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reSumo

O presente estudo fornece indicações para melhor compreender as relações entre a 
Responsabilidade Social Corporativa - RSC e a competitividade tendo em vista as 
demandas contínuas dos stakeholders sob a ótica de ampliação e da performance dos 
negócios corporativos de modo ético e responsável. Para tanto, foi realizada uma 
vasta pesquisa bibliográfica no intuito de definir e indicar a evolução da RSC e da 
Competitividade. Em seguida, foi realizada a conectividade entre essas duas vertentes 
sob a ótica da estratégia corporativa, dos stakeholders e do financeiro. Percebe-se que a 
reputação é um fator-chave quando se implementa uma estratégia de RSC e que esta 
deve fazer parte do core business da empresa. Ademais, é necessário o comprometimento 
da alta administração, de representantes das áreas funcionais da matriz e subsidiárias 
e, finalmente, dos stakeholders envolvidos. Por último, conclui-se que a RSC pode ser 
utilizada para disseminar os conceitos de transparência e confiança para construção de 
um mercado mais competitivo e que um dos caminhos é fazer com que seus gerentes e 
executivos reconsiderem o relacionamento entre seus negócios e a sociedade por meio 
de uma abordagem estratégica mais forte à RSC e das mesmas ferramentas e habilidades 
que eles aplicam em seus negócios.

palavraS-cHave: Responsabilidade Social Corporativa; Competitividade; 
Performance Corporativa.
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1. introduçÃo
As empresas têm como objetivo principal a manutenção do seu negócio com 

possibilidades em ampliar algumas variáveis como vendas, reputação e participação de 
mercado. Por conseguinte, as demandas contínuas de seus stakeholders devem agir de modo 
responsável e ético tanto em atividades endógenas como exógenas à empresa. Ressalte-se 
que essas expectativas dos stakeholders fazem com que essas organizações tenham posturas 
cada vez mais éticas e responsáveis no meio em que atuam e assim, buscam melhorar 
sua competitividade no mercado através da Responsabilidade Social Corporativa - RSC.

Por conseguinte, há uma cobrança inerente às empresas para que tenham uma 
conscientização junto à sociedade, uma vez que essas se utilizam de recursos pessoais 
e naturais do planeta para desenvolver suas atividades econômicas, e por isso, devem 
oferecer algum tipo de compensação (BARNETT, 2007), ou seja, uma organização 
que não contribui positivamente será percebida como sendo socialmente irresponsável 
(IDOWU;TOWLER, 2004). Ademais, os riscos legais e comerciais são grandes para as 
empresas envolvidas em práticas consideradas inaceitáveis.

Do mesmo modo, essas pressões recebidas da sociedade geram uma necessidade 
de se obter um diferencial competitivo, e consequentemente, algumas organizações já 
real izam esforços para  serem consideradas  responsáveis  junto aos  seus 
stakeholders .  No entanto, poucas empresas integraram a sociedade à estratégia de uma 
maneira que reforce a vantagem competitiva de seus negócios; e as atividades de RSC 
estão tão desconectadas do core business das empresas que estas acabam perdendo ótimas 
oportunidades em beneficiar a sociedade (PORTER;KRAMER, 2006).

Dessa forma, pode-se afirmar que atualmente a RSC faz parte de uma agenda central 
das organizações, mas há ainda diversas lacunas a serem preenchidas, em especial, no campo 
do relacionamento entre a RSC e a competitividade (STEWART, 2006).

Uma parte dessa lacuna foi indicada por Porter e Kramer (2006) que visavam 
compreender os impactos da RSC na competitividade, contudo há ainda uma lacuna em 
aprofundar como esse relacionamento ocorre. Há estudos (e.g. McWILLIAMS;SIEGEL, 
2001) que analisaram a relação entre RSC e o desempenho financeiro, outros (e.g. 
MAIGNAN;FERRELL, 2004) que estudaram a relação entre a RSC e o Marketing e há 
ainda aqueles (e.g. MACKEY et al., 2007) que apresentaram um modelo teórico em que a 
demanda e a oferta de oportunidades de investimento em RSC pôde ser determinada em 
fazer com que haja um aumento, uma redução ou nenhum impacto no valor de mercado 
da empresa. 

A resposta para que a integração entre competitividade e RSC aconteça de forma 
efetiva, seria dotar a última de um caráter estratégico, inserindo-a dentro do contexto 
competitivo da empresa (PORTER;KRAMER, 2006) .  

Diante do acima exposto, este ensaio teórico pretende investigar o relacionamento 
entre a RSC e a competitividade à luz da performance corporativa. Assim, a questão 
principal para a qual se busca resposta por meio deste estudo é: quais os fatores que 
permeiam a RSC e a competitividade tendo em vista o aumento da performance 
corporativa?

