento46. Questionados porque razões as suas 

empresas assumiam responsabilidades sociais, 56 por cento referiram que “é isso que se 

                                                             
45  Stevens (1999); Nijhof, Cludts, Fisscher & Laan (2003) citados Rego et al.(2007b). 
46 Este trabalho já tinha sido realizado em Espanha, verificando-se uma percentagem muito semelhante,    
41 por cento (Rego, 2003).  
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deve fazer”, 35 por cento acrescentou que “é uma boa estratégia” e 11 por cento aludiu 

que isso era vantajoso ou rentável (Rego, 2003).  

Seja quais forem as motivações que levaram à sua adopção, há sempre a 

intenção de influenciar os comportamentos dos elementos da organização.  

Schwartz (2004) citado por Rego et al.(2007b), numa pesquisa realizada, refere 

que a eficácia de um código envolve três componentes: 

- Os colaboradores e os administradores têm uma actuação considerada legal e / 

ou ética pela empresa, ou seja, de acordo com o que está estipulado no código. 

-  Não há desrespeito ao código. 

- A conduta de obediência às regras no código fica-se a dever, pelo menos  

parcialmente, à existência desse código. 

Por outro lado, um código é ineficaz quando não previne o comportamento ilegal 

ou anti-ético. 

A questão é: será que os CdE irão influenciar esses comportamentos? Para 

(Rego, 2003) os dados internacionais não são claros. O estudo português, já referido, 

também não é conclusivo. Contudo, fornece alguma informação relevante. Vejamos: 

 Nas organizações com códigos de conduta47 destacam-se dois aspectos: os 

fornecedores são escolhidos de acordo com as suas práticas subalternizando o 

preço, a qualidade, as expectativas e a reputação; aplicação de mecanismos que 

possibilitem garantir que os fornecedores não utilizam mão-de-obra forçada nem 

exploração de mão-de-obra infantil48, seja qual for o país em que actuam. 

 De uma forma geral, os administradores gradualmente revelam um enorme 

desconhecimento de situações que criaram conflitos de interesse, beneficiando 

interesses particulares em detrimento do interesse da organização. Contudo, esse 

desconhecimento é superior entre os administradores de organizações com 

códigos de conduta. 

 Quando interrogados sobre a relevância de as suas empresas evidenciarem, nos 

seus relatórios anuais, os resultados relativos a critérios ambientais e sociais, 14 

por cento dos visados considerou-os “muitíssimo importantes”, todavia a 

                                                             
47 O autor usa indistintamente código ético e código de conduta. Contudo, refere-se a um documento com 
carácter ético. 
48 Dois dos requisitos da norma de certificação de Responsabilidade Social SA8000, que mais à frente 
falaremos neste trabalho, são precisamente a não utlização de trabalho infantil e de trabalho forçado.  
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precentagem subiu para o dobro entre os administradores que têm códigos de 

conduta.  

Por seu lado, Schwartz (2004) citado por Rego et al.(2007b), não medindo 

directamente a eficácia, procurou identificar as percepções dos colaboradores, dos 

administradores e dos responsáveis pela componente ética sobre as questões do 

conteúdo e do processo que se relacionam com a eficácia, cujas principais conclusões 

passamos a apresentar: 

 Os respondentes referiram que os factores mais importantes para a 

eficácia dos códigos foram a presença de exemplos, a legibilidade, o tom 

(negativo e/ou positivo), a relevância, o realismo, o apoio da gestão de 

topo, a formação, o reforço, a actuação de acordo com os padrões de 

conduta, os requisitos de comunicação das infracções ao código, a linha 

telefónica anónima, a comunicação/publicitação das infracções e a 

execução/cumprimento.  

 Os factores vistos como potencialmente importantes foram a 

pertinência/justificação das cláusulas, o envolvimento dos colaboradores 

e a subscrição do código pelos elementos da organização.  

Em relação aos factores julgados menos importantes para a eficácia dos códigos, 

constatou-se a seguinte situação: 

 Os inquiridos identificaram sete objectivos ou razões pelas quais as suas 

organizações adoptam um código de ética: (1) protecção da imgem e da 

reputação da organização; (2) melhoria dos resultados económicos; (3) 

criação de expectativas de comportamento para os colaboradores; (4) 

estímulo das relações públicas; (5) evidência de cidadania empresarial; 

(6) protecção dos colaboradores, isto é, permitindo-lhes conhecer os seus 

direitos; (7) cumprimento do quadro legal. Nenhum destes objectivos foi 

considerado relavante para a eficácia. 

 Não é também relevante para a eficácia do código o facto de este ser 

facultado ao colaborador antes  de ele ser contratado. 

 Os membros da organização fizeram uma apreciação negativa aos testes/ 

exames sobre o código. 

 Importa realçar que as organizações escolhidas para o estudo por Schwartz são 

canadianas, o que limita a aplicação dos resultados a empresas de outras culturas.  
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 Há aspectos que são mais valorizados por umas culturas do que outras. Por 

exemplo, a linha telefónica anónima pode ser mais importante nas culturas em que haja 

uma grande distância de poder (muitos países asiáticos) do que nas culturas em que essa 

distância é reduzida, como é o caso dos países escandinavos (Hofstede, 1991 cit. in 

Rego et al., 2007b). É também possível que em determinadas culturas a obrigação de 

denunciar as violações do código não seja muito eficaz, principalmente quando o mau 

comportamento deriva de um superior hierárquico. 

 A razão de os códigos de ética de diferentes países terem conteúdos diversos 

parece sustentar estes argumentos (Bondy et al., 2004 citados por  Rego et al., 2007b). 

Por exemplo, numa pesquisa efectuada com 78 empresas australianas, 80 canadianas e 

39 suecas, verificou-se a situação: 

 Os códigos das empresas canadianas e australianas têm conteúdos semelhantes, 

mas diferentes dos relativos às empresas suecas. Por exemplo, os códigos suecos 

são menos prescritivos. Principalmente, porque dão menos destaque às relações 

com o governo (nacional ou estrangeiros), os pagamentos ou contribuições 

políticas, a aceitação de subornos, os conflitos de interesse, a difusão de 

informação confidencial, a integridade dos documentos, relatórios e registos, a 

responsabilidade legal, as relações do colaborador com o supervisor, as sanções 

provenientes da infracção e a necessidade de manter a boa imagem da empresa.  

3.4.3.  Princípios essenciais para a elaboração  

 e implementação de um código de ética   

Vejamos agora alguns princípios que devem ser observados para a elaboração e 

implementação de um CdE. Que conteúdos devem estar presentes num código?   

Não existe uma resposta uniforme porque a tipologia de empresas requer uma 

intervenção adequada a cada caso. Contudo, há princípios que podem ajudar as 

empresas a agir nesta matéria.   

Newton (1991) citados por Schwartz (2005); Rego et al.(2007b) sugere que 

devem ser observados três princípios para que a ética dos códigos seja válida: 

 O princípio da participação exige que os colaboradores da empresa 

participem no desenvolvimento e na divulgação.  

 O princípio da validade acrescenta que é necessário haver coerência do 

código com os princípios éticos gerais e os imperativos da consciência. 
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 O princípio da autenticidade realça a necessidade de o documento ser 

congruente com as atitudes dos gestores. 

Arboledas (1993) citado por Moreira (2008) fala em sete condições para se ser bem 

sucedido na criação de um código ético: 

1ª Uma concepção filosófica do ser humano e da empresa 

Trata-se de estabelecer os valores humanos básicos e a partir daí construir a 

estrutura da organização. Estes deverão abranger a dignidade da pessoa humana e a 

responsabilidade da empresa face ao bem comum. 

2ª O exemplo deve vir de cima  

O exemplo é fundamental nesta matéria, como paradigma a imitar e como forma 

de aperfeiçoar o desempenho pessoal. O CdE é um documento normativo, daí que 

encerre alguma utopia. Contudo, tal não significa que os comportamentos devam ser 

conseguidos a qualquer custo. Importa pois que haja um compromisso por parte da 

administração de se adequar aos valores definidos pelo código e actuar de uma forma 

coerente com eles.  

3ª Correspondência entre a cultura empresarial e os ideais contidos no código 

Os ideiais empresariais e humanos devem ser compatíveis com a cultura 

existente na empresa. Isto não quer dizer que haja uma total integração destes valores na 

cultura da empresa, mas estes não podem estar em desacordo com as práticas actuais ou 

futuras da empresa.  

4ª Compromisso da hierarquia com a elaboração e o processo de introdução do 

código  

Um CdE deve ser analisado como uma peça dentro de um conjunto coordenado 

de medidas e apenas deve ser utilizado depois de outras medidas terem resultado.  

Do topo à base da empresa, deve haver um compromisso com o código, através 

de palavras, mas, essencialmente, de acções. O seu valor deve ser enaltecido nas 

comunicações oficiais tanto a nível interno como externo, acompanhado por uma 

campanha de imagem e estribada em decisões coerentes com a elaboração, a 

implementação e o funcionamento do código. É aconselhável que o início do processo 

ocorra num período alto da empresa. Em muitas situações não é isso que acontece: 

depois de um dia negro da empresa, o início do processo resulta numa espécie de tábua 

de salvação. 

5ª Um adequado comité de acompanhamento  
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O comité deve ser formado por pessoas com “autoridade” dentro da empresa, 

bem como devem possuir capacidades profissionais e humanas acima de quaisquer 

suspeitas. Um dos problemas destes comités pode ser a sua inclinação desmedida para 

as questões juridicas do código. Não se trata de criar uma lei, mas um “código de 

conduta”, uma lista de valores. Todavia, isto não quer dizer que os contributos de um 

jurista não sejam válidos.  

6ª Um processo de difusão e treino no raciocínio ético dentro da organização 

Este processo requer a participação do departamento de comunicação e do de 

formação, tendo em vista alguns dos seguintes objectivos: 

 Reuniões periódicas da administração e dos colaboradores com o intuito 

de se discutir problemas éticos e contribuir para a consciencialização de 

critérios, utilizando casos reais e próximos. 

 Meios de comunicação, nomeadamente folhetos internos, caixas de 

sugestões, provedor (do cliente, do empregado, do accionista, etc.). 

 Programas (internos ou externos à empresa) de formação ética geral ou 

aplicada à empresa. Apesar da sua importância para a aquisição de 

critérios e de regras, o convencimento pessoal é soberano. Ninguém se 

torna ético, assistindo a palestras sobre ética. Esta requer uma 

permanente aplicação para se fixar e desenvolver. 

 Divulgação de conhecimentos de carácter ético, com auxílio de folhetos, 

revistas, vídeos ou através da criação de uma biblioteca (ética) da 

empresa. 

7ª Aplicação e instrumentos de apoio ao código  

A sua aplicação deve ser feita, publicamente, e com grande empenho, em ambas 

as situações (punir ou premiar o cumprimento do código), tarefa do comité de 

acompanhamento. Em algumas organizações, existe uma “linha directa”, onde qualquer 

colaborador pode fazer denúncias de natureza ética. O responsável por esta linha é 

quase sempre alguém com grande notoriedade e independência na empresa. 

Antes de entrarmos nas várias etapas dos CdE ou nos estádios de 

desenvolvimento, como lhes chamam Rego et al., (2007b), importa realçar as normas 

morais que devem constituir a base dos códigos. Aquelas devem servir como supostos 

referenciais universais destinados à maioria das empresas, com o necessário 

ajustamento às especificidades de cada uma.   
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Quadro III: Normas morais que devem orientar os códigos de ética das empresas  

1. Honradez/fidedignidade 

   1.1. Honestidade       - Ser honesto na relação com as partes interessadas. 

   1.2. Integridade         - Aderir a princípios éticos, mesmo que isso implique perdas financeiras. 

   1.3. Confiança          - Cumprir promessas. 

   1.4. Lealdade            - Evitar conflitos de interesse. 

2. Respeito                   - Respeitar os direitos dos outros. 

3. Responsabilidade    - Assumir a responsabilidade pelos actos próprios. 

4. Justiça                    - Tratar justamente as partes interessadas. 

5. Zelo/diligência         - Evitar prejuízos desnecessários; actuar com benquerença. 

6. Cidadania               - Obedecer à lei; proteger o ambiente. 

Fonte: Adaptado de Rego et al.(2007b:278) 

3.4.4. As várias etapas do código ético    

Para Rego et al., (2007b) são quatro os estádios de desenvolvimento dos CdE 

(conteúdo, criação, implementação e aplicação): 

Os conteúdos devem respeitar vários princípios, nomeadamente: 

 Os seis padrões morais devem ser apresentados de uma forma clara, sem 

margem para ambiguidades e não estar na dependência de imposições 

financeiras/lucrativas.  

 O código deve “explicar” às pessoas porque razões os princípios éticos 

foram incluídos. 

 As consequências do seu não cumprimento devem ser compreensíveis 

por todos os membros da empresa.  

 O texto deve ser escrito numa linguagem clara, simples e específica. 

 De igual modo, deve incluir objectivos realizáveis, sob pena de afigurar-

se irrealista e perder-se o potencial inspirador e orientador.  

 Deve adaptar-se à realidade da empresa. 

Na fase da criação/elaboração do código é essencial que haja uma participação 

dos colaboradores. Esta é uma lacuna de algumas empresas portuguesas, em que os 

códigos são produzidos pela administração, sem que haja participação dos 

colaboradores. Ora e todos sabemos que as pessoas identificam-se mais com as decisões 

e as medidas em que tiveram participação.   

Sobre a implementação do código existem cinco pontos que merecem o nosso 

olhar. Para começar, o documento deve estar à disposição de todos os colaboradores. 
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Segundo, a empresa deve fornecer informação suficiente para que não existam 

problemas de interpretação. No terceiro ponto é essencial que os administradores ou 

gestores manifestem apoio ao código e actuem pelo exemplo. A ineficácia dos códigos 

deve-se muitas vezes à incoerência entre o discurso dos líderes e as suas acções. Quarto, 

é importante que o documento e o seu plano de acção sejam comunicados às partes 

interessadas internas e externas49. Por último, apesar do código poder ser visto como um 

instrumento que promove o desempenho lucrativo da empresa, essa não deve ser “a 

razão de ser” da sua função, porque corre-se o risco do valor das práticas éticas ser 

interpretado de uma forma errada. 

A aplicação do código exige que sejam observados quatro aspectos. Primeiro: se 

se convencionar a obrigatoriedade dos colaboradores de denunciar as violações do 

código, é importante que também hajam mecanismos de protecção a quem faz a 

denúncia. Segundo: é importante que os acusados sejam tratados com respeito, 

privacidade e justiça durante o processo disciplinar e, ainda, haver a possibilidade de 

recorrer da decisão. Terceiro: é essencial que exista imparcialidade, independentemente 

da função de cada um na estrutura da organização. Quando a conduta imprópria dos 

administradores é “perdoada” e a dos outros colaboradores é punida, a credibilidade do 

código é posta em causa. Quarto: é fundamental que a empresa monitorize a aplicação 

do código. Por exemplo, através de auditorias éticas regulares. Deste modo, poderão ser 

adoptadas medidas com carácter correctivo que ajudam a reforçar a eficácia do código e 

das suas políticas. 

Por seu lado, Paulo Pereira de Almeida (2007b) apresenta um conjunto de 12 

etapas para a implementação de um CdE: 

1. Endosso – Garantir que o presidente da organização demonstre apoio 

pelo CdE. 

2. Integração – Após o lançamento do documento, é necessária uma 

estratégia para integrá-lo no negócio. 

3. Circulação – O Cde deve ser distríbuido a todos os colaboradores, 

incluindo os novos, em formato legível e manuseável.  

4. Resposta Pessoal – Deve ser dada aos colaboradores a oportunidade de 

pessoalmente responderem às solicitações do CdE; na dúvida, um 

                                                             
49 Wood  & Rimmel (2003) citados por Rego et al.(2007b). 
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colaborador deve saber como reagir sobre uma acção que envolve uma 

escolha ética. 

5. Afirmação – É necessário haver um procedimento regular para chefias e 

supervisores para que haja uma sistematização de dúvidas e sugestões da 

equipa na aplicação do CdE. 

6. Contrato – A adesão ao CdE é obrigatória e deve haver referência ao 

CdE em todos os contratos de emprego, assim como nos procedimentos 

disciplinares. 

7. Revisão – O CdE deve ser revisto e actualizado regularmente. 

8. Aplicação– Os colaboradores devem estar informados das consequências 

de uma trangressão do disposto no CdE. 

9. Formação – Exigir aos responsáveis pelos programas de formação para 

fazerem referência ao CdE em todas acções. 

10. Tradução – O CdE deve estar traduzido para ser utilizado no 

estrangeiro, caso as línguas sejam diferentes da da casa-mãe. 

11. Distribuição – O CdE deve ser distribuído a todas as partes interessadas 

para que também possam aderir. 

12. Relatório Anual – Uma cópia do CdE deve ser introduzida no relatório 

anual para que os accionistas e o público em geral conheçam a postura da 

empresa em matérias éticas. 

 

Em suma, a corrida aos códigos éticos tem-se tornado uma moda, quer a nível 

internacional quer a nível nacional. Se por um lado, as empresas procuram apenas 

melhorar a sua imagem e, consequentemente, aumentar os seus lucros, por outro há 

organizações que perseguem objectivos éticos.   

É importante ter atenção ao seu conteúdo, adaptado à realidade de cada 

organização, procurando envolver todos os seus membros. 

  É necessário também alguma precaução nos procedimentos a adoptar nas várias 

etapas (criação/elaboração, implementação e aplicação) do código ético, sob pena de 

não se atingir os objectivos pretendidos. 
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4. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS 

(RSE) 
4.1. As várias teorias e abordagens 

 Desde há muito tempo que a RSE tem sido alvo de acesa controvérsia.  

Mesmo entre aqueles que defendem a sua necessidade ou relevância, não existe 

consenso nos fundamentos utilizados, e o mesmo conceito é usado para diferentes 

significados.  

Votaw (1972:25) citado por Garriga & Melé, (2004:52); Rego et al., 

(2007b:133) já tinha reflectido sobre esta situação.  
“A RSE significa algo, mas nem sempre a mesma coisa para 

todas as pessoas. Para algumas, ela representa a ideia da 

responsabilidade ou das obrigações legais. Para outras, 

significa um comportamento socialmente responsável, em 

sentido ético. Ainda para outras, o significado é o de ´ser 

responsável por algo`, no sentido causal”(...). 