Para atingir esses objetivos o presente estudo realizou uma busca a respeito de RSC, 
competitividade e sua relação e, em seguida, traçou indicações de como as empresas podem 
obter performances estratégicas com base na RSC.
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2. reSponSabilidade Social corpoRAtiva: evoluçÃo   e definiçõeS
Há uma grande variedade de conceitos e abordagens sobre RSC na literatura, inclusive 

com diversos contextos e fases históricas (CARROLL, 1999; WINDSOR, 2001), cujas 
análises mostram que essas abordagens possuem relacionamento com as transformações 
sociais históricas e a influentes organizações. Esses mesmos autores dividiram em três 
grandes fases a trajetória da RSC na literatura científica, a saber: a) surgimento da RSC – 
entre 1900 e 1960; b) tentativa de definições e mensurações da RSC – entre 1960 e 1980; 
e c) tentativa de regulamentação da RSC – após 1980.

A primeira fase foi constituída com base nos princípios da filantropia e de 
manifestações paternalistas das organizações (CARROLL, 1999), pois eram motivadas 
a serem generosas para com os menos favorecidos e incluírem em suas atividades os 
interesses de outros atores sociais, no entanto, a RSC era associada à obrigação de produzir 
bens e serviços úteis, obter lucros, criar empregos e garantir a segurança no ambiente de 
trabalho. Houve também uma vasta discussão sobre como honestidade, integridade, justiça 
e confiança poderiam ser incorporados às corporações e indica que o indivíduo é o foco 
da consciência social (BOWEN, 1953).

A segunda fase é marcada pela tentativa em definir RSC, tendo em vista as turbulências 
sociais motivadas pelo fortalecimento da mobilização da sociedade civil no que tange a 
pressão sobre as responsabilidades das empresas em questões como poluição, consumo, 
emprego, discriminação racial e de gênero. Com isso, essas empresas começaram a 
responder por obrigações mais amplas que a geração de lucros e passaram a ser percebidas 
como uma entidade moral, retirando dos indivíduos e incluindo a organização junto às 
decisões empresariais (CARROLL, 1999), referindo-se à RSC como consequências das 
atividades inerentes da empresa.

A terceira fase é marcada pelo crescimento das grandes corporações e sua influência em 
diversos governos, tendo em vista a liberação do comércio internacional e a diminuição do 
Estado (CARROLL; BUCHHOLTZ, 2000). Por conseguinte, a complexidade e a forma 
de atuar nos diferentes mercados das empresas transnacionais levaram ao questionamento 
ético, pois muitos de seus investimentos eram impulsionados pelo histórico interesse de 
deslocar atividades tidas como socialmente indesejáveis nos EUA e na Europa para países 
menos desenvolvidos. Com isso, houve uma busca pela elaboração de normas e regulações 
por agentes governamentais e não governamentais locais e internacionais para controlarem 
as atividades corporativas nos diferentes mercados.  

Mesmo com os diversos estudos já realizados, as definições a respeito da RSC são 
amplas, indicam diferentes pontos de vista e merecem tecer alguns comentários. Kok et al. 
(2001) postulam que RSC tem relação sobre como as empresas conduzem suas atividades 
empresariais e Sethi (1990) indica que é uma obrigação da empresa em responder às 
externalidades (positivas ou negativas) criadas pelas ações de mercado. Existem aqueles 
que iniciaram com Friedman (1970) que defendem que os negócios somente devem 
ocorrer se for para servir aos seus acionistas, e consequentemente, atingem o melhor 
interesse da sociedade. Há ainda a frase de Lord Sieff que afirma que um negócio atende 
apenas plenamente à sociedade quando é eficiente, lucrativa e socialmente responsável 
(CANNON, 1992).

INFORMAÇõES ESTRATÉGICAS AMBIENTAIS EM ALIANÇAS ESTRATÉGICAS: 
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A RSC é caracterizada ainda como o compromisso da organização em analisar os 
efeitos causados por suas decisões, abrangendo suas obrigações e benefícios sociais e 
econômicos (DAVIS, 1973), ou seja, a RSC deve ultrapassar os objetivos econômicos, 
incluindo aspectos econômico, legal, ético e filantrópico promovidos pelas organizações 
(CARROLL, 1979).

Por outro lado, Freeman (1984) postula que a RSC é uma atividade completamente 
voluntária, deve gerenciar as expectativas dos stakeholders e, por conseguinte, aumentar a 
legitimidade da firma na sociedade. Para McWilliams e Siegel (2001), a RSC ocorre em 
situações nas quais as empresas vão além do atendimento às normas e engajam-se em 
ações que podem avançar causas sociais e ambientais. Hopkins (1999) inclui ainda que 
o objetivo da RSC é promover o aumento de padrões de vida enquanto é preservada a 
lucratividade do negócio para os stakeholders internos e externos.