            Hoje o panorama não é muito diferente. Destas várias concepções tem surgido 

inúmeras abordagens, modelos e teorias.  

            Um dos contributos mais valiosos para esta discussão foi apresentado por 

Garriga & Melé, num artigo designado “Teorias de Responsabilidade social das 

empresas: Cartografia do território”50. Os autores apresentam quatro grandes tipos de 

teorias e abordagens: Instrumentais, Políticas, Integrativas e Éticas.  

     4.1.1. Instrumentais 

           Neste grupo de teorias, a RSE é vista como uma ferramenta estratégica para 

atingir os objectivos económicos e, em última análise, de criação de riqueza.   

 Uma série de estudos têm vindo a ser realizados para determinar a correlação 

entre a RSE e o desempenho financeiro empresarial. Destes, um número significativo 

revelam uma correlação positiva entre a responsabilidade social e o desempenho 

financeiro das organizações, na maioria dos casos51. Contudo, estes resultados devem 

ser interpretados com cautela porque esta correlação é difícil de medir52. 

                                                             
50 Vide Garriga & Melé (2004) - “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory” in 
Journal of Business Ethics nº 53,  Kluwer Academic Publishers, 2004, pp.51-71. 
51 (Frooman, 1997; Griffin e Mahon, 1997; Key & Popkin, 1998; Roman et al., 1999; Waddock & 
Graves, 1997). 
52 (Griffin, 2000; Rowley & Berman, 2000).  
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 Três principais grupos de teorias instrumentais podem ser identificados de 

acordo com o objectivo económico proposto. No primeiro grupo, o objectivo é a 

maximização do valor para o accionista, medido pela cotação. Amiúde, isto leva a uma 

orientação para os lucros de curto prazo. O segundo grupo de teorias baseia-se no 

objectivo estratégico de atingir vantagens competitivas que produzem lucros a longo 

prazo.  Em ambos os caso, a RSE é apenas uma questão de auto-interesse esclarecido 

(Keim, 1978), uma vez que a RSE é um mero instrumento de lucro. O terceiro está 

relacionado com o Marketing de causas e está muito próximo do segundo.   

Maximização do valor para o accionista 

Qualquer investimento em actividades sociais que produzem um aumento do 

valor para o accionista/proprietário deve realizado. Pelo contrário, se as exigências 

sociais apenas impuserem custos para a empresa devem ser rejeitadas. Friedman (1970) 

dá-nos um exemplo sobre o investimento na comunidade local: “ para uma empresa que 

é um dos principais empregadores de uma dada região é do seu interesse afectar 

recursos para proporcionar mais condições para a comunidade ou melhorar a sua 

governação. Torna-se assim mais fácil atrair os colaboradores desejados, reduzir os 

custos salariais ou diminuir as perdas por roubo ou sabotagem”. Deste modo,  os 

objectivos socio-económicos são separados dos objectivos económicos. 

Actualmente, esta abordagem leva à maximização do valor para o accionista 

como a maior referência para a tomada de decisão da empresa.  

Contudo, hoje é um dado adquirido que a maximização do valor para o 

accionista não é incompatível com a satisfação de certos interesses das pessoas que têm 

interesse na empresa (stakeholders). 

Estratégias para a vantagem competitiva 

Um segundo grupo de teorias centram-se sobre a forma de afectar recursos para 

alcançar objectivos sociais a longo prazo e criar uma vantagem competitiva (Husted & 

Allen, 2000). Neste grupo podemos falar de três tipos de abordagens: (a) os 

investimentos sociais em contexto competitivo, (b) uma visão baseada nos recursos 

naturais e nas suas capacidades dinâmicas e (c) estratégias para os que estão na base da 

pirâmide económica. 

(a) os investimentos sociais em contexto competitivo.    
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Porter & Kramer (2002)53 consideram que investir em actividades filantrópicas 

pode ser a única forma de melhorar o contexto competitivo da empresa e normalmente 

cria maior valor social do que os contributos individuais. A razão apresentada, que se 

opõe à de Friedman, é que a empresa tem o conhecimento e os recursos para uma 

melhor compreensão de como resolver alguns problemas relacionados com a sua 

missão. Ou seja, quando as actividades filantrópicas estão mais próximas da missão da 

empresas, elas criam mais valor do que outro tipo de acções (Burke & Lodgson, 1996). 

Por exemplo, quando a empresa se debate com a falta de mão-de-obra especializada 

numa determinada área, pode realizar donativos e apoiar actividades sociais que 

permitam a aquisição e/ou o reforço dessas competências entre os membros da 

comunidade (Rego et al., 2007b). 

 (b) uma visão baseada nos recursos naturais e nas suas capacidades dinâmicas.  

Uma visão baseada nos recursos da empresa (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) 

sustenta que a capacidade da empresa para um desempenho melhor do que a 

concorrência depende da interacção entre a organização, os recursos humanos e os 

recursos físicos ao longo do tempo.  

Tradicionamente, os recursos que são mais susceptíveis de conduzir a vantagens 

competitivas são aqueles que respeitam quatro critérios: eles devem ser valiosos, raros e 

inimitáveis e a empresa deve estar organizada para utilizá-los de uma forma eficaz.  

 A abordagem das capacidades dinâmicas apresenta o aspecto dinâmico dos 

recursos, está focalizada nos factores que estão detrás da criação, evolução e 

recombinação dos recursos em novas fontes de vantagens competitivas (Teece et al., 

1997).  

 As capacidades dinâmicas são rotinas estratégicas e organizacionais através das 

quais os gestores adquirem recursos, modificam-nos e recombinam-nos para gerar 

novas estratégias de criação de valor. De acordo com esta perspectiva, alguns autores 

têm identificado os recursos sociais e éticos que podem proporcionar uma vantagem 

competitiva, tais como o processo de tomada de decisão moral (Petrick & Quinn, 2001), 

o processo de percepção, deliberação e receptividade ou capacidade de adaptação (Litz, 

1996) e o desenvolvimento de um bom relacionamento com as principais partes 

interessadas: colaboradores, clientes, fornecedores e a comunidade (Harrison & St. 

                                                             
53 Vide PORTER, Michael & KRAMER, Mark (2002a) – “The competitive advantage of corporate 
philanthropy” in Harvard Business Review, Boston, pp.5-16. 
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John, 1996; Hillman & Keim, 2001), ou seja, a dimensão interna e a dimensão externa 

da RSE.  

 Um modelo mais completo de “Uma visão da empresa baseada nos recursos” foi 

apresentado por Hart (1995) e inclui aspectos da capacidade dinâmica e uma ligação 

com o ambiente externo. O autor refere que os factores mais importantes para os novos 

recursos e o desenvolvimento de capacidades serão os desafios colocados pelo ambiente 

e desenvolveu um quadro conceptual com três principais capacidades estratégicas 

interligadas: prevenção da poluição, gestão dos produtos e desenvolvimento sustentável, 

valorizando a melhoria continua, a integração das partes interessadas e uma visão 

comum.  

(c) estratégias para os que estão na base da pirâmide económica. 

 De uma forma geral, as estratégias empresariais estão focalizadas nas classes 

médias e altas, mas a maioria da população mundial é pobre ou de classe média baixa. 

Estamos a falar de cerca de 4000 milhões de pessoas. Algumas estratégias podem ser 

orientadas para os pobres e, ao mesmo tempo, realizar lucros. Prahalad (2002) analisou 

a experiência da Índia e sugere alguns ajustamentos para converter os pobres em 

consumidores activos. O primeiro destes ajustamentos é ver o pobre como uma 

oportunidade para inovar em vez de um problema. Uma forma de chegar a este público 

chama-se “inovação disruptiva”. “Inovações disruptivas” (Christensen & Overdorf, 

2000; Christensen et al., 2001) são produtos ou serviços específicos, adaptados às 

necessidades da população com uma produção de baixo custo. Por exemplo, uma 

empresa de telecomunicações que inventa um telemóvel de baixo custo, mas também 

com menos serviços, adaptado a esta camada da população.  

 As “Inovações disruptivas” podem melhorar as condições económicas e sociais 

das pessoas na “base da pirâmide” e, ao mesmo tempo, podem criar uma vantagem 

competitiva para as empresas de telecomunicações e outras indústrias associadas, 

principalmente nos países em desenvolvimento (Hart & Christensen, 2002; Prahalad & 

Hammond, 2002).   

Marketing de causas 

O marketing de causas tem sido definido como “o processo de criação e 

implementação de actividades de marketing que se caracterizam pela oferta de um 

determinado montante para uma dada causa, quando os clientes se envolvem em trocas 

de produção de retornos que satisfazem os objectivos individuais e os da empresa” 

(Varadarajan & Menon, 1988:60).  
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 O seu objectivo é melhorar as vendas da empresa ou a relação com os clientes, 

através da associação da marca a uma dimensão ética e socialmente responsável 

(Murray and Montanari, 1986; Varadarajan and Menon, 1988). De uma certa forma 

procura uma diferenciação dos produtos através de atributos socialmente responsáveis 

que afectam a reputação da empresa (Smith & Higgins, 2000).  

Segundo McWilliams & Siegel, (2001:120)  
“o apoio de causas relacionadas com o marketing cria uma 

imagem de que a empresa é fiável  e honesta. Os consumidores 

assumem que os produtos de uma empresa fiável e honesta são 

de grande qualidade”. 

 Por exemplo, um produto que não tenha pesticidas ou não tenha sido testado em 

animais pode merecer a preferência de alguns clientes, em detrimento de outros.  

 Outras actividades são os concertos de música clássica, as exibições de arte, os 

torneios de golfe e as campanhas de alfabetização. Tudo isto são situações em que 

ambos ganham:  
“o responsável pela marca utiliza as preocupações do 

consumidor como um meio para assegurar uma vantagem 

competitiva. Ao mesmo tempo, a causa recebe apoios 

financeiros significativos” (Smith & Higgins, 2000:309). 

 Também para as organizações sem fins lucrativos associadas às causas apoiadas, 

as vantagens podem ser significativas. Por um lado, essas organizações reunem apoios 

financeiros necessários para o sucesso da causa. Por outro, adquirem uma maior 

visibilidade, elevando a sua credibilidade, podendo facilitar a obtenção de fundos no 

futuro. De igual modo, adquirem competências de marketing e outros recursos não 

financeiros na aprendizagem com a empresa que as patrocina (Rego et al., 2007b). 

 Contudo, nem sempre a ligação entre a empresa patrocinadora e a organização 

sem fins lucrativos é positiva. Por exemplo, a empresa patrocinadora pode estar 

envolvida em acções questionáveis do ponto de vista ético, laboral, ambiental ou 

político. Outra situação é a da incoerência entre o sentido da causa e a actividade da 

empresa patrocinadora (ibidem), como no caso de uma eventual parceria entre uma 

tabaqueira e um hospital (Gourville & Rangan, 2004 citados por Rego et al., 2007b).  

     4.1.2. Políticas 

            As teorias politicas centram-se nas interacções e ligações entre as empresas e a 

sociedade. Aqui destacam-se duas correntes: Constitucionalismo Empresarial e 

Cidadania Corporativa.  
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 Constitucionalismo empresarial 

 Davis (1960) foi um dos primeiros a abordar o poder que as empresas têm na 

sociedade e o impacto social desse poder. Ao fazê-lo, ele introduz o poder empresarial 

como um novo elemento no debate da RSE. Segundo o autor, a empresa é uma 

instituição social e deve usar o seu poder de uma forma responsável. De igual modo, o 

autor refere que as causas que geram o poder social da empresa não são apenas internas, 

mas também externas.  

 Davis formulou dois princípios que expressam como o poder social tem que ser 

gerido: “a equação do poder social” e “a lei de ferro da responsabilidade”. O princípio 

da equação do poder social sustenta que “as responsabilidades sociais dos empresários 

derivam do poder social que têm” (Davis, 1967:48). A lei de ferro da responsabilidade 

refere-se às consequências negativas da falta de utilização do poder.  
“Quem não usar de uma forma responsável o seu poder irá 

perdê-lo. Quem não usar o poder de uma forma que a 

sociedade considera responsável terá tendência a perdê-lo 

porque eventualmente outros grupos assumirão essas 

responsabilidades” (Davis, 1960:63). 

 Segundo o autor, a equação do poder social responsável tem que ser entendida 

através do papel funcional das empresas e dos gestores. Neste sentido, rejeita a ideia de 

uma total responsabilidade empresarial como rejeita a ideologia de um mercado livre 

onde não há responsabilidade empresarial. Os limites do poder funcional vêm das 

pressões de diferentes grupos. Isto restringe o poder da empresa da mesma forma que  

constituição faz. Estes grupos não destroem o poder, mas definem as condições para 

uma utilização responsável.  

Teoria do contrato social 

 Donaldson (1982)  considerou a relação entre as empresas e a sociedade a partir 

da tradição do contrato social, principalmente a partir do pensamento filosófico de 

Locke. Ele assume que existe um contrato social implícito entre as empresas e a 

sociedade. Este contrato social implica algumas obrigações indirectas das empresas para 

com a sociedade. Esta abordagem visa superar algumas limitações das teorias teológicas 

e deontológicas aplicadas aos negócios.  

 Posteriormente, Donaldson & Dunfee (1994, 1999) alargaram esta abordagem e 

propuseram uma “Teoria Integrativa do Contrato Social”, tendo em conta o contexto 

sócio-cultural e também para integrar aspectos empíricos e normativos de gestão. As 

responsabilidade sociais provêm do consentimento. Para os autores existem dois níveis 
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de consentimento. Primeiro, um contrato macrosocial teórico apelando a todos os 

contraentes  e segundo, um verdadeiro contrato microsocial por parte dos membros de 

comunidades localizadas. 

 O contrato macrosocial fornece regras para qualquer contratação. Estas regras 

são chamadas “hiper-normas”; que devem ter precedência sobre os outros contratos. 

Estas hiper-normas são fundamentais e básicas que resultam de “uma convergência dos 

pensamentos religiosos, políticos e filosóficos” (Donaldson & Dunfee, 2000:441). Os 

contratos microsociais mostram acordos explícitos ou implícitos que são obrigatórios 

numa dada comunidade, qualquer que ela seja: indústria, empresas ou sistemas 

económicos. Estes contratos microsociais são baseados em atitudes ou comportamentos 

dos membros da norma geradora da comunidade e, para serem legítimos, têm de estar 

de acordo com as hiper-normas. 

Cidadania Corporativa 

 Embora esta idéia da empresa cidadã não seja nova (David, 1973) um interesse 

renovado por este conceito surgiu recentemente devido a certos factores que tiveram 

impacto nas relações entre a sociedade e as empresas. Entre estes factores estão a crise 

do Estado social54 e o fenómeno da globalização. Estes, juntamente com o processo de 

desregulamentação e a diminuição dos custos das inovações tecnológicas, fizeram com 

que algumas grandes empresas multinacionais tenham mais poder económico e social 

do que alguns governos.  

 Nos anos 80 do século passado o termo “cidadania corporativa” foi introduzido 

na relação entre as empresas e a sociedade, principalmente através de profissionais 

(Altman & Vidaver-Cohen, 2000). Desde os anos 90 do século passado e no início do 

século XXI que este conceito se tornou mais popular nas empresas e aumentou o 

número de trabalhos académicos realizados (Andriof & McIntosh, 2001; Matten & 

Crane, 2004). 

 Embora a reflexão sobre o conceito de “cidadania corporativa” e outro similar 

intitulado “a empresa cidadã” sejam bastante recentes (Matten et al., 2003; Wood & 

Logsdon, 2002) esta noção tem conotado um sentimento de pertença a uma 

comunidade. Por esta razão, é que tem sido tão popular entre os gestores e os 

empresários, porque é cada vez mais evidente que as empresas precisam ter em conta a 

comunidade onde estão a operar. 

                                                             
54 Welfare State. 
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 O termo “cidadania corporativa” não pode ter o mesmo significado para todos. 

Matten et al. (2003) distinguirão três visões de “cidadania corporativa”: (1) uma visão 

limitada, (2) uma visão equivalente à RSE e (3) uma extensa visão de cidadania 

corporativa que é detida por eles. A visão limitada de “cidadania corporativa” é usada 

num sentido próximo da filantropia corporativa, investimento social ou algumas 

responsabilidades assumidas perante a comunidade local. A equivalente à RSE é 

bastante comum. Carrol (1999) refere que “cidadania corporativa” é uma nova 

conceptualização do papel das empresas na sociedade e dependendo da forma como é 

definida, esta noção sobrepõe-se a outras teorias sobre a responsabilidade das empresas 

na sociedade. Por fim, as empresas entram no campo da cidadania ao ponto dos 

governos falharem na protecção da cidadania. Esta visão advém do facto de algumas 

empresas terem vindo a substituir de uma forma gradual a mais poderosa instituição no 

conceito de cidadania, o governo.  

 O conceito “cidadania” tirado da ciência política, é a base da noção de 

“cidadania corporativa”. Segundo Wood & Logsdon (2002:86): 
“ A cidadania corporativa não pode ser equiparada à cidadania 

individual, em vez disso deriva e é secundária à cidadania 

individual”. 

Se esta visão é aceite ou não, as teorias e as abordagens sobre “cidadania 

corporativa” estão focalizadas nos direitos, responsabilidades e possíveis parcerias 

empresariais na sociedade.   

 Algumas teorias sobre cidadania corporativa são baseadas na teoria do contrato 

social (Dion, 2001), tal como foi desenvolvida por Donaldson & Dunfee (1994, 1999), 

embora também sejam possíveis outras abordagens (Wood & Logsdon, 2002).  

 Apesar de haver algumas diferenças nas teorias de cidadania corporativa, a 

maioria dos autores em geral converge em alguns pontos como, por exemplo, um forte 

sentimento de responsabilidade empresarial, parcerias, que são formas específicas de 

formalização  da vontade de melhorar a comunidade local e o ambiente.  

 Posterior a este contributo de Garriga & Melé (2004), surge um trabalho de 

Mirvis & Googins (2006) sobre as várias etapas da cidadania corporativa.  

 Os autores referem que Greiner (1972), no seu estudo inovador sobre o 

crescimento organizacional, constatou que as empresas também desenvolvem caminhos 

mais complexos em diferentes fases de crescimento. Elas devem, ao longo do tempo, 

procurar mais opções depois da fase de arranque, desenvolver uma infra-estrutura e 
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sistemas para assumir mais responsabilidades e depois, “através do trabalho” superar o 

excesso de controlo e a burocracia através da coordenação e, mais tarde, colaboração 

dos vários níveis e unidades de trabalho. 

Greimer (1972) aduz que o desenvolvimento de uma organização é pontuado por 

uma série de crises previsíveis que desencadeiam respostas que movem a organização 

para a frente. O que são estes mecanismos de desencadeamento? Há tensões entre as 

práticas correntes e os problemas que produzem que exigem uma nova resposta da 

empresa. 

Por exemplo, a criatividade, o principal problema das empresas em início de 

vida, também gera confusão e uma perda de focalização que pode travar o crescimento. 

Isto origina uma “crise de liderança” que será resolvida quando a empresa ganhar 

direcção, normalmente com uma nova liderança e com estruturas mais formais. 

Posteriormente, a tensão entre a delegação e as suas consequências e o conflito entre 

grupos, desencadeia uma “crise de controlo” e avança para a coordenação.  

O modelo aqui apresentado é também normativo, na medida em que postula uma 

série de fases no desenvolvimento da cidadania corporativa (Quadro IV). 

 Quadro IV: Etapas da Cidadania Corporativa 

 Etapa 1 

Elementar 

Etapa 2 

Envolvida 

Etapa 3 

Inovadora 

Etapa 4 

Integrada 

Etapa 5 

Transfomadora 

 

Conceito de 

cidadania 

Empregos, 

lucros e taxas 

Filantropia: 

Protecção 

ambiental 

Gestão das 

partes 

interessadas 

Sustentabilida

de ou Triple 

Bottom Line55 

Mudar o jogo 

Intenção 

Estratégica 

Obediência 

legal 

Licença 

para operar 

Caso 

empresarial 

Proposição do 

valor 

Criação do mercado 

ou mudança social 

Liderança Silenciosa, 

Sem contacto 

Aderente, 

instável 

Administrador, 

em cima do 

assunto 

Campião, em 

frente ao 

assunto 

Visionário, à frente 

de todos 

Estrutura Marginal, 

impulsionada 

Propriedade 

funcional 

Coordenação 

interfuncional 

Alinhamento 

organizacional 

Impulsionada pelo 

negócio 

Gestão dos 

Assuntos 

Defensiva Reactiva, 

políticas 

Receptiva, 

programas 

Pró-activa, 

sistemas 

Definindo 

Relação 

com as 

partes 

Unilateral Interactiva Influência 

mútua 

Parcerias Alianças com 

múltiplas 

organizações 

                                                             
55 Criado por John Elkington em 1994, envolve a prestação de contas nas vertentes social, ambiental e 
económica. 
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interessadas 

Transparên

cia 

Protecção do 

flanco 

Relações 

Públicas 

Informação 

Pública 

Garantia Divulgação Integral 

                Fonte: Adaptado de Mirvis & Googins, 2006:108 

 

     Os estímulos para a acção são desafios que exigem uma nova resposta. Estes 

desafios centrados inicialmente na credibilidade da empresa como uma cidadã 

corporativa, depois as suas capacidades para atender as expectativas, a coerência dos 

seus múltiplos esforços posteriores e, finalmente, o seu compromisso de 

institucionalizar a cidadania nas suas estratégias empresariais e cultura.  

 

Figura I: Estímulos de desenvolvimento 

                                                                                                       
                                                                                                                Transformadora 

                                                                                           

                                                                                                      Integrativa 

                                                              
                                                                    Inovadora                                                            

                                                    
                                  Envolvida                        

      

 

 

Elementar 

Fonte: Adaptado de Mirvis & Googins, (2006:119) 
 

 Os autores apresentaram este modelo a centenas de empresários sensibilizados 

para esta temática. Depois de considerar as opções a maioria achou que as suas 

empresas não estão em nenhuma destas fases de cidadania: em alguns aspectos, as suas 

empresas estão integradas, noutros são inovadoras e noutros ainda estão apenas a 

começar. Isto significa que as empresas estão preparadas para estarem à frente em 

algumas dimensões e atrás noutras. Um dos inquiridos apontou, por exemplo, que há 

empresas que ganham prémios de cidadania com base nos relatos sociais onde apenas 

predominam aspectos gerais. Outros, por comparação, podem ser proactivos nos seus 

programas, mas falham na transparência. 

compromisso 

coerência 

capacidade 

credibilidade 
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 Esses tipos de variação encontram-se no desenvolvimento de modelos de todos 

os tipos. Embora o modelo aqui apresentado apresente um caminho normativo para o 

desenvolvimento da cidadania, nas empresas existem vários factores que moldam a 

trajectória dentro de uma empresa. Várias forças na sociedade, a dinâmica da indústria, 

influências do sector, a cultura da empresa caracterizam a forma como a cidadania se 

desenvolve numa empresa específica. 

Segundo Garriga & Melé (2004) a preocupação com a comunidade local tem 

alargado progressivamente para uma preocupação mundial, em grande parte devido aos 

intensos protestos contra a globalização, principalmente a partir do final da década de 

90 do século passado. Este sentimento de cidadania global conduziram à declaração 

conjunta “Cidadania Corporativa Global – Desafio para a Liderança de Administradores 

e Quadros”, assinada por 34 das maiores empresas multinacionais do mundo durante o 

World Economic Fórum de Nova Iorque, em Janeiro de 2002.  

Outro caso é o dos Princípios do Equador, um conjunto de orientações 

desenvolvido por vários bancos à escala global (por exemplo, Barclays, Citigroup, 

Credit Suisse, etc.) com o objectivo de gerir os assuntos sociais e ambientais 

relacionados com o financiamento dos projectos de desenvolvimento económico (Rego 

et al., 2007b).  

Posteriormente, a empresa com responsabilidade local e, ao mesmo tempo, ter 

que ser um actor global que coloca a tónica na responsabilidade das empresas num 

contexto global, foram questões fundamentais para alguns académicos (Tichy et al., 

1997; Wood & Lodgson, 2002). 

4.1.3. Integrativas 

 Este grupo de teorias analisa a forma como as empresas integram as 

exigências sociais, argumentando que a empresa depende da sociedade para a sua 

existência, continuidade e crescimento. As exigências sociais são geralmente 

consideradas como o caminho no qual a sociedade interage com o meio empresarial e 

dá-lhe uma certa legitimidade e prestígio. Como consequência, a gestão empresarial 

deve ter em conta as exigências sociais e integrá-las de tal forma que a empresa opere 

em conformidade com os valores sociais.  

 Deste modo, o conteúdo da responsabilidade empresarial é limitado ao espaço e 

ao tempo de cada situação, dependendo dos valores da sociedade nesse momento e 

advém dos papéis funcionais da empresa (Preston & Post, 1975). Ou seja, não há uma 
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acção específica que a gestão seja responsável pela execução através do tempo e em 

cada actividade.  

 Basicamente, as teorias deste grupo estão focalizadas na detecção, análise e 

resposta às exigências sociais que aspiram à legitimação social, aceitação social e 

prestígio. 

Gestão de assuntos 

 A sensibilidade social ou a sensibilidade para os assuntos sociais e os processos 

para geri-las dentro da organização (Sethi, 1975) foi uma abordagem que surgiu nos 

anos 70 do século passado. Nesta abordagem é crucial considerar a diferença entre 

aquilo que a sociedade espera do desempenho da organização e o seu desempenho 

actual.  Este hiato está normalmente localizado na zona que Ackerman (1973:72) chama 

a “zona de discrição” (que não é regulamentada, nem ilegal, nem sancionada) onde a 

empresa recebe sinais confusos do ambiente. A empresa deve perceber o hiato e 

escolher uma resposta para fechá-lo (Ackerman & Bauer, 1976).  

 Ackerman (1973), entre outros investigadores, analisou os factores relevantes 

quanto às estruturas internas das organizações e os mecanismos de integração para gerir 

as questões sociais dentro da organização. A forma como um objectivo social é 

divulgado e integrado na organização, o autor designou “processo de 

institucionalização”. Segundo Jones (1980:65): 
“o comportamento corporativo não deve, na maioria dos casos, 

ser julgado pelos resultados alcançados, mas pelo processo 

pelo qual são atingidos”. 

 

Consequentemente, enfatizou a ideia do processo em vez dos princípios como a 

abordagem mais adequada para as questões da RSE.  

Jones faz uma analogia com o processo político, avaliando se o processo de RSE 

deve ser um processo justo onde todos os interessados tiveram a possibilidade de serem 

ouvidos. Portanto, Jones alterou o critério para os “inputs” do processo de tomada de 

decisão em vez dos resultados e centrou-se mais no processo de implementação das 

actividades de RSE do que no processo de conceptualização. 

O conceito de “sensibilidade social” foi ampliado para “Gestão dos assuntos 

sociais”. Este diferencia-se do anterior pela enfâse do processo em ser uma resposta 

corporativa aos assuntos sociais. A gestão dos assuntos sociais foi definida por Wartick 

& Rude (1986:124) como “o processo através do qual as empresas podem identificar, 
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avaliar e responder às questões sociais e políticas que podem ter impacto significativo 

sobre ela”. Eles acrescentam que a gestão dos assuntos sociais pretende minimizar 

“surpresas” que acompanham a mudança política e social, actuando como um sistema 

de alerta para potenciais ameaças ambientais e oportunidades. Exemplos de “assuntos 

sociais” são a gestão dos desperdícios, a reforma educativa, a SIDA nos locais de 

trabalho, entre outros a defesa activa dos direitos das minorias, quotas para mulheres 

(Rego et al., 2007b). Além disso, a gestão dos assuntos sociais fornece uma resposta 

efectiva, sistemática e integrada dentro da empresa. A investigação da gestão dos 

assuntos sociais tem sido influenciada pela estratégia de campo, uma vez que tem sido 

vista como um grupo especial de assuntos estratégicos (Greening & Gray, 1994) ou uma 

parte dos estudos internacionais (Brewer, 1992). Isso levou para o estudo de temas 

relacionados com as questões sociais (identificação, avaliação e classificação). Outros 

factores, que foram considerados, incluem as respostas da empresa à exposição da 

comunicação social, pressões de grupos de interesse e crises empresariais, bem como o 

tamanho da organização, compromisso da administração e outros factores 

organizacionais.  

O princípio da responsabilidade pública 

Alguns autores tentaram dar um adequado conteúdo e substância para ajudar e 

orientar a responsabilidade da empresa pela limitação do âmbito da responsabilidade da 

empresa. Preston & Post (1975, 1981) criticaram a abordagem da sensibilidade social e 

a abordagem pura do processo como insuficientes (Jones, 1980). Em vez disso, 

propõem “o princípio da responsabilidade pública”. Eles escolheram o conceito 

“público” em vez de “social”para salientar a importância do processo público, em vez 

da visão da moralidade pessoal ou de grupos de interesse que definem o âmbito das 

responsabilidades.  

De acordo com Preston & Post uma adequada orientação para uma verdadeira 

gestão de comportamentos pode ser encontrada no quadro da política pública. Os 

autores acrescentam que  
“ a política pública inclui apenas a lei, mas também o padrão 

da direcção social reflectida na opinião pública, as questões 

emergentes, os requisitos legais formais ou as práticas de 

implementação” (Preston & Post, 1981:57). 

 

Esta é a essência do princípio da responsabilidade pública. 
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 Preston & Post analisaram o campo de acção da gestão da responsabilidade nos 

termos de envolvimento “primário” e “secundário” da empresa no seu ambiente social.  

O envolvimento primário inclui a principal tarefa económica da empresa, tal como a 

localização e a criação da empresa, a pesquisa de fornecedores, o envolvimento dos 

colaboradores, as funções da produção e a venda dos produtos. Também inclui os 

requisitos legais. O envolvimento secundário surge como consequência do primeiro. 

Eles são, por exemplo, oportunidades de carreira para alguns indivíduos, que provêm da 

actividade principal de selecção e promoção de colaboradores.   

Ao mesmo tempo, estes autores são a favor da intervenção das empresas no 

processo da política pública, especialmente no que diz respeito a áreas em que as 

políticas públicas ainda não estãos claramente estabelecidas ou que ainda se encontram 

em transição: “ É legitímo – e pode ser essencial – que as empresas possam participar 

abertamente na formação de políticas” (Preston & Post, 1981:61). 

Na prática, a descoberta do conteúdo da responsabilidade pública é uma difícil e 

complexa tarefa e requer atenção na gestão. Como Preston & Post (1981:57) 

reconheceram, “o conteúdo da política pública não é necessariamente óbvia ou fácil de 

descobrir, nem é invariável ao longo do tempo”. De acordo com esta visão, se as 

empresas aderirem aos padrões de desempenho da lei e ao processo existente de política 

pública, depois serão julgadas em termos das expectativas sociais.  

O desenvolvimento desta abordagem foi paralela ao estudo do relacionamento 

governo-empresas (Vogel, 1986).  Estes estudos incidiram sobre as regulamentações 

governamentais – a sua formulação e implementação – bem como as estratégias 

corporativas para influênciar estes regulamentos, incluindo contribuições, lobbying be 

outros grupos de pressão. 

A gestão das partes interessadas 

         Em vez de concentrar numa resposta genérica, questões especifícas ou sobre o 

princípio da responsabilidade pública, a abordagem chamada “gestão das partes 

interessadas” é orientada para as “partes interessadas” ou para as pessoas que 

influenciam ou são afectadas pelas políticas e pelas práticas da empresa que como 

vimos fazem parte da dimensão externa e interna da empresa.  

 Embora a gestão das partes interessadas já esteja implementada há bastante 

tempo, o seu desenvolvimento académico começou no final dos anos 70, do século 

passado (Sturdivant, 1979). Emshoff & Freeman (1978) apresentaram dois princípios 

básicos que servem de base à gestão das partes interessadas. O primeiro é que o 
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objectivo central é conseguir a máxima cooperação entre todo o sistema das partes 

interessadas e os objectivos da empresa. O segundo refere que as estratégias mais 

eficientes para gerir as relações das partes interessadas envolve esforços que, 

simultaneamente, tratam de questões que afectam múltiplos intervenientes. 

 A gestão das partes interessadas tenta integrar grupos com interesses na empresa 

em decisões de gestão. Uma grande parte da pesquisa empiríca foi feita, guiada por uma 

certa dose de pragmatismo. Inclui tópicos, tais como a forma de determinar as melhores 

práticas nas relações das partes interessadas (Bendheim et al., 1998), a importância das 

parte interessadas para os gestores (Agle & Mitchell, 1999; Mitchell et al., 1997), o 

impacto da gestão das partes interessadas no desempenho financeiro (Berman et al., 

1999), a influência das redes de relações estruturais das partes interessadas (Rowley, 

1997) e como os gestores podem contribuir para o equilibrio das exigências dos vários 

grupos de partes interessadas (Ogden & Watson, 1999).  

 Não referido nesta análise de Garriga & Melé (2004) está o conceito que 

Micklethwait & Wooldridge (2003) designaram por “capitalismo das partes 

interessadas” , uma visão que sustenta que as responsabilidades da empresa vão para 

além dos accionistas, para um número de outras partes interessadas. Como estas partes 

interessadas têm interesses na empresa, os seus interesses devem ser reconhecidos. 

 A teoria das partes interessadas, tal como evoluiu desde Freeman (1984), está 

pensada para proporcionar uma cobertura teórica para a estratégia da RSE. Enquanto 

Freeman especula sobre a visão das empresas que actuam de acordo com o interesse das 

partes interessadas, alguns autores, posteriormente, como Post et al. (2002) têm 

“empurrado” a teoria das partes interessadas como uma fundamentação para a 

responsabilidade social e para a empresa tolerante. Especificamente, Post et al. afirmam 

que a empresa não pode – e não deve – sobreviver se não assume a responsabilidade 

pelo bem estar de todos os seus membros e o bem estar de uma parte da sociedade onde 

opera (Sasse & Trahan, 2006).  

 Por outro lado, a teoria das partes interessadas fornece uma fundamentação 

defensiva para a RSE: a filantropia empresarial oferece protecção contra os potenciais 

impactos negativos que a empresa causará em algumas das partes interessadas. Os 

gastos em responsabilidade social são vistos como uma ferramenta para a sobrevivência 

da empresa na economia globalizada. Na racionalização desta segurança contra as 

ameaças das partes interessadas, Godfrey (2005) aponta para os perigos potenciais da 

filantropia social, advertindo que algumas causas especifícas são demasiado polémicas e 
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que devem ser criados pontos de paragem para a despesa. Mesmo Freeman (1984) e 

Post et al. (2002), na descrição da teoria das partes interessadas, concordam que,  apesar 

de “win/win” ser o resultado desejado na análise das partes interessadas, se tal não pode 

ser alcançado, então a saúde da empresa está em primeiro. 

 Segundo Garriga & Melé (2004), nos últimos tempos, as empresas têm sido 

pressionadas por organizações não governamentais (ONG), activistas, comunidades, 

governos, comunicação social e outros grupos institucionais. Estes grupos exigem os 

que eles consideram ser práticas de responsabilidade empresarial. Agora algumas 

empresas estão à procura de respostas para as exigências sociais, estabelecendo um 

diálogo com um vasto grupo de partes interessadas.  

 Este diálogo contribui para abordar a questão da capacidade de resposta aos, 

geralmente, sinais pouco claros recebidos do ambiente. Além disso, este diálogo “não 

melhora apenas a sensibilidade da empresa ao seu ambiente, mas também aumenta a 

compreensão dos dilemas enfrentados na organização” (Kaptein & Van Tulder, 

2003:208). 

O desempenho social da empresa 

         Um conjunto de teorias que tenta integrar algumas das teorias anteriores. O 

desempenho social da empresa inclui a procura de legitimação social, com processos 

para dar a resposta adequada.  

 Carroll (1979), geralmente considerado como quem introduziu este modelo, 

sugeriu um modelo de “desempenho empresarial” com três elementos: uma definição 

básica de responsabilidade social, uma lista de questões em que esteja presente a 

responsabilidade social e uma especificação da filosofia de resposta às questões sociais. 

Carrol considera que a definição de responsabilidade social, que satisfaz plenamente as 

obrigações que a empresa tem para a sociedade, deve incorporar os aspectos 

económicos, legais, éticos e actividades discricionárias (por exemplo, filantropia) no 

desempenho empresarial. Mais tarde incorporou estas quatro categorias na “pirâmide 

das responsabilidade sociais empresariais” (Carroll, 1991). Mais recentemente, 

Schwartz & Carrol (2003) propuseram  uma  abordagem alternativa baseada em três 

domínios fundamentais (responsabilidades económicas, legais e éticas) e um modelo do 

quadro de Venn. O quadro de Venn fornece sete categorias de que resultaram da 

sobreposição destes três domínios essenciais.  

 Wartich & Cochran (1985) alargaram a abordagem de Carroll, sugerindo que o 

envolvimento social das empresas assentam nos princípios da responsabilidade social, 



 

69 
 

no processo de resposta social e na política de gestão de problemas. Um novo 

desenvolvimento veio com Wood (1991b) que apresentou um modelo de desempenho 

social composto por princípios de RSE, processos de sensibilidade social corporativa e 

resultados do comportamento da empresa. Os princípios de RSE devem ser entendidos 

como formas de análise a serem preenchidos com conteúdo de valor que é 

operacionalizado. Eles incluem: princípios de responsabilidade social, expresso em 

níveis institucionais, organizacionais e individuais, processos de sensibilidade social 

corporativa, tais como avaliação ambiental, gestão das partes interessadas e gestão dos 

assuntos,  e resultados do comportamento da empresa, incluindo impactos sociais, 

programas sociais e políticas sociais.  

4.1.4. Éticas 

Há um quarto grupo de teorias ou abordagens focalizado nas exigências éticas 

que unem o relacionamento entre as empresas e a sociedade. Elas são baseadas em 

princípios que expressam a coisa certa a fazer ou a necessidade de conseguir uma boa 

sociedade. Como principais abordagens, podemos distinguir as seguintes. 

Teoria normativa das partes interessadas 

 A gestão das partes interessadas tem sido incluida no grupo das teorias 

integradoras porque alguns autores consideram que esta forma de gestão é uma forma 

de integrar as exigências sociais. No entanto, a gestão das partes interessadas tornou-se 

uma teoria ética a partir de 1984 do século passado, quando Freeman escreveu Gestão 

Estratégica: uma abordagem das partes interessadas. Neste livro, o autor tomou como 

ponto de partida que “os gestores têm uma relação de confiança com as partes 

interessadas” (Freeman, 1984:xx), em vez de ter apenas com os accionistas, como 

acontece com a visão convencional da empresa. Ele entendeu como partes interessadas 

aqueles grupos que têm interesse na empresa (fornecedores, clientes, colaboradores, 

accionistas e a comunidade local).  

A este propósito J.C. Neves (2008) refere que quem tem a função de decidir tem 

o dever de ponderar a importância relativa de cada uma das partes interessadas. A ética 

coloca cada elemento no seu devido lugar. Neste sentido, para a administração, 

nomeada pelo accionista, o interesse deste sobrepõe-se a todos os outros. Colocar no 

mesmo nível o accionista, o fornecedor ou o colaborador é não perceber a função da 

gestão. O sucesso da gestão mede-se pelo interesse do accionista. Isto não significa que 

o lucro está acima de tudo. Refere apenas que a função para que o gestor foi contratado 

é servir o accionista. 
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Donaldson & Preston (1995:67) consideraram que a teoria das partes 

interessadas tem um núcleo normativo baseado em duas idéias principais: (1) as partes 

interessadas são pessoas ou grupos com interesses legitímos no procedimento e/ou nos 

aspectos substantivos da actividade empresarial (as partes interessadas são identificadas 

pelos seus interesses na empresa, independentemente se a empresa tem ou não algum 

interesse funcional neles) e (2) os interesses de todas as partes interessadas são de valor 

intrínseco (isto é, cada grupo de partes interessadas merece consideração para o seu 

próprio bem, e não apenas devido à sua capacidade para promover os interesses de 

alguns outros grupos, como os accionistas).  

 Seguindo esta teoria, uma empresa socialmente responsável requer uma atenção 

simultânea aos legítimos interesses de todas as partes interessadas e tem que equilibrar 

essa multiplicidade de interesses e não só os interesses dos accionistas da empresa. Os 

defensores da teoria normativa de stakeholders tentaram justificar através de 

argumentos tirados do capitalismo kantiano56 (Bowie, 1991; Evan & Freeman, 1988), 

teorias modernas de propriedade e justiça distribuitiva (Donaldson & Preston, 1995) e 

também teorias libertárias com a sua noção de liberdade, direitos e consentimento 

(Freeman & Philips, 2002).  

 A formulação genérica da teoria das partes interessadas não é suficiente. A fim 

de mostrar como as empresas têm de ser geridas e como os gestores devem agir, é 

necessário um núcleo normativo dos princípios éticos. Para isso, vários investigadores 

têm proposto diferentes teorias éticas normativas. Freeman & Evan (1990) introduziram 

os princípios de Rawlsian57. Bowie (1998) propôs uma combinação dos fundamentos de 

Kant e de Rawls. Freeman (1994) sugeriu a doutrina dos contratos justos e Philips 

(1997, 2003) propôs a aplicação do princípio da justiça, baseado nas seis características 

de Rawls do princípio do “fair play”: benefício mútuo, justiça, cooperação, sacrifício e a 

aceitação voluntária dos benefícios dos sistemas cooperativos. Mais recentemente, 

Freeman & Philips (2002) apresentaram seis princípios para a orientação da teoria das 

partes interessadas, combinando conceitos libertários e o princípio de equidade. Por 

outro lado, alguns investigadores (Burton & Dunn, 1996; Wicks et al., 1994) 

propuseram uma abordagem “ética feminista”. Donaldson & Dunfee (1999) mantiveram 

a “Teoria Integrativa do Contrato Social” . Argandoña (1998) sugeriu a noção de bem 
                                                             
56 Emanuel Kant (1724-1804) geralmente considerado como o último grande filósofo dos princípios da 
era moderna. 
57 John Bordley Rawls (1921-2002), filósofo americano. Na sua principal obra, Teoria da Justiça, o autor 
apresenta alguns contributos para resolver o problema da justiça contribuitiva. 
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comum e Wijinberg (2000) uma abordagem aristotélica. Do ponto de vista prático, o 

núcleo normativo de que é gestão de risco, o Centro Clarkson para a Ética Empresarial 

(199) publicou um conjunto de princípios para a gestão das partes interessadas.  

 A teoria normativa das partes interessadas tem sofrido algumas distorções 

críticas e alguns mal entendidos, que Freeman e outros autores estão a tentar esclarecer 

(Philips et al., 2003). Na prática, esta teoria tem sido aplicada a vários campos das 

empresas, incluindo a gestão das partes interessadas para o relacionamento da empresa e 

a sociedade, em alguns artigos, republicados várias vezes (Carroll & Buchholtz, 2002; 

Post et al., 2002; Weiss, 2003, entre outros).  

 A abordagem das partes interessadas a curto prazo, fundamentada nas teorias 

éticas, apresenta uma perpectiva diferente sobre a RSE, em que a ética é central. 

Direitos Universais 

 Os direitos humanos têm sido vistos como a base da RSE, especialmente no 

mercado global (Cassel, 2001).  Nos anos mais recentes, têm sido propostas algumas 

abordagens para a responsabilidade das  empresas, baseadas nos direitos humanos. Um 

deles é o Compacto Global da ONU, que inclui nove princípios nas áreas dos direitos 

humanos, trabalho e ambiente58. Foi apresentado pelo Secretário-Geral das Nações 

Unidas, Kofi Annan no Fórum Económico Mundial em 1999.  Em 2000, a fase 

operacional do Compacto Global foi lançada na sede das nações Unidas. Algumas 

empresas, desde então, adoptaram-no.  

  Outro importante contributo e actualizado em 1999 são os Global Sullivan 

Principles59 que têm por objectivo apoiar a justiça económica, social e política pelas 

empresas. A certificação SA800060 é também baseada em direitos humanos e laborais.     

Apesar de utilizarem diferentes abordagens, todos são baseados na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos adoptada pela assembleia geral das Nações Unidas em 

1948 e noutras declarações internacionais sobre os direitos humanos, direitos laborais e 

protecção ambiental.    

Embora para muitas pessoas, os direitos universais são uma mera questão de 

consenso, eles têm uma base teórica e algumas teorias da filosofia moral dão-lhes apoio 
                                                             
58 Vide Capítulo 1. 
59 Os Princípios Sullivan foram desenvolvidos em 1977 pelo reverendo Leon Sullivan para as empresas da 
África do Sul (código de conduta para os direitos humanos e igualdades de oportunidades). Em 1997, o 
reverendo Sullivan criou os Global Sullivan Principles sobre RSE, tendo em vista divulgar os princípios a 
outros países. Aqueles seriam anunciados nas Nações Unidas, em Nova Iorque, no dia 2 de Novembro de 
1999. Vide http://www.globalsullivanprinciples.org (consultado em 24 de Agosto de 2009).  
 
60 Vide http://www.sa-intl.org (consultado em 24 de Agosto de 2009).  
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(Donnelly, 1985). Vale a pena mencionar a tradição Natural do Direito (Simon, 1992) 

que defende a existência de direitos humanos naturais (Maritain, 1971). 

Desenvolvimento Sustentável 

 Outro conceito que se tornou popular é “o desenvolvimento sustentável”. Apesar 

desta abordagem ser desenvolvida a um nível macro em vez de um nível empresarial, 

exige uma importante contribuição das empresas. O termo generalizou-se em 1987, do 

século passado, quando a Comissão Mundial para o Ambiente e o Desenvolvimento das 

Nações Unidas publicou um relatório conhecido como “Relatório Brutland”. Este 

relatório afirmou que “o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades” (Comissão Mundial para o Ambiente e o 

Desenvolvimento, 1987:8).  Embora este relatório inicialmente contasse apenas com o 

factor ambiental, o conceito de “desenvolvimento sustentável” desde então expandiu-se 

para incluir a consideração da dimensão social como sendo inseparável do 

desenvolvimento. Nas palavras do Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável (2000:2), o desenvolvimento sustentável “requer a 

integração das considerações sociais, ambientais e económicas para se fazer 

julgamentos equilibrados a longo prazo”.   

Inúmeras definições têm sido propostas para o desenvolvimento sustentável 

(Gladwin & Kennelly, 1995:877). Apesar de que, uma análise de conteúdo das 

principais definições sugere que o desenvolvimento sustentável é “um processo de 

realização do desenvolvimento humano de uma forma inclusiva, conectada, equiparável, 

prudente e segura” (Gladwin & Kennelly, 1995:876). 

O problema surge quando a empresa tem de desenvolver os processos e 

implementar estratégias para enfrentar o desafio empresarial do desenvolvimento 

sustentável.  Como Wheeler et al. (2003:17) afirmaram:  
“a sustentabilidade é um ideal para o qual a sociedade e as 

empresas podem esforçar-se continuamente, a maneira de nós 

nos esforçarmos é criando valor, gerando resultados que são 

consistentes com o ideal da sustentabilidade, juntamente com a 

dimensões social, ambiental e económica”. 

          Contudo, algumas sugestões foram propostas para alcançar a sustentabilidade 

ecológica empresarial (Shrivastava, 1995; Stead & Stead, 2000; entre outros). Uma 

proposta pragmática é a de extender a tradicional “bottom line” que mostra a 

rentabilidade global liquida para a “triple bottom line” que inclui os aspectos 
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económicos, sociais e ambientais da empresa. Van Marrewijk & Werre (2003) afirmam 

que a sustentabilidade empresarial é um processo feito à medida e cada organização 

deve escolher a sua própria ambição e abordagem em matéria de sustentabilidade 

empresarial. Este deve cumprir os objectivos da organização e estar alinhado com a 

estratégia da organização, como uma resposta adequada às circunstâncias em que a 

organização opera. 

A abordagem do bem comum 

 Este terceiro grupo de abordagens detém o bem comum da sociedade como o 

valor referencial para a RSE (Mahon & McGowan, 1991; Velasquez, 1992). O bem 

comum é um conceito clássico enraizado na tradição aristotélica (Smith, 1999), na 

escolástica medieval (Kempshall, 1999), no desenvolvimento filosófico (Maritain, 

1966) e assumida no pensamento social católico (Carey, 2001) como uma referência 

fundamental para a ética nos negócios (Alford & Naughton, 2002; Melé, 2002; Papa 

João Paulo II, 1991, #43). Esta abordagem sustenta que as empresas, como qualquer 

outro grupo social ou individual na sociedade, tem de contribuir para o bem comum, 

porque é uma parte da sociedade. A este respeito foi referido que as empresas são 

instituições de mediação (Fort, 1996, 1999). As empresas não devem ser nem 

prejudiciais nem parasitas para a sociedade, mas um contribuinte positivo para o bem 

estar da sociedade. 

 As empresas contribuem para o bem comum de maneiras diferentes, como a 

criação de riqueza, fornecendo bens e serviços de forma eficiente e justa, e ao mesmo 

tempo respeitando a dignidade e os direitos fundamentais do indivíduo. Além disso, 

contribui para o bem estar social e para um modo de vida justo, pacifíco, tanto no 

presente como no futuro (Melé, 2002). 

 Em certa medida, esta abordagem tem muito em comum tanto com a abordagem 

das partes interessadas (Argandoña, 1998) como o desenvolvimento sustentável, mas a 

base filosófica é diferente. Apesar de existirem várias maneiras de compreender a noção 

de bem comum (Sulmasy, 2001), a interpretação baseada no conhecimento da natureza 

humana e a sua realização é particularmente convincente para Garriga & Melé (2004). 

Permite a circum-navegação do relativismo cultural, que é frequentemente incorporado 

em algumas definições de desenvolvimento sustentável.  

 A noção de bem comum está bastante próxima do conceito Japonês de Kyosei 

(Goodpaster, 1999; Kaku, 1997; Yamji, 1997), entendida como “viver e trabalhar juntos 

para o bem comum” que, juntamente com o princípio da dignidade humana, é  um dos 
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princípios fundadores do popular “The Caux Roundtable Principles for Business”61.  

Como vimos, o campo da RSE é bastante vasto, controverso e cheio de 

ambiguidades e incertezas. Utilizando a abordagem de dois investigadores (Garriga & 

Melé, 2004), procurou-se analisar os quatro principais tipos de teorias que podemos 

encontrar na literatura. Aqui verificamos que as várias abordagens referidas cruzam 

fronteiras e complementam-se. 

 Seguidamente, vamos centralizarmo-nos em acções e políticas mais objectivas, 

nomeadamente nas normas e certificações de responsabilidade social, auditorias, 

relatórios de responsabilidade social. 

4.2. Instrumentos de RSE 
   Com o aumento da visibilidade da RSE, aumentaram também os seus 

instrumentos: códigos, relatórios, normas, sistemas de gestão, entre outros. Nem todos 

são comparáveis  em termos de alcance e aplicação a empresas e sectores. A função dos 

instrumentos é a criação de níveis mínimos de desempenho. Eles ajudam as empresas a 

medir os seus processos e sistemas e consequentemente os seus impactos. Dos vários 

existentes, apresentamos alguns: normas e certificações de RS, auditorias de RS e 

relatórios de RS. 

4.2.1. Normas e Certificações de Responsabilidade social  

         Existem várias normas e certificações que permitem avaliar o comportamento da 

empresa em matéria de responsabilidade social, sendo as mais conhecidas a norma 

SA8000 e a norma AA1000 que desenvolveremos já a seguir. 

      4.2.1.1. Norma SA8000 

A  certificação em RSE, norma SA 8000 é a primeira norma auditável a nível 

mundial que certifica empresas com Sistemas de Gestão de Responsabilidade Social 

implementados. Surgiu em 1997 e teve origem na Social Accountability International 

(SAI), uma organização sem fins lucrativos, e baseia-se nas convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e na Convenção das Nações 

Unidas para eliminar todas as formas de discriminação contra as Mulheres.  

 A norma SA8000 baseia-se em nove requisitos: 

Trabalho Infantil - proibição do trabalho infantil. 
                                                             
61 Estes princípios tiveram a sua origem em 1986 do século passado, em Caux, na Suíça, onde vários 
responsáveis de empresas da Europa, Estados Unidos e Japão reuniram-se para encontrar soluções para 
melhorar o clima económico e social entre nações. Vide www.cauxroundtable.org. (consultado em 24 de 
Agosto de 2009). 
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Trabalho Forçado - proibição do trabalho forçado, retenção de documentos e ordenados. 

Saúde e Segurança no Trabalho - garantir condições de Segurança e Saúde no Trabalho 

de modo a prevenir acidentes. 

Liberdade de Associação e Direito à Negociação Colectiva - respeito pelo direito a 

associação em sindicatos. 

Discriminação - proibição de actos discriminatórios baseados em raça, classe social, 

nacionalidade, religião, deficiência, género, orientação sexual, associação a sindicato ou 

filiação política e idade. 

Práticas Disciplinares - proibição de práticas disciplinares, recorrendo a punição 

corporal, mental, coerção física e abuso verbal.  

Horário de Trabalho - cumprimento das leis aplicáveis.  

Remuneração - deve ser superior aos valores mínimos em vigor.  

Sistemas de Gestão - definir a política da empresa quanto à responsabilidade social, 

envolvendo a direcção e os representantes da empresa no planeamento e 

implementação, no controlo de fornecedores / subcontratados e sub fornecedores, nas 

acções correctivas, na comunicação externa, no acesso para verificação e nos registos. 

   Em termos teóricos, a certificação revela que os bens e serviços da empresa 

foram produzidos, respeitando um conjunto de valores éticos e socialmente 

responsáveis, ao longo de todo o processo produtivo. No mesmo sentido, a empresa 

deve assegurar que os seus fornecedores também cumprem os requisitos da norma, 

proporcionando uma melhoria das condições laborais ao longo da cadeia de produção. É 

também importante realçar que os requisitos referem-se aos trabalhadores e às 

condições de trabalho dos fornecedores, não analisando outros requisitos éticos como o 

pagamento atempado a fornecedores ou o cumprimento de requisitos ambientais. 

   Segundo Rego et al.(2007b), o papel da certificação pode ser importante em 

países com más condições de trabalho, uma vez que as empresas terão que cumprir as 

exigências laborais para serem certificadas. Isto pode originar custos e menor 

competitividade se as empresas concorrentes mantiverem práticas sociais 

irresponsáveis. Um dos exemplos dados é o da Tailândia, onde uma empresa certificada 

pode ter que reduzir os horários de trabalho e eliminar a mão-de-obra infantil, 

aumentando os custos e perdendo competitividade para as empresas que não actuam 

desta forma. 

   A implementação destas normas em determinados países pode também ser 

complexa, sobretudo devido a questões éticas, culturais, religiosas e de costumes. As 
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soluções de uns podem não se adequar aos interesses e à legislação de outros (Neto & 

Froes, 1999 citados por Mota & Dinis, 2005).  

   Contudo, de acordo com Rego et al.(2007b), alguns dados indicam que nas 

empresas onde existe um ambiente de trabalho são, os resultados económicos são mais 

palpáveis, daí que a qualidade de vida e de trabalho criada indirectamente pela via da 

certificação pode contribuir para uma maior rentabilidade e competitividade, melhorar a 

imagem da empresa no mercado ou, ainda, seduzir e reter os bons colaboradores. 

          4.2.1.2. Norma AA1000  

Criado em 1999 pelo Institute of Social and Ethical Accountability62, o padrão 

AA1000 não é uma certificação que permite analisar o desempenho da empresa segundo 

um determinado “ideal”, mas um padrão voluntário que orienta a empresa no seu 

relacionamento com as partes interessadas (Rego et al., 2007b).  

O AA1000 consiste num conjunto de princípios de qualidade e de processos de 

avaliação ética. Os princípios são: 

- Princípio da Inclusão 

- Princípio da Relevância 

- Princípio da Responsabilidade  

Em conjunto, os três princípios servem de base à realização da prestação de 

contas. A Inclusão é o ponto de partida para se determinar a Relevância. O processo de 

Relevância delimita as temáticas de maior relevo para a empresa e para as suas partes 

interessadas. A responsabilidade é composta pelas decisões, acções e desempenho em 

relação aos assuntos relevantes.  

Para adoptar estes princípios, o padrão AA1000 é composto por um conjunto de 

doze processos relativos às fases que uma empresa deve percorrer para melhorar o seu 

desempenho, numa perspectiva continua. Estes processos abrangem cinco fases: 

 Planeamento. A empresa fixa os seus valores e os seus objectivos sociais e éticos e 

identifica as partes interessadas. 

 Avaliação. Nesta fase estabelecem-se indicadores sociais e éticos, a informação é 

tratada e analisada e são desenvolvidos planos de melhoria. 

 Auditoria e comunicação. Preparação de um relatório sobre o sistema 

organizacional e o desempenho (todo o processo é auditado por uma organização 

                                                             
62Vide  http://www.accountability21.net/default.aspx?id=42 (consultado em 25 de Agosto de 2009). 
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externa à empresa). O relatório é posto à disposição das partes interessadas que 

apreciam o documento. 

 Impregnação. Aqui são são desenvolvidas estruturas e sistemas para robustecer o 

processo que depois é integrado nas actividades da empresa. 

 Compromisso com as partes interessadas. Cada fase de todo este processo está o 

compromisso com as partes interessadas. 

Alguns dos objectivos que a empresa pode aspirar, recorrendo aos argumentos da 

organização responsável pelo AA1000 e sintetizados por Rego et al., (2007b) são: 

 Aprendizagem. A empresa pode auscultar as partes interessadas e procurar 

responder às suas necessidades e expectativas, bem como os desafios e 

oportunidades por eles identificados. 

 Inovação. Através do conhecimento e dos contributos das partes interessadas, a 

empresa pode gerir melhor a sua estratégia e manter a excelência operacional. 

 Desempenho. A empresa pode melhorar o seu desempenho, bem como criar e 

implementar indicadores de desempenho que possibilitem às partes interessadas 

avaliar o desempenho da empresa. 

 Rego et al., (2007b) reflectiram sobre estes dois padrões (SA8000 e AA1000), 

registando as seguintes diferenças: 

 O SA8000 procura essencialmente controlar o grau de responsabilidade 

social da cadeia de valor. O AA1000 está mais centrado nos processos de 

envolvimento das partes interessadas para que se alcance qualidade na auditoria 

e na comunicação social e ética.  

 O padrão SA8000 incide sobre as condições de emprego e de trabalho, o 

AA1000 permite qua a empresa escolha os temas a tratar no âmbito do sistema 

de gestão, dependendo da sua tipologia, das suas partes interessadas e dos seus 

objectivos e necessidades. 

 Apesar da proximidade de ambos os padrões, há uma diferença 

elementar: o padrão SA8000 não se orienta pelo princípio da inclusividade de 

todos os grupos de partes interessadas. 

 O processo de comunicação é mais pormenorizado no padrão AA1000 do 

que no SA8000.  

 O SA8000 é uma norma certificável, enquanto o AA1000 é um guia para 

orientar os utilizadores (empresas) no seu relacionamento com as partes 
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interessadas. 

 

Resumindo, os dois modelos têm mais aspectos em comum do que pode parecer 

numa primeira leitura (Gӧbbels & Jonker, 2003:57 citados por Rego et al., 2007b). 

Ambos podem ser uma contribuição válida para a melhoria do ambiente ético das 

empresas e do seu desempenho. 

      4.2.2. Auditorias de Responsabilidade Social 

Segundo Waddock, (2001:34) citado por  Rego et al., (2007b:222), a auditoria 

social ou de responsabilidade social pode ser definida como: 

 “a avaliação das práticas internas da empresa e/ou das 

percepções dessas práticas pelas partes interessadas, tendo em 

vista determinar em que medida a empresa está a seguir a sua 

visão e os seus valores, e a prosseguir objectivos económicos, 

sociais e ambientais”.  

           Apesar da sua origem anterior, é a partir dos 90 do século passado que a 

actividade de auditoria começou a chamar a atenção das empresas. Segundo Rego et al., 

(2007b) podemos considerar três tipos de auditorias: 

 As que analisam as percepções das partes interessadas externas em 

relação ao desempenho da empresa. 

 As que se debruçam sobre as práticas da empresa para avaliar o seu 

impacto nas partes interessadas e no desempenho da empresa. 

 As mistas que envolvem os duas anteriores. 

 Ainda segundo os mesmos autores, as auditorias podem ser divididas em 

defensivas e produtivas. As primeiras procuram controlar danos e proteger a empresa, 

nomeadamente de processos judiciais. As segundas são mais proactivas e têm como 

objectivo o aumento da produtividade, a posição no mercado ou o investimento a longo 

prazo. Baseiam-se nos valores de integridade e da cidadania corporativa.  

 Em relação aos objectivos estes podem apresentar a seguinte tipologia 

(Waddock & Smith, 2000b citados por Rego et al., 2007b): 

 Verificar o cumprimento da missão e dos valores da empresa, bem como as 

linhas de orientação e as políticas de responsabilidade social. 

 Recolher informação de feedback que permita tomar medidas de carácter 

correctivo nas vertentes sociais (Por exemplo: gestão de pessoas) e 

ambientais (Por exemplo: custos com desperdícios) para que sejam 
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alcançados os objectivos económicos propostos. 

 Analisar a presente situação, para a definição de estratégias e políticas de 

responsabilidade social. 

 Recolher informações para serem inseridas nos relatórios de sustentabilidade 

de uma forma clara e precisa.  

 Instituir a participação das partes interessadas no desenvolvimento da 

responsabilidade social da empresa. 

 Promover a imagem da empresa e melhorar a sua relação com as partes 

interessadas e com a comunidade. 

 As auditorias podem ser internas ou externas. As internas são realizadas pela pópria 

empresa, nomeadamente através de um comité designado para o efeito. São externas 

quando são efectuadas por organizações externas especializadas. Há ainda auditorias de 

carácter misto, envolvendo colaboradores internos da empresa, apoiados por auditores 

externos especializados. De um modo geral, este tipo de auditorias (externas e mistas) 

são mais eficazes por várias razões (Rego et al., 2007b): 

 Descodificação de informação que os auditores internos nem sempre conseguem 

compreender. 

 Há um maior rigor devido ao facto das auditorias serem realizadas por empresas 

especializadas.  

 É possível estabelecer comparações com o desempenho de outras empresas, o 

que permite introduzir medidas de carácter corectivo. 

 Há um menor risco de objecção interna. 

 Segundo Rego et al. (2007b), a auditoria pode ser global ou apenas abranger algumas 

dimensões. Por exemplo, uma empresa pode realizar uma auditoria somente às questões 

laborais (avaliação da permanência de colaboradores, o absentismo, a produtividade, o 

relacionamento entre hierarquias, entre outros). Quando a auditoria é global, pode 

abranger quatros áreas: 

 Práticas relacionadas com os colaboradores (por exemplo: gestão de recursos 

humanos). 

 Práticas no relacionamento com a comunidade (por exemplo: acções de 

cidadania e filantropia). 

 Práticas ambientais e de preservação de energia. 

 Práticas e sistemas de gestão da qualidade. 
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 Os autores referem ainda que existem outras abordagens que envolvem, 

nomeadamente as relações com os consumidores/clientes, a estrutura da organização e o 

modelo de liderança, a comunicação e a transparência, o cumprimento legal e a 

sensibilidade ética (Kok et al., 2001). 

 Existem vários modelos de auditorias. Alguns, por exemplo, baseiam-se em 

entrevistas das partes interessadas externas sobre as suas opiniões acerca do 

desempenho da empresa em várias áreas, para que as práticas possam ser alteradas nas 

áreas em que há desvios entre aquilo que está proposto (declaração de missão e valores) 

e o que realmente acontece63. 

 Segundo Morimoto et al., (2005) existem alguns aspectos a considerar no 

desenvolvimento de um sistema de auditoria: 

 É necessário envolver todas as partes interessadas no processo de auditoria.  

 A medição deve ser quantitativa e qualitativa. 

 Existem seis aspectos fundamentais para que a RSE seja eficaz: (1) boa gestão 

das partes interessadas; (2) liderança corporativa; (3) primazia da RSE ; (4) 

incorporação da RSE na política da empresa em todos os sectores; (5) regulação 

a nível nacional e internacional; (6) bom entendimento entre a empresa, as 

autoridades públicas, as organizações não governamentais e a sociedade civil. 

 Existem alguns princípios que devem ser observados na implementação dos 

processos de auditoria (Rego et al., 2007b). A saber: 

 Multiplicidade de perspectivas. A auditoria deve reproduzir as opiniões de um 

conjunto alargado de pessoas e organizações “tocadas” pela empresa. O 

processo deve passar pela identificação das necessidades, percepções e 

perspectivas das partes interessadas.  

 Abrangência. A auditoria deve contemplar todas as actividades da empresa e 

comunicar o que faz e porque faz. 

 Comparabilidade. A organização deve estar capacitada para fazer uma 

comparação com organizações da mesma natureza. Deve, igualmente, confrontar 

o seu desempenho actual com o seu desempenho de anos anteriores e analisar se 

os objectivos propostos foram alcançados. 

 Regularidade. A auditoria deve ser um processo contínuo (por exemplo: anual). 

                                                             
63 Vide a abordagem da The New Economics Foundation em http://www.neweconomics.org/gen/ 
(consultado em 30 de Agosto de 2009). 
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 Verificação e Objectividade. É essencial que todo o processo seja claro e 

transparente. É aceitável que um auditor independente verifique as contas 

sociais, anualmente.  

 Divulgação. A auditoria social pode constituir um instrumento importante de 

comunicação com os accionistas, o público em geral e outras partes interessadas 

para que estes possam avaliar se as acções da empresa são úteis, eficientes e 

éticas.  

    Uma auditoria envolve várias condições e etapas. No quadro seguinte, apresentamos 

as várias etapas do processo. Apesar de se tratar das várias etapas de uma auditoria 

interna, é aplicável às auditorias externas e mistas.  

 

Quadro V: Etapas de uma auditoria 
                                                  Empenhamento da administração de topo. 

                           ↓ 
        Criação de uma comissão que coordenará o processo. 

                                         ↓ 
     Criação de uma equipa de auditoria multidisciplinar (auditores, gestores e especialistas em matéria 

organizacional) que desenvolverão as questões a usar na avaliação da empresa. 

                                                                                    ↓ 
      Levantamento dos aspectos ligados à cultura da organização e selecção das áreas funcionais que se 

pretende auditar (por exemplo: relações laborais, relações com a comunidade, impactos ambientais, entre 

outros). 

                                                                                    ↓ 

      Análise da declaração de missão da empresa e avaliação do grau em que esta diverge com as práticas 

e o desempenho revelados pelo diagnóstico. 

     Identificação dos principais motivos pelos quais o desempenho e os objectivos/missão não são 

coerentes.             
                                                                                   ↓ 

       Recolha de informação pertinente sobre o mercado, o sector e os concorrentes em cada uma das 

áreas auditadas.      
                                                                      ↓ 
       Entrevistas com as partes interessadas em cada uma das áreas auditadas (por exemplo: clientes, 

colaboradores, membros de organizações da sociedade civil) para que se conheçam as suas percepções 

sobre o desempenho da empresa, em termos sociais. 

                                                                      ↓ 
       Comparação entre a informação da empresa e as percepções das partes interessadas, nomeadamente 
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as externas.         
                                                                      ↓ 
              Elaboração do relatório final para os gestores da empresa e para o comité de auditoria.  
                                                         

Fonte: Adaptado de Rego et al., (2007b); Waddock & Smith (2000b) 

 

 Como vimos, a auditoria social é uma forma de medir, compreender, comunicar 

e, em último caso, aperfeiçoar o desempenho social e ético da empresa. É um processo 

complexo, cuja eficiência adquire-se com o tempo. Contudo, afigura-se como uma 

ferramenta importante para a melhoria do desempenho da empresa e das relações com a 

comunidade (Rego et al., 2007b). 

      4.2.3. Relatórios de Responsabilidade Social 

São cada vez mais as empresas, essencialmente multinacionais, que apresentam 

Relatórios de Responsabilidade Social (RRS). Se os relatórios ambientais, de saúde, de 

segurança são comuns, o mesmo não pode dizer daqueles que abordam temas como os 

direitos humanos ou o trabalho infantil. Por outro lado, existem diferentes abordagens 

das empresas aos relatórios sociais e ao conceito de responsabilidade social. Para que 

estes relatórios sejam realmente eficazes é necessário chegar a um consenso global 

quanto à informação a reportar, ao formato do relatório e, ainda, à fiabilidade do 

processo de avaliação e auditoria  (Comissão das Comunidades Europeias, 2001b). Mas 

primeiro vejamos a importância dos relatórios de responsabilidade social. 

Segundo Rego et al., (2007b), os accionistas, os investidores, os consumidores, 

os colaboradores e a comunidade em geral, actualmente, procuram ter acesso a 

informação que lhes possibilite construir uma opinião sobre o comportamento global da 

empresa que, tradicionalmente, abrangia apenas a componente financeira. E as empresas 

precisam de estar à altura para alcançarem resultados positivos. Por exemplo: 

 Os colaboradores revelam mais comportamentos de cidadania 

organizacional (Rego, 2002) e maior empenhamento na empresa ao 

verificarem que trabalham numa organização que é um bom exemplo na 

comunidade. Difundem também uma melhor imagem da organização no 

exterior. 

 Os investidores com maior sensibilidade para as questões sociais 

mostram uma maior disposição para investir na empresa. 

 Actualmente, os consumidores com mais informação sobre as temáticas 
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relativas ao ambiente e à sustentabilidade  reagem de uma forma positiva 

aos produtos e serviços da empresa. 

 Os accionistas, numa perspectiva a médio-longo prazo, buscam 

indicadores de sustentabilidade da empresa. 

Para que um relatório de responsabilidade social consiga, eficazmente, promover 

a empresa é essencial que revele credibilidade. Para tal, são necessárias algumas 

características (Rego et al., 2007b): 

 É essencial que evidencie transparência, honestidade e objectividade. 

 O apoio de uma organização independente especializada na elaboração 

do relatório é importante para que haja um maior rigor. De igual modo, a 

avaliação deve ser realizada por auditores externos. 

 Deve utilizar uma linguagem clara para que possa ser entendido pelas 

diversas partes interessadas. 

Tal como referimos no início deste ponto, as abordagens aos RRS são bastante 

variadas – fixaram-se normas de procedimento ou de desempenho, voluntárias ou 

obrigatórias, gerais ou específicas - , mas são poucas as normas que incluem todas as 

questões de RSE (Comissão das Comunidades Europeias, 2001b).  

Algumas iniciativas com maior expressão a nível internacional, como a Social 

Accountability 8000 e a Global Reporting Iniciative (GRI) que focam a sua atenção na 

disseminação de aspectos sociais, bem como na disponibilização e desenvolvimento de 

relatórios de carácter social constituem uma boa referência.  

Fundada em 1997, mas inaugurada em 2002, a GRI é um centro de colaboração 

oficial do Programa das Nações Unidas Estrutura dos Relatórios de Sustentabilidade 

para o Ambiente, trabalhando em estreita cooperação com o Secretário-Geral das 

Nações Unidas. A sua missão é criar condições para a partilha de informações de 

sustentabilidade através do desenvolvimento e melhoria contínua da estrutura dos 

Relatórios de Sustentabilidade.  

Segundo a informação recolhida na página da organização na internet64, a 

estrutura dos relatórios da GRI procura servir de paradigma para a criação de relatórios 

sobre o desempenho económico, ambiental e social de uma qualquer organização, seja 

qual for a sua dimensão, sector ou localização. Responde às necessidades das 

organizações e abrange o conteúdo geral e o específico por sector de actividade, 

                                                             
64 Vide http://www.globalreporting.org/home (consultado em 3 de Setembro de 2009). 
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resultantes do diálogo com as partes interessadas, como aplicáveis na disseminação do 

desempenho de sustentabilidade da empresa.  

As directrizes para a elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da GRI 

traduzem-se por princípios para a definição do conteúdo do relatório e a garantia da 

qualidade das informações comunicadas. Encerram também o conteúdo do relatório, 

indicadores de desempenho e, ainda, orientações sobre temáticas específicas referentes à 

produção do relatório.  

Vejamos em pormenor, o Guia das Directrizes para o Relatório de 

Sustentabilidade65. Lançado em 2006 está divido em duas partes. (1) Definição do 

Conteúdo, Qualidade e Limite do Relatório e (2) Conteúdo do Relatório. 

Na Definição do Conteúdo, Qualidade e Limite do Relatório são apresentados os 

princípios (divididos em dois grupos: princípios para definir que temas e indicadores a 

empresa deverá comunicar e princípios para asseverar a qualidade das informações 

reportadas) e as orientações para a produção do relatório, relativo ao conteúdo, à 

qualidade das informações veiculadas e ao limite do relatório. Em pormenor, os 

princípios para a Definição do Conteúdo do Relatório são os seguintes: 

- Materialidade: O relatório deve incluir temas e indicadores que revelem os impactos 

económicos, sociais e ambientais da organização ou que possam alterar 

significativamente as avaliações e as deliberações das partes interessadas. 

- Inclusão das partes interessadas: A empresa deve identificar as suas partes 

interessadas e evidenciar no relatório que medidas foram adoptadas para ir ao encontro 

das necessidades e expectativas das partes interessadas.  

- Contexto da Sustentabilidade: A empresa procurará incluir o seu desepenho no 

contexto da sustentabilidade.  

- Abrangência: A inclusão dos temas e indicadores pertinentes, bem como o 

estabelecimento do limite do relatório, deverá possibilitar a reflexão dos impactos 

económicos, ambientais e sociais e consentir que as partes interessadas avaliem o 

desempenho da organização no período em análise. 

  Os princípios para assegurar a Qualidade do Relatório são vários. A saber: 

- Equilibrio: O relatório deverá incidir sobre as questões positivas e negativas do 

desempenho da organização para uma melhor avaliação equilibrada do desempenho 

geral.  

                                                             
65 Vide  http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ReportingFrameworkDownloads/ 
(consultado em 3 de Setembro de 2009). 
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- Comparabilidade: É necessária consistência na selecção, compilação e comunicação 

das informações que deverão ser apresentadas de modo que possibilite às partes 

interessadas testemunhar alterações no desempenho da organização e com o de outras 

empresas. 

- Exactidão: As informações deverão ser exactas e pormenorizadas para qua as partes 

interessadas tomem decisões com confiança. 

- Periodicidade: O relatório deve ser publicado atempadamente para que as partes 

interessadas possam utilizá-lo quando tomarem decisões. 

- Clareza: A informação veiculada deve ser compreendida pelas várias partes 

interessadas, tendo em conta as suas diferentes características e necessidades.  

- Confiabilidade: Na preparação do relatório, as informações e os processos devem ser 

analisados e registados para que aquele seja verificado em termos de qualidade e 

confiabilidade das afirmações. 

Na parte que diz respeito ao Conteúdo do Relatório é referido que existem três 

tipos de conteúdo:  

 Perfil – informação geral sobre a empresa, nomedamente estratégia, 

perfil e governança. 

 Informações sobre a Forma de Gestão – descrição como a empresa 

aborda determinados temas, abrindo caminho para a percepção do 

desempenho numa área específica. 

 Indicadores de Desempenho – informações que se podem comparar sobre 

o desempenho económico, social e ambiental da organização.  

 

Para indicar que um relatório se baseia nas orientações da GRI, os autores do 

relatório devem declarar o nível de aplicação da GRI (auto-declaração). O sistema de 

níveis de aplicação abrange três níveis (C, B e A), ou seja, de menos para mais 

informação. Os critérios de informação em cada nível reflectem uma medida do grau de 

aplicação da estrutura de informação do GRI. Além da auto-declaração, as organizações 

podem escolher uma ou ambas opções: 

 Obter um terceiro parecer sobre a auto-declaração. 

 Solicitar que a GRI avalie a auto-declaração. 

Um mais (+) (níveis C+, B+ e A+) só pode ser declarado se houver uma garantia 

externa aplicada ao relatório. A avaliação da GRI não é equivalente à garantia externa e 
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não atribui o mais (+). Aquela limita-se a verificar a presença ou a ausência dos critérios 

auto-declarados. Vejamos o quadro com alguns exemplos. 

       

Quadro VI: Níveis de aplicação do relatório 

                                     C          C+         B           B+          A           A+ 

 
      Perfil 

Por exemplo: 
Declaração do 
principal 
responsável da 
organização 
sobre a 
importância da 
sustentabilidade 
para a 
estratégia da 
organização; 
nome da 
organização; 
período a que 
diz respeito o 
relatório; base 
para a 
identificação e 
selecção das 
partes 
interessadas 
com as quais se 
pretende 
envolver, entre 
outros.  

 

 

   

O critério 
utilizado no 
nível anterior  
mais alguns 
aspectos 
nomeadamente 
descrição dos 
principais 
impactos, 
riscos e 
oportunidades; 
relação entre a 
remuneração 
para membros 
da 
administração 
e o 
desempenho 
da organização 
(incluindo o 
desempenho 
social e 
ambiental); 
abordagens 
para o 
envolvimento 
das partes 
interessadas, 
incluindo a 
frequência do 
envolvimento 
por tipo e por 
grupo de 
partes 
interessadas, 
entre outros. 

 

    

O mesmo que 
no nível B 

 

 

 
Informações 

sobre a forma 

de gestão 

 

 

Não é 
necessário 

 

Informações 
sobre a forma 
de gestão para 
cada categoria 
de indicador 

 

Informações 
sobre a forma 
de gestão para 
cada categoria 
de indicador 



 

87 
 

 
Indicadores de 

desempenho 

Reportar um 
mínimo de 10 
indicadores, 
incluindo pelo 
menos um de 
cada um dos 
aspectos 
sociais, 
ambientais e 
económicos. 

Reportar um 
mínimo de 20 
indicadores, 
incluindo pelo 
menos um de 
cada um dos 
aspectos 
sociais, 
ambientais, 
económicos, 
direitos 
humanos, 
trabalho, 
sociedade  

Responder a 
cada um dos 
aspectos 
sociais, 
ambientais e 
económicos, 
tendo em conta 
o princípio da 
materialidade: 
apresentar o 
indicador ou 
explicar a sua 
omissão. 

    Legenda: Os níveis C+, B+ e A+ revelam que o relatório foi verificado 

externamente.     

         Fonte: Adaptado de GRI (2006) 

             

Gray (2006) citado por S. Santos et al., (2008) refere que existem três práticas de 

reporte da sustentabilidade pelas empresas. 

Prática 1 – abordagem do âmbito da gestão para a comunicação 

contabilística da sustentabilidade.  

Actualmente, esta prática é a que mais se utiliza nos relatórios. Neles são 

utilizados os indicadores da GRI.  
“Contudo não permitem retirar uma conclusão verdadeira em 

relação ao desempenho social e ambiental da organização” 

(Gray, 2006:803). 

 

Prática 2 – abordagem Triple Bottom Line. 

 Aqui estão presentes aqueles relatórios que vão além dos indicadores da GRI, ao 

serem capazes de apresentarem os dilemas e as controvérsias que as empresas 

encontram quando procuram um equilibrio qntre a vertente económica, ambiental e 

social.  

Prática 3 – abordagem do âmbito da ecologia e da justiça. 

 Estes relatórios apresentam conteúdos sobre a pegada ecológica e os aspectos de 

justiça social. Contudo, são bastante raros de encontrar. 

Em suma, apesar de cada vez mais empresas publicarem relatórios de 

responsabilidade social e de sustentabilidade, algumas questões merecem a nossa 

atenção:  
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 Em 2006, um estudo66 realizado pela consultora internacional KPMG 

Advisory, com o apoio da BCSD Portugal e da Informa D&B com base 

num inquérito online às 536 maiores empresas nacionais67 com o 

objectivo de conhecer a situação em Portugal sobre a publicação de 

informação sobre sustentabilidade referia que o principal benefício que 

as empresas procuram é a melhoria da sua operacionalidade e da gestão, 

embora a sua principal motivação esteja relacionada com a marca das 

empresas; apenas 42% das empresas procederam à verificação externa do 

relatório, como forma de melhorar a sua imagem e a credibilidade das 

empresas; o processo de selecção da informação baseia-se no GRI e 60% 

das organizações referem que a identificação das necessidades das partes 

interessadas baseia-se em respostas e questões colocadas por estes. 

 Segundo Rego et al., (2007b), muitos relatórios não seguem padrões 

reconhecidos internacionalmente. A informação relatada é arbitrária, 

originando dificuldades de comparação entre empresas e de avaliação 

dos seus desempenhos. 

 Muitos relatórios não abrangem as partes interessadas mais importantes e 

omitem os aspectos mais relevantes das actividades da empresa, 

principalmente aqueles que podem transmitir uma imagem menos 

favorável da organização (Ibidem). 

 

5. O CASO GRUPO AUCHAN 
5.1. O Sector da Distribuição em Portugal 
 Após ter-se analisado os diferentes conceitos e interpretações da RSE, é tempo 

agora de demontrar como é a mesma é aplicada, constatar se há, efectivamente, um 

verdadeiro envolvimento da administração de topo de uma organização, quais os 

documentos que divulgam a RSE e que conteúdos são pertinentes. Iniciaremos este 

capítulo com o enquadramento do sector da distribuição. 

Segundo Cotta (1978) citado por Rousseau, (2008), a distribuição é:  

                                                             
66 Vide AAVV (2007) – Estudo da KPMG sobre a publicação de relatórios de sustentabilidade em 
Portugal, [coord. Cristina Vaz Tomé],  KPMG Advisory, Lisboa. 
 
67 Apenas 103 empresas responderam ao inquérito, das quais 34 % publicam conteúdos sobre 
sustentabilidade e 60% publicam relatórios independentes. 
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“o conjunto de operações que permitem encaminhar o produto 

da fase final de fabricação para a fase de consumo”.   

 Isto envolve várias operações, nomeadamente de transporte, fornecimento, 

armazenagem, acondicionamento, publicidade ou promoção.  

 Por sua vez, Levy & Weitz (1996) definem distribuição como: 
“o conjunto de actividades de negócio que acrescentam valor 

aos produtos e serviços vendidos aos consumidores para seu 

uso pessoal ou familiar”. 

 Em jeito de síntese Rousseau (2008) define distribuição como: 
“o conjunto de todas as entidades singulares ou colectivas que, 

através de múltiplas transacções comeciais e diferentes 

operações logísticas, desde a fase de produção até à fase de 

consumo, colocam produtos ou prestam serviços, 

acrescentando-lhes valor, nas condições de tempo, lugar e 

modo mais convenientes para satisfazer as necessidades dos 

consumidores”. 

 A distribuição envolve várias funções, circuitos e canais. Rousseau (2008) 

apresenta-nos as seguintes funções da distribuição:  

1. Função da compra; 

2. Função logística; 

3. Função da venda; 

4. Função da informação (recolha e transmissão); 

5. Função do sortido; 

6. Função do financiamento; 

7. Função de assunção do risco. 

 

      Kotler & Dubois (1994) citados por Rousseau, (2008) adicionam ainda a função 

promocional (relacionada com a comunicação persuasiva da oferta) e a função negocial 

(acordos sobre as condições das trocas). 

      Ainda segundo o mesmo autor, estas funções acrescentam valor aos produtos e 

serviços comercializados, porque chegam aos consumidores em quantidades de acordo 

com as suas necessidades e, amiúde, disponibilizam outros serviços com a sua venda, 

nomeadamente concessão de crédito, informação e aconselhamento, garantias pós-

venda, entregas ao domicílio, reparações e trocas, etc. 

      As funções da distribuição são executadas por vários organismos com diferentes 

formatos e conceitos comerciais. 
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Figura II: Canais de distribuição 
COM                          COM PONTOS DE VENDA  

           

            Independente                                                                          Independente 

            Associado                                                                               Associado 

            Integrado                                                                                Integrado 

            Cadeias                                                                                   CADEIAS 

     (Cash and carry)                                                                                                

         

                  
                                                   Supermercados    

                                 Centro comercial               Hipermercardos                Armazéns populares 

                                                    Outros                                 Lojas de                            Lojas de  

                                                                                               conveniência                     departamento 

                                                                                                                                         Grandes  

                                                                                                                  superfícies                                                   
                                                                                                                                         especializadas 

                                                                                   
Fonte:Adaptado de Rousseau (2008: 43)  
  

Sem pontos de venda, existem ainda outros formatos: Marketing Directo 

(Teleshopping, Catálogo), Venda à Distância, Venda Automática, Cibervenda (Internet), 

Venda Directa Multinível.  

Centrando-nos no sector retalhista, apresentamos alguns dados recolhidos junto 

da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) que conta com 98 

associados, entre os quais os principais grupos de distribuição: Auchan, Jerónimo 

Martins, Sonae, entre outros. 

 O gráfico seguinte revela-nos o volume de negócios dos associados da APED, 

no período de 2004 a 2008. Em 2008, o volume de negócios ultrapassou mesmo os 14 

mil milhões de euros (IVA incluido). Isto revela que o sector tem conseguido crescer de 

uma forma gradual. 

 

 

 

 

CANAL RETALHISTA CANAL GROSSISTA 

NÃO 
ALIMENTAR 

ALIMENTAR OUTROS 
CONCEITOS 
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Gráfico I: Volume de Negócios no Sector da Distribuição (2004-2008) 

 
Nota: Volume de Negócios em  mil milhões de euros com IVA incluido 

Fonte: Adaptado de APED (2008) 

  

 O volume de negócios da APED em % do PIB foi, de acordo com o quadro 

seguinte, em 2008, de 8,4%. Se recuarmos até ao início do período em análise (2004) 

verificamos, ao longo dos anos, que a contribuição para o PIB é cada vez mais 

significativa e que, se se mantiver este ritmo, proximamente, alcançará os dois dígitos. 

 

Quadro VII:  Volume de Negócios APED em % do PIB 
Volume de 

Negócios 

APED em 

% do PIB 

        2004        2005           2006           2007          2008 

          6,3          6,6             7,2             7,7            8,4 

Fonte: Adaptado de APED (2009) 

 

Se desagregarmos o volume de negócios por empresa, obtemos o seguinte 

ranking (Quadro X). Podemos constatar que as principais posições são ocupadas pelas 

empresas de distribuição do sector alimentar que tiveram um crescimento gradual no 

período de análise (2005-2008). O grupo Sonae que integra várias insígnias entre as 

quais o Modelo, o Continente (ramo alimentar), a Modalfa, a Worten, a Sportzone 

(ramo não alimentar), entre outras, tem mantido a liderança e, em 2008, ultrapassou a 

cifra dos 4 mil  milhões de euros. O grupo Jerónimo Martins, composto pelas insígnias 

Pingo Doce, Feira Nova e Recheio/Masterchef (grossista) ocupa a segunda posição 

(2.665 milhões de euros em 2008) e em terceiro lugar o grupo Auchan (Jumbo e Pão de 

Açúcar), que será alvo de análise neste capítulo, com 1.434 milhões de euros também 

em 2008. 

 

0
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Quadro VIII: Ranking Top 10 Volume de Negócios 
Milhões de euros           2008         2007          2006          2005 

   
          4.755           3.864          3.526          3.115 

 
          2.665           2.260          1.992          1.752 

   
          1.434           1.280          1.194          1.145 

   
          1.236*           1.123*         1.050*            972* 

     
             904              797            705            655 

    
             467              451           339            297 

   
             329             317           290            220 

 
             312            206           142            116 

  
             190            207           173            129 

  
             185           152           129            N/A 

Nota: Volume de Negócios em  mil milhões de euros com IVA incluido.  

*- Previsão 

Fonte: Adaptado de APED (2009) 

 

No quadro seguinte, no mesmo período de análise, podemos também observar 

que o sector tem criado emprego de uma forma sustentável. O Pingo Doce é de longe o 

maior empregador: em quatro anos quase que duplicou o número de colaboradores 

(8.796 >16.010). O Continente surge logo a seguir com 10.867, em 2008,  e o Modelo, 

em terceiro, com 8.581 colaboradores também em 2008, o que faz com que o grupo 

Sonae seja o maior empregador do país no sector da distribuição. O grupo Auchan surge 

na quarta posição bastante próximo dos oito mil colaboradores (7.979 colaboradores), 

registando um aumento mais comedido no período em análise (6.500 >7.979).  

 

Quadro IX: Ranking Top 10 Colaboradores 
Número de 

colaboradores 

           2008          2007          2006           2005 

    
         16.010         10.413         9.462          8.796 
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            10.867           7.747       7.238          6.954 

 
            8.581           8.747         8.675         6.636 

        
           7.979           7.115         6.558          6.500 

      
           4.770           4.290         3.951          2.575 

      
           3.959           3.512         3.151          2.777 

     
           3.514           3.392         3.332          1.981 

    
           3.428           6.329         5.215          4.589 

 
           2.963           2.935         2.061          1.166 

       
           1.468           1.357         1.185         1.023 

Fonte: Adaptado de APED (2009) 

 

5.2. A evolução do grupo Auchan                                                                                                                                                                                                                    
Antes de se entrar na análise propriamente dita importa referir que a 

metodologia utilizada neste estudo de caso teve por base a estrutura indicada por Serra 

& Vieira (2008)68. 

O grupo Pão de Açúcar teve origem no Brasil e iniciou a sua actividade em 

Portugal, em 1970, com a abertura do primeiro supermercado em Lisboa. Seguiram-se 

em 1973, os primeiros hipermercados Jumbo: Cascais, Luanda e Madrid. 

Em 1988, o Jumbo de Alfragide foi o primeiro hipermercado em Portugal com 

leitura óptica/códigos de barras.  

No ano de 1993 foi criada a Fundação Pão de Acúçar, destinada a apoiar 

colaboradores e ex-colaboradores, nomeadamente nas áreas da saúde e da educação. 

Três anos depois, em 1996, o grupo Auchan adquire o Pão de Açúcar.  

O Accionariado em Portugal: o Valauchan Internacional69 é lançado em 1999. 

                                                             
68 Vide SERRA, F. & VIEIRA P. S. (2006) – Estudos de casos, como redigir, como aplicar, Editora 

LAB, Brasil. 
 
69 A Associação Familiar Mulliez detem 86,37% das acções do grupo. O restante, 13, 63%, pertence à 
Valauchan.  Este projecto de subscrição voluntária das acções Valauchan (a Valauchan é uma sociedade 
em comandita por acções com sede no Luxemburgo que faz a gestão do fundo constituido por títulos não 
cotados em Bolsa das sociedades do grupo Auchan) por parte dos colaboradores efectivos tem por base 
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Um ano depois, são lançados os primeiros produtos do Grupo com a designação em 

braille70.  

Em 2001, é lançado o Projecto Humanitário Auchan Portugal que visa apoiar 

Instituições de Solidariedade Social, escolas e infantários dedicados a crianças 

carenciadas e com deficiência, nas áreas envolventes das lojas, centros de logística e 

serviços de apoio.  No ano seguinte, são lançados os produtos Vida Auchan (agricultura 

sustentável).  

O grupo recebe o prémio CNOD, atribuído pela Confederação Nacional dos 

Organismos Deficientes e o Jumbo de Faro obtêm o primeiro lugar no prémio de Mérito 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em 2003. Dois anos depois, 

em 2005, cria o código de Conduta Interno e o Código de Ética Comercial.  

No ano de 2006, torna-se na primeira empresa de distribuição em Portugal e 

segunda no mundo com certificação SA8000. Ainda neste ano, regista-se o lançamento 

do site de comércio electrónico @ Jumbo. 

A organização faz o lançamento, em 2007, do sistema de registo automático 

Quiq Plus e do sistema de balanças em auto serviço. Também em 2007 o grupo vence o 

prémio Igualdade é Qualidade, promovido pela Comissão para a Igualdade no Trabalho 

e no Emprego (CITE)71, destinado a premiar organizações com boas práticas na área da 

igualdade entre homens e mulheres. 

Finalmente, em 2008, assiste-se à abertura da primeira loja Jumbo Natureza e 

duas das lojas do grupo recebem certificação ambiental (ISO 14001).  

  

                         Figura III: Logótipos da marca  

                                   
                         Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009) 

  

 

                                                                                                                                                                                   
três princípios: Reforçar os laços e o sentimento de pertença entre os colaboradores e a empresa; Permitir 
que aqueles que ajudaram a construir os resultados possam beneficiar da valorização da empresa; 
Incentivar cada um dos colaboradores a construir um património (Guia do Accionista Valauchan, 2007). 

70 Em 2006, existiam à venda 782 artigos em braille (CPH, 2007). 

71 Vide Capítulo 2. 
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O grupo Auchan está presente em Portugal com três actividades distintas: 

- Hipermercados 

- Banco (Accord) 

- Imobiliária (Immochan). 

 Na actividade da distribuição o grupo integra as insígnias Jumbo e Pão de 

Açúcar e dispõe actualmente de um parque de 26 lojas:  

 19 hipermercados Jumbo 

 7 supermercados Pão de Açúcar 

     O grupo dispõe ainda de 18 lojas BOX (produtos de informática, 

electrodomésticos), 12 gasolineiras Jumbo, 16 espaços de Saúde e Bem Estar, 2 Ópticas 

Jumbo e uma loja Jumbo Natureza. 

Na figura seguinte, apresentamos a localização geográfica das várias lojas. 

 

                                                     Figura IV: O universo Auchan 

 
                                               Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa 

                                                           de Hipermercados (2009) 
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Desempenho Económico 

 Segundo alguns dados recolhidos junto do grupo, o desempenho económico do 

grupo é o seguinte: 

- Houve uma progressão das vendas, no período em análise (2005-2007), de 1.006 

milhões de euros para 1.138 milhões de euros72. 

- Em 2005 e 2006, os custos operacionais foram superiores às vendas (1062 e 1055, 

respectivamente), o que não deixa de merecer a nossa atenção. 

- O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) regista uma 

ligeira evolução, no período em análise, (66,5>70,4 milhões de euros).  

 

Quadro X: Desempenho económico do grupo Auchan 

               2005                   2006               2007           2008 

Vendas Líquidas               1.006                   1.051               1.138           1.289 

Custos 

operacionais 

              1.062                   1.055               1.120             * 

EBITDA73                66,5                   69,5                70,4           71,20 

Valores em milhões de euros. 

NOTA: * No RRS de 2008, este indicador foi substituido pelo indicador de compra de 

bens e serviços. 

Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009) 

 

5.3. A Política de Responsabilidade Social  
 O grupo Auchan, tal como já foi referido, é certificado pela norma SA8000 e 

todas as políticas do grupo têm que cumprir os requisitos da norma.  

A organização apresenta a seguinte declaração de missão: “Melhorar o poder de 

compra e qualidade de vida do maior número de clientes, com colaboradores 

responsáveis, profissionais, apaixonados e reconhecidos”. 

 A Confiança (relação de confiança tripartida: cliente, colaborador e empresa), a 

Partilha (do saber, do poder e do haver) e o Progresso (económico e social) são os 

valores adoptados pelo grupo.  

                                                             
72 No sítio do grupo, http://corporate.lc.jumbo.pt/GrupoAuchan/EmPortugal/ (consultado em 28 de 
Setembro de 2009) é referido que em 2007, o valor de vendas do grupo foi de 1.280 milhões de euros, 
representando um aumento de 7,2%  face a 2006. De igual modo, o volume de negócios de 2008 difere 
em relação àquilo que é disponibilizado pelo grupo e pela APED. Confrontámos o departamento de 
recursos humanos do grupo sobre esta divergência, mas não obtivémos resposta.  
73 Sigla anglo-saxónica que equivale a lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações. 
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 A política de RS do grupo baseia-se em cinco princípios. A saber: 

 Ética (sistema de gestão de RS). Isto envolve o cumprimento das condições da 

norma SA8000; a gestão da cadeia de fornecedores e a comunicação com as 

partes interessadas. 

 Colaboradores (mecanismos de gestão dos recursos humanos), possibilitando a 

partilha do saber, poder e haver; flexibilidade e igualdade de oportunidades,              

saúde, higiene e segurança no trabalho; Fundação Pão de Açúcar-Auchan. 

 Qualidade (mecanismos de gestão da qualidade), nomeadamente certificação de 

serviços (produtos frescos); saúde e segurança alimentar; satisfação dos clientes, 

entre outros. 

 Meio Envolvente (mecanismos de gestão ambiental) que passa pela prevenção 

da poluição e eficiência na utilização de recursos; na formação de colaboradores 

e sensibilização de clientes; comercialização de produtos sustentáveis; 

cumprimento das disposições legais; auditorias ambientais internas, entre outros. 

 Melhoria Continua (gestão do envolvimento com a comunidade), ou seja, 

campanha de recolha de alimentos, o voluntariado, o mecenato, o apoio às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).  

Vejamos agora o modelo de governo do grupo.  

Presidente 

 O presidente do grupo é o responsável e supervisiona o Sistema de Gestão de 

Responsabilidade Social (SGRS). 

Comité de Direcção 

 Analisa e revê anualmente a política e desempenho do SGRS. 

Gestão de Topo 

O representante da gestão de topo é o director de Recursos Humanos que garante 

o normal funcionamento do SGRS. Funciona como interlocutor dos colaboradores e 

seus representantes, sobre temas relacionados com o SGRS. 

Grupo de Monitoragem 

A operacionalidade da estratégia e do sistema de gestão de Responsabilidade 

Social é da responsabilidade de um conjunto de colaboradores de diferentes áreas da 

empresa, que acompanham e dinamizam todas as actividades relacionadas com esta 

temática e que ajudam a garantir o cumprimento dos objectivos, contribuindo assim 

para a melhoria contínua. No mesmo sentido, o grupo de monitoragem participa no 

processo de revisão do Código de Conduta e do Código de Ética Comercial. 
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Colaboradores 

Em cada um dos locais de trabalho existem 2 representantes dos colaboradores 

para a Responsabilidade Social. Estes representantes são eleitos pelos colaboradores nos 

respectivos locais de trabalho e têm como missão acompanhar o funcionamento do 

sistema de responsabilidade social, dialogar com os outros colaboradores, contribuir 

para a identificação de não-conformidades, esclarecer todas as dúvidas relacionadas 

com a aplicabilidade prática do Código de Conduta, que falaremos a seguir, e ser o elo 

de ligação com o Grupo de Monitoragem.   

5.3.1. Instrumentos de Responsabilidade Social  

Existem três instrumentos no Grupo: o Código de Conduta, o Código de Ética 

criados em 2005 e o Relatório de Responsabilidade Social em 2006. 

5.3.1.1. Código de Conduta   

Neste documento encontramos um conjunto de princípios orientadores que 

envolvem todos os aspectos do negócio, incluindo o relacionamento com os 

colaboradores e seus representantes, fornecedores, clientes, accionistas e entidades 

oficiais.  

De certo modo, o código cumpre algumas das normas morais que foram 

referidas no capítulo três deste trabalho, a propósito dos princípios essenciais para a 

elaboração e implementação de um código de ética: a linguagem é clara e simples e 

transcreve a realidade da empresa. No código, na sua maioria, optou-se por realçar o 

aspecto positivo “o que deve ser feito”. Como aspecto negativo, o código  não refere 

quais as consequências do seu não cumprimento, nem fornece um canal de comunicação 

(linha telefónica que assegure o anonimato da fonte, por exemplo) para denunciar as 

infracções ao código. Mas analisemos o código. 

Através da Ética, o grupo desenvolve a sua actividade de acordo com fortes 

princípios éticos como a integridade, a responsabilidade e a confiança.   

Para os Colaboradores são desenvolvidas acções que promovam melhores 

condições de trabalho e igualdade de oportunidades de desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

O Meio Envolvente é apoiado através de acções que promovam o 

desenvolvimento das comunidades onde estão instalados, nomeadamente acções de 

solidariedade social, desenvolvimento da produção local e protecção do meio ambiente. 

A Qualidade é assumida através dos produtos e serviços, não esquecendo o 

aperfeiçoamento e actualização de todas as práticas, processos e procedimentos, através 
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de uma Melhoria Contínua (pp.4-5). 

Nas páginas seguintes encontramos alguns valores que posicionam o grupo 

perante as partes interessadas:  

- A Cidadania: reconhecimento das pessoas e da vida como um bem valioso, daí que 

garante que não há violação dos direitos humanos, não há utilização de mão de obra 

infantil e a existência de trabalho forçado. Por outro lado, há a garantia de Segurança, 

Saúde e Higiene no trabalho, liberdade de associação e representação sindical, 

promoção da protecção do meio ambiente e dos recursos naturais e desenvolvimento de 

acções de carácter social juntoda comunidade (p.7). 

- Integridade / Honestidade: respeito pela legislação em vigor. Transparência em todos 

os actos subjacentes ao negócio, refutando qualquer conduta ilegal (p.8). 

- Responsabilidade: Respeito pela legislação em vigor, princípios e procedimentos 

internos. Responsabilização pelas tarefas e pelas acções, procurando não repetir os erros 

cometidos (p.9). 

- Confiança: Manutenção entre o grupo e os parceiros de uma relação de confiança. 

Crença nas aptidões pessoais (p.10). 

- Respeito pelos Outros: Respeito por cada indivíduo de acordo com o seu género, 

religião, convicção política, filiação sindical, orientação sexual, raça e nacionalidade. 

Promoção de um ambiente livre de qualquer discriminação e assédio em cada local de 

trabalho. Protecção da privacidade e confidencialidade das informações de carácter 

pessoal. Promoção do cumprimento dos direitos dos colaboradores, em termos de 

remunerações praticadas, horários de trabalho e práticas disciplinares, de acordo com a 

lei e as regras internas (p.11).  

- Lealdade: Dever de evitar “conflito de interesses”, nomeadamente não exercer 

actividade em empresas que possam colidir ou interferir com os objectivos das 

empresas do grupo, não obter vantagens pessoais, nem utilizar património e recursos em 

benefício próprio (p.12).  

- Justiça e Equidade: Tratamento justo de todas as partes interessadas. Igualdade nas 

oportunidades para todos os colaboradores. As remunerações praticadas devem reflectir 

o mérito individual, o empenhamento e dedicação dos colaboradores (p.13). 

- Zelo e Diligência: Dever de agir com zelo, quer no desempenho das funções, quer  na 

gestão do património, evitando gastos desnecessários e ainda na segurança dos produtos 

e serviços (p.14). 

- Reserva e Confidencialidade: Evitar a divulgação de factos e informações obtidas no 
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exercício de funções, para benefício próprio ou para terceiros, devendo apenas ser 

utilizadas com autorização ou quando já são do conhecimento público (p.15). 

5.3.1.2. Código de Ética   

O envolvimento dos fornecedores é um dos requisitos da norma SA8000. Neste 

sentido, este documento enumera um conjunto de normas que os fornecedores devem 

cumprir, sob pena de sofrerem algumas sanções e, em último caso, a suspensão da 

relação contratual. 

 O código encontra-se dividido em seis partes: Introdução, Relações com o 

Fornecedor, Condições de Trabalho, Aspectos Ambientais, Comunicação e Verificação 

e Acções Correctivas e Sanções. 

O compromisso com os fornecedores74, tem por base os princípios da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho que devem ser aplicados nas suas actividades comerciais, 

embora estas possam decorrer em ambientes culturais, jurídicos e económicos muito 

diversos (p.2).   

De igual modo, o grupo toma consciência da necessidade global de um 

desenvolvimento sustentável, definindo a sua estratégia empresarial em três vertentes: 

-Económica / Financeira  

-Responsabilidade Social 

-Protecção do Meio Ambiente 

de forma a continuar e a expandir as suas actividades no presente e no futuro (p.2). 

 Relações com o Fornecedor - o grupo desenvolve relações baseadas no princípio 

da Boa-fé e nos princípios citados neste Código.  

 Condições de Trabalho -  o fornecedor deve respeitar os seguintes aspectos: Não 

permitir o trabalho infantil e o trabalho forçado, de acordo com a legislação 

existente. Deve cumprir com a legislação de Higiene e Saúde no trabalho 

aplicável às suas instalações. A remuneração deve estar de acordo com o 

previsto na respectiva legislação. O horário de trabalho também deve cumprir 

aquilo que está estipulado pela legislação ou, na sua ausência, não ultrapassar as 

60 horas semanais. A Liberdade Sindical e Direito à Negociação Colectiva é 

também algo que o fornecedor deve respeitar, proporcionando condições para 

que os trabalhadores decidam se querem ou não organizar-se em associações. 
                                                             
74 Em 2006, 2.262 fornecedores assinaram o referido código (CPH, 2007). 
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Por último, há também um compromisso por parte do fornecedor em não 

praticar discriminação de raça, casta, nacionalidade, religião, género, orientação 

sexual, filiação política ou sindical relativamente ao recrutamento, remuneração, 

acesso à formação, promoção e reforma dos colaboradores. Para tal, todos os 

colaboradores devem ser seleccionados de acordo com a sua capacidade para 

realizar o trabalho e não nas suas características pessoais ou crenças (pp.3-4).  

 Aspectos Ambientais - o grupo assume o compromisso de melhorar o meio 

ambiente onde está inserido e do qual depende. Para tal, identificou os principais 

problemas e impactos ambientais da sua actividade de forma a prevenir e a 

minimizar esses impactos. O fornecedor deverá ter o mesmo comportamento 

nesta matéria. 

 Comunicação e Verificação - De acordo com o que está assumido neste Código, 

o fornecedor deve permitir que os representantes do grupo Auchan visitem as 

suas instalações para averiguar o seu cumprimento. 

 Acções Correctivas e Sanções - Se se verificar alguma anomalia, deverá ser 

desenvolvido um plano de acções correctivas negociadas entre o fornecedor e o 

grupo Auchan, cuja implementação será acompanhada pelo grupo. Se o referido 

plano não for cumprido nos prazos acordados, o grupo Auchan reserva-se no 

direito de suspender a relação contratual (p.5). 

5.3.1.3. Relatório de Responsabilidade Social  

    O Relatório de Responsabilidade Social (RRS) surgiu em 2006 e corresponde a 

um passo inicial no processo de prestação de contas, que culminará, no futuro, com a 

apresentação de um Relatório de Sustentabilidade. O seu objectivo é demonstrar os 

valores e as práticas existentes no grupo.  

    Na primeira edição encontramos alguns números, nomeadamente de 

colaboradores (horas de formação, contratos sem termos, género), do negócio (número 

de lojas,  número de clientes diário por loja, o volume de vendas líquidas, a área total de 

venda), da sociedade do ambiente e da cultura (número de instituições apoiadas, número 

de produtos recolhidos para instituições de solidariedade, número de crianças ajudadas, 

percentagem de resíduos valorizados do total de resíduos produzidos, emissões de CO2 

resultantes do consumo de electricidade, total de consumo de energia) e do mundo 

(número de colaboradores, número de países onde o grupo Auchan está implantado, o 

total de volume de negócios consolidado). 

  Neste documento encontramos também uma entrevista com o director-geral, Dr. 
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Eduardo igrejas, que aborda a responsabilidade social no grupo, os principais eixos de 

mudança e as principais prioridades num futuro próximo, alguns dados sobre a história 

da Auchan em Portugal, a cadeia de valor, a estrutura de um hipermercado, os valores 

do grupo, o sistema de gestão da responsabilidade social, os vários instrumentos (código 

de conduta e código de ética comercial) e os próximos desafios. São ainda apresentados 

vários testemunhos de colaboradores sobre o seu percurso profissional e exemplos de 

práticas que o grupo desenvolve a nível ambiental (prevenção da poluição e o uso 

eficiente de recursos, a gestão da energia, gestão de resíduos) e a nível social (apoio a 

instituições, a recolha de alimentos, o voluntariado) (pp.8-31).  

  O RRS de 2007 já obedece às directrizes da Global Reporting Initiave (GRI) que, 

segundo a auto-declaração do nível de aplicação da GRI75, situa-se no nível B. 

Este relatório é bastante mais volumoso do que o anterior (38 páginas>88 páginas), 

o que implica um aumento de informação.  

Para além de uma breve explanação do presidente do grupo (um dos itens exigidos 

dos relatórios GRI) sobre a relevância da sustentabilidade para a empresa, os princípios 

da política de responsabilidade social são descritos de uma forma bastante exaustiva. 

Merece também a nossa atenção a descrição de cada etapa da cadeia de valor 

(produção, transporte e logística), da gestão da loja (loja, colaboradores, produto, 

relação com clientes) e da comunidade.  

Outro aspecto digno de nota prende-se com a interligação entre o desempenho de 

2007, o compromisso para 2008 e a ambição para 2010, utilizando vários indicadores: 

ambiente, colaboradores, produtos sustentáveis, sociedade e sacos.  

Os programas de apoio à comunidade e aos colaboradores Auchan são também 

abordados neste relatório, embora de uma forma aligeirada. 

De igual modo, são utilizados alguns indicadores, nomeadamente número de 

colaboradores, colaboradores por tipo de contrato, taxa de absentismo, número de 

acidentes de trabalho, número de colaboradores com deficiência, horas de formação por 

colaborador, entre outros, tendo em conta um período temporal de 3 anos, para se ter 

uma perspectiva da sua evolução. O RRS 2007 integra também o índice de satisfação 

dos clientes por dimensão e a percentagem de satisfação dos clientes, fruto de alguns 

inquéritos realizados, embora a metodologia adoptada não seja referida. 

Por último, este relatório inclui também a opinião de algumas partes interessadas 

                                                             
75 Vide Capítulo 4. 
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(internas e externas), embora o espaço concedido seja manifestamente reduzido para as 

partes interessadas externas e, ainda, as notas metodológicas e a tabela GRI. 

O RRS de 2008 espraia-se por 104 páginas. Contudo a informação reportada 

mantêm o nível B da Tabela de Auto-Verificação GRI. Dividido em cinco partes: (1) 

mensagem, (2) identidade, (3) caminho da sustentabilidade, (4) compromissos do grupo 

e (5) tabela GRI e notas metodológicas, salienta-se a priorização das necessidades das 

partes interessadas (colaboradores, clientes e fornecedores) que os relatórios anteriores 

não contemplavam. 

Na primeira parte do relatório, encontramos o habitual comentário do presidente do 

grupo e do director-geral. De igual modo, alude-se à presença do grupo no mundo e ao 

seu modelo de governo e ainda aos prémios e distinções recebidos (Prémio Igualdade é 

Qualidade do CITE) e o 7º lugar no Accountability Rating Portugal 2008, organizado 

pela Heidrick & Struggles).. 

Nesta parte são ainda descritos os principais documentos normativos (código de 

conduta, código de ética comercial) e as políticas seguidas pelo grupo (política de 

recursos humanos,de qualidade, ambiental e de segurança) e o documento Visão 2015 

que traça os principais objectivos do grupo. Contudo, segundo a informação 

disponibilizada pelo próprio grupo, o ano passado, 36 % dos colaboradores e 62% dos 

fornecedores não tiveram conhecimento dos RRS da Auchan. No caso dos clientes, esse 

número sobe para os 92%. Como resposta, de modo a obter uma maior eficiência 

comunicativa, o grupo irá disponibilizar suportes de comunicação diferentes de acordo 

com o público especifíco. 

A marca própria76 (características, desempenho e metas), os produtos do comércio 

justo, os produtos orgânicos e biológicos merecem uma análise aprofundada no 

relatório.  

Como curiosidade, o grupo atribui o prémio “pai do ano” aos pais que usufruirem do 

maior tempo de licença de maternidade, nos termos dos limites definidos por lei. 

São ainda descritas algumas iniciativas de envolvimento com a comunidade, 

nomeadamente através do Projecto Humanitário Auchan e ainda do Projecto G.I.RO, 

organizado pela GRACE que já fizemos referência neste trabalho77.  

                                                             
76 Para uma melhor compreensão do fenómeno vide ROUSSEAU, J. A. (2008) – Manual de 

Distribuição, 2ª edição, Editora Principia, Estoril, pp.187-190. 
 
77 Vide Capítulo 2. 
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O RRS 2008 contempla ainda alguns indicadores (colaboradores, clientes) já 

apresentados nos relatórios anteriores, notas metodológicas e a tabela GRI.  

Em suma, os sucessivos relatórios revelam que o grupo procura envolver as partes 

interessadas no sistema de gestão de responsabilidade social, embora as suas opiniões, 

principalmente as externas, mereçam um espaço reduzido no relatório (ao contrário da 

edição de 2007, o RRS de 2008 não disponibiliza espaço para o feedback das partes 

interessadas). Merece alguma reflexão o facto de cerca de 1/3 dos colaboradores e a 

grande maioria dos fornecedores e clientes não ter conhecimento do RRS do grupo. 

De igual modo, os relatórios indicam que há uma monitorização regular realizada 

pela própria empresa (a nível interno e a fornecedores), o que permite corrigir eventuais 

desvios àquilo que estava traçado. No mesmo sentido, os dados indicam que há um 

Investimento Socialmente Responsável (ISR) na Comunidade através do Projecto 

Humanitário Auchan. Externamente, há o reconhecimento de que o grupo dispõe de um 

conjunto de boas práticas, como atestam os prémios recebidos. 

Os relatórios aumentaram de volume, mas isso não se traduziu num aumento de 

informação pertinente (o grupo mantém o nível B da Tabela de Auto-Verificação GRI), 

mas numa espiral de auto-elogios que poderia ser evitada.  

Por último, no seguimento daquilo que foi dito anteriormente, o relatório ganharia 

qualidade se houvesse uma garantia externa aplicada ao relatório. 

5.4. Desempenho Social 
 De uma forma aligeirada, procura-se analisar o desempenho social do grupo, 

mais concretamente do seu comportamento em relação às partes interessadas internas: 

os colaboradores, que muitas vezes são os menos beneficiados pelas políticas de RSE, 

mas que apresentam dados consistentes para serem analisados. A análise foi realizada 

recorrendo a alguns indicadores compilados em vários instrumentos. 

 No quadro seguinte verifica-se que, no período em análise, a maioria dos 

colaboradores são do género feminino. De 2007 a 2008 houve um aumento significativo 

(4702>5300). Por outro lado, a variação masculina tem evoluido de uma forma 

comedida (2238>2413>2679). 

 

 

 

 



 

105 
 

Quadro XI: Colaboradores por género                                    
          2006            2007            2008 

Feminino          4.320           4.702          5.300 

Masculino          2.238         2.413          2.679 

Total          6.558           7.115          7.979 

  Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009)  

 

No quadro seguinte, constatamos que a supremacia de colaboradoras do género 

feminino não se traduz num domínio feminino ao nível de quadros. Contudo, o prémio 

conquistado no âmbito da igualdade de géneros que já fizemos alusão neste capítulo  

denota que já foi realizado algum trabalho nesta matéria.  

 

Quadro XII: Colaboradores por género e por estrutura hierárquica, em 2008 

 
   Feminino 

 

                        Masculino 

 

      Quadros 

 

     Não quadros  

 

         Quadros 

 

      Não quadros 

349             4.951                431              2.248 

  Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009) 

 

A maioria dos colaboradores do grupo Auchan tem contratos sem termo. A 

conclusão é feita após se analisar o quadro XIII. Por exemplo, entre 2007 e 2008 houve 

um aumento de 474 colaboradores com contrato sem termo. 

 Por outro lado, o número de colaboradores com deficiência tem evoluido de uma 

forma moderada (60>67>76). 

 

Quadro XIII: Práticas Laborais                                          

      2006       2007       2008 

Contratos sem Termo       5.497       5.673       6.147 

Contratos a Termo      1.061       1.442       1.832 

Colaboradores com deficiência                              60          67            76 

Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009)  

  



 

106 
 

A média de horas de formação por colaborador, por exemplo, entre 2006 e 2007, 

aumentou mais do dobro (23>48). Contudo, em 2008, sofreu um ligeiro decréscimo 

que, nos documentos analisados, não encontramos explicação para o facto. De igual 

modo, impunha-se uma desagregação do indicador para se analisar quais os 

colaboradores que, efectivamente, foram abrangidos pela formação, isto é, há uma 

tendência de “priveligiar” os quadros com um maior tempo de formação, 

nomeadamente académica, enquanto os colaboradores-base recebem formação 

relacionada com o seu posto de trabalho e com menor carga horária, o que proporciona 

uma média que não corresponde à realidade. Sobre a RSE, o RRS 2008 refere apenas 

que houve um aumento de 94% nas horas de formação em relação a 2007. Segundo o 

RRS desse ano, o número de horas de formação em RS foi de 15.667, o que, pelas 

nossas contas, perfaz, em 2008, um valor de 30.393 horas de formação, ou seja, 3,80 

por colaborador.   

 

Quadro XIV: Média de horas de formação por colaborador 
              2006               2007                2008 

               23                 48                 36 

Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009)  

 

Analisando especificamente as horas de formação em saúde, higiene e segurança 

no trabalho, verifica-se que o grupo, em 2007, disponibilizou 34.321 horas de formação, 

no ano seguinte esse valor cairia para 20.326 horas de formação. 

 

Quadro XV: Horas de formação em saúde, higiene e segurança no trabalho 
              2006               2007                2008 

            11.932             34.321               20.326 

Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009)  

 

Para terminar, o número de acidentes de trabalho na organização não tem sofrido 

grandes oscilações, o que em parte terá contribuido a aposta na formação na área da 

saúde, higiene e segurança no trabalho. Isto significa que, apesar do número de 

colaboradores ter aumentado (vide Quadro XI), isso não se traduziu num aumento de 

acidentes de trabalho.   
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Quadro XVI: Acidentes de Trabalho            
                    2006              2007             2008 

                 490             481              484 

Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009)  

 

Por último, interessa perceber como é que ocorrem as promoções no grupo 

Auchan. Os dados revelam que a antiguidade é um factor determinante para se progredir 

na carreira. Por exemplo, em 2006, foram promovidas 1610 pessoas, esse número 

sofreu um retrocesso no ano seguinte (1562), voltando a subir em 2008, atingindo 1692 

colaboradores. Ser promovido por mérito é algo que tem evoluido de uma forma 

mitigada, fruto da subjectividade inerente à avaliação. Em 2007, houve um aumento de 

quase 100 % face ao ano anterior (78>148). No ano seguinte o valor caiu ligeiramente 

(103).  

              

Quadro XVII: Promoção na carreira 

             2006               2007               2008 

Promoção por mérito                78                 148                 103 

Promoção por 

antiguidade 

           1610               1562               1692 

Fonte: Adaptado de Companhia Portuguesa de Hipermercados (2009)  
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CONCLUSÃO  

                     

 

A Responsabilidade Social das Empresas (RSE), mais concretamente a análise 

da sua aplicação numa dada organização, constituiu o principal objectivo deste trabalho, 

mas antes de se explanar os aspectos mais importantes verificados, importa analisar 

passo a passo os resultados obtidos. 

A União Europeia (UE) é um importante actor supranacional que contribui de 

uma forma regular com vários documentos sob a forma de estudos, recomendações, 

entre outros, onde se destacam o Livro Verde: Promover um quadro europeu para a 

responsabilidade social das empresas, COM (2001) 366 final e a Comunicação da 

Comissão relativa à Responsabilidade Social das Empresas: um contributo das 

empresas para o Desenvolvimento Sustentável, COM (2002 347 final que suscitaram 

um aceso debate. São ainda de realçar algumas iniciativas como o Fórum Multilateral 

que promoveu o diálogo entre as várias partes interessadas. 

A nível nacional, além das várias iniciativas políticas, entre as quais a Estratégia 

Nacional para o Desenvolvimento Sutentável (2007), tem havido alguns contributos da 

sociedade, nomeadamente através de seminários, colóquios, conferências que procuram 

difundir a RSE. Apesar da escassez de estudos sistemáticos sobre a realidade da RSE 

em Portugal (Rego et al, 2007b), alguns como o “Ser PME Responsável” do IAPMEI 

revelam que, ao nível das Pequenas e Médias Empresas (PME), o conceito de RSE é 

entendido de uma forma vaga, imprecisa e parcial. A maior parte das empresas tem 

implementadas medidas para proteger a saúde, segurança e higiene dos colaboradores, 

mas não existe um plano ou estratégia devidamente estruturados. Logo, as medidas são 

aplicadas de uma forma isolada. De igual modo, os cidadãos e os consumidores ainda 

não agarraram o conceito. 

À medida que o trabalho evoluia, deparou-se com a ética, comportamentos 

éticos que levariam à ética empresarial. Verificou-se a relação do conceito de ética com 

a moral, a lei e a consciência. A análise revela que é possível ser-se ético, violando a lei 

e que não basta apenas seguir-se a consciência para se ser ético.  

A ética empresarial tem vindo a registar uma maior visibilidade e alguns autores 

têm contribuido com várias posições dissonantes: há autores que referem que as lógicas 

da ética não têm lugar no meio empresarial, outros afirmam que para haver um correcto 
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funcionamento das empresas é necessário cumprirem-se determinados princípios éticos, 

há ainda quem perore que a gestão deve ter em conta o interesse dos accionistas e, 

finalmente, alguns autores aludem que deve haver um princípio de equilibrio e de 

direitos das várias partes interessadas (Rego et al, 2007b). 

A presença da ética empresarial no ensino superior motivou também um olhar 

atento. Efectivamente, algumas instituições de ensino superior, nomeadamente 

portuguesas, ofererecem cursos e disciplinas de pós-graduação e mestrado com temas 

ligados à etica e à responsabilidade social. No entanto, a crescente oferta de cursos de 

ética não reúne consenso acerca da sua valia e eficácia (Rego et al., 2007b). Segundo os 

autores analisados, existem motivos para se admitir que o comportamento dos 

indivíduos é determinado pelo contexto organizativo em que estão inseridos.  

Os códigos de ética podem ser um fonte de orientação, um instrumento válido 

para a descoberta da identidade empresarial e para reforçar a cultura da empresa. 

Contudo, a especificidade pode originar rigidez (Rego et al, 2007b) e a existência do 

código não garante que a empresa seja ética (Moreira, 2008). 

 Um código de ética passa por várias etapas (conteúdos, criação, implementação 

e aplicação) que merecem mais atenção do que o próprio código.  

Constatou-se que a RSE tem sido alvo de intensa controvérsia, devido ao facto 

de não haver consenso nos fundamentos utilizados e o mesmo conceito é usado para 

diferentes significados. Um dos contributos mais relevantes para esta discussão foi 

apresentado por Garriga & Melé (2004) que apresentam quatro grandes tipos de teorias 

e abordagens: instrumentais, políticas, integrativas e éticas. As instrumentais de um 

modo geral são vistas como uma ferramenta estratégica para atingir os objectivos 

económicos e, em última, da criação de riqueza; as políticas abordam as interacções e 

ligações entre as empresas e a sociedade; as integrativas analisam a forma como as 

empresas integram as exigências sociais, argumentando que a empresa depende da 

sociedade para a sua existência, continuidade e crescimento e as éticas dizem respeito 

ao cumprimento de princípio éticos por parte das empresas. 

A função dos instrumentos de RSE é a criação de níveis mínimos de 

desempenho. Eles ajudam as empresas a medir os seus processos e sistemas e 

consequentemente os seus impactos. Analisou-se as normas SA8000 e AA1000. A 

norma SA8000 incide sobre as condições de emprego e trabalho e não se orienta pelo 

princípio da inclusividade de todas as partes interessadas. Ao passo que o processo de 

comunicação é mais pormenorizado na norma AA1000, além disso a norma AA1000 
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está mais centrada nos processos de envolvimento das partes interessadas (Rego et al., 

2007b).  

As auditorias são também um aspecto a reter e assumem uma tipologia variada e 

compreendem várias etapas que aqui se registam. As abordagens aos RRS são bastante 

diversificadas, mas são poucas as normas que incluem todas as questões de RSE. 

Algumas iniciativas com maior relevância como a Global Reporting Initiative (GRI) 

constituem uma boa referência, fornecendo um guia de directrizes para a elaboração de 

um relatório de sustentabilidade, possibilitando à empresa produzir uma auto-declaração 

do nível de aplicação da GRI. 

Segundo dados recolhidos junto da Associação Portuguesa de Empresas de 

Distribuição (APED), o grupo pertence a um sector de actividade com um volume de 

negócios em % do Produto Interno Bruto (PIB) significativo (8,4% em 2008). A 

organização encontra-se nas primeiras posições em termos de volume de negócios do 

sector (3º em 2008) e é também um importante empregador do sector (7979 em 2008).  

A empresa é certificada pela norma SA8000 e o seu Sistema de Gestão de 

Responsabilidade Social (SGRS) revela que há um envolvimento da administração que 

se estende aos colaboradores e até aos fornecedores, utilizando para o efeito vários 

instrumentos: código de conduta (onde estão os valores do grupo), código de ética 

(compromisso dos fornecedores em respeitar as condições de trabalho e os aspectos 

ambientais), e o relatório de responsabilidade social (reporta as políticas e as práticas do 

grupo). 

Segundo informação fornecida pelo próprio grupo, o ano passado, 36 % dos 

colaboradores e 62% dos fornecedores não tiveram conhecimento dos RRS da Auchan. 

No caso dos clientes, esse número sobe para os 92%. Como resposta, de modo a obter 

uma maior eficiência comunicativa, o grupo irá disponibilizar suportes de comunicação 

diferentes de acordo com o público especifíco.  

O grupo, no seu relatório, disponibiliza um espaço reduzido para o feedback das 

partes interessadas. De igual modo, os relatórios aumentaram de volume, mas isso não 

se traduziu num aumento de informação pertinente (o relatório manteve o nível B da 

Tabela de Auto-Verificação GRI), mas numa espiral de auto-elogios que poderia ser 

evitada.  

Contudo, os dados indicam que há uma monitorização regular realizada pela própria 

empresa (a nível interno e a fornecedores), o que permite corrigir eventuais desvios 

àquilo que estava traçado. 
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Para finalizar, alguns indicadores de desepenho social revelam que a maioria dos 

colaboradores é do género feminino, mas essa maioria não se traduz num domínio 

feminino ao nível de quadros. De igual modo, há uma progressiva contratação de 

colaboradores com deficiência e a maioria dos colaboradores tem contratos sem termo, 

embora a promoção por antiguidade continue a ser dominante em relação ao mérito.  

O número de acidentes de trabalho, no período analisado, apresenta um valor 

estável, o que em parte terá contribuido a aposta na formação na área da saúde, higiene 

e segurança no trabalho. 
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Integração – Produzir uma estratégia para integrar 
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