Schwartz e Carroll (2007) sugeriram o modelo VBA – value, balance and 
accountability (em português valor, equilíbrio e contabilidade/responsabilidade), uma 
tentativa de alcançar um mecanismo de integração em que o valor está relacionado às 
obrigações das empresas em ofertar benefícios à sociedade na realização de suas atividades 
primárias; o equilíbrio relacionado à harmonia entre os interesses dos stakeholders e dos 
não stakeholders; e por último, a contabilidade/responsabilidade tendo em vista a prestação 
de contas para com a sociedade.

Porter e Kramer (2006) atribuíram quatro justificativas prevalecentes da RSC, a saber: 
a) obrigação moral - obter sucesso comercial de maneira que promova os valores éticos; 
b) sustentabilidade - atender os requisitos do presente sem comprometer os requisitos 
do futuro e ser mais eficaz nas questões ambientais em que melhorias podem produzir 
benefícios econômicos imediatos; c) licença para operar - gerar boa vontade para obter a 
adesão de governos e outras partes envolvidas; e d) reputação - fortalecer a reputação e a 
marca perante clientes, investidores e funcionários.

Diante de diferentes terminologias, às vezes com significados distintos (GARRIGA; 
MELÉ, 2004, CARROLL, 1999), a RSC dividiu-se em três abordagens: a ética ou 
normativa, a social ou contratual e a gerencial ou estratégica. A primeira se baseia no 
argumento de que as atividades empresariais estão sujeitas ao julgamento moral. A segunda 
se caracteriza por um enfoque sociopolítico e privilegia os interesses dos diferentes grupos 
de atores sociais com os quais a empresa interage. A terceira abordagem, foco do presente 
estudo, é de perspectiva utilitária, pois enfoca a produção de ferramentas de gestão capazes 
em aperfeiçoar o desempenho social e ético das empresas, com ênfase no aproveitamento 
de oportunidades e na minimização de riscos. 

Tendo em vista essas mais diversas tentativas de definição, será atribuída a ideia de 
Wood (1991) em que negócio e sociedade devem ser vistos de modo entrelaçado e não 
como entidades distintas, uma vez que a sociedade possui expectativas de comportamentos 
e resultados das empresas e essas responsabilidades podem ser mensuradas pelas decisões 
tomadas pelas empresas e por futuras ações por parte da sociedade.

Elkington (1997) apontou a RSC como um componente intrínseco chamado de 
triple-bottom line ou triple-P (em português, base tripla ou triplo-P) dividida em econômica 
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(profit), social (people) e ecológica (planet). O primeiro P se refere ao lucro e à criação 
de oportunidades de emprego e de valor por meio das atividades cotidianas da 
empresa. O segundo P se refere ao impacto de como as pessoas de dentro e fora da 
empresa percebem suas ações, em especial em situações como saúde, segurança e práticas 
de remuneração e trabalho. O último P indica o planeta e aponta que não há separação entre 
a organização e o resto do mundo, garantindo o mundo em que vivemos e a sobrevivência 
às futuras gerações.

Há ainda as diferentes dimensões propostas em cinco grandes áreas: 1) visão, incluindo 
o desenvolvimento do conceito de RSC dentro de questões como governança, códigos 
éticos, valores e reputação (FREEMAN, 1999; SISON, 2000; PRUZAN, 2001); 
2) relações comunitárias que incluem parcerias e colaborações com diferentes stakeholders, 
filantropia e ações comunitárias ( JONES, 1995; FREEMAN, 1999; FROOMAN, 1999; 
JONES e WICKS, 1999); 3) ambiente laboral no que abrange os direitos humanos e 
as práticas de trabalho (EUROPEAN UNION, 2002; INTERNATIONAL LABOR 
ORGANIZATION, 2007; SUM e NGAI, 2005; SHARMA et. al, 2009); 4) contabilidade 
no que se refere à transparência corporativa e comunicação (ELKINGTON, 1997); 
e 5) mercado que incluem as práticas de RSC relacionadas ao core business das empresas 
tais como: pesquisa e desenvolvimento, precificação, competição e marketing (FAN, 2005; 
SCHNIETZ e EPSTEIN, 2005).

Portanto, uma das questões centrais do presente estudo é fornecer indicações para 
melhor compreender as relações entre a RSC e a competitividade (DRAPER, 2006; 
PORTER e KRAMER, 2006) no intuito de preencher algumas lacunas na natureza desse 
relacionamento à luz da performance corporativa  (HARRISON e FREEMAM, 1999; 
McWILLIAMS e SIEGEL, 2001; PORTER e KRAMER, 2006).

3. competitividade
A aptidão de uma empresa em manter ou aumentar seus lucros e sua participação 

no mercado pode ser descrita como competitividade e para isso, a organização necessita 
aproveitar suas capacidades e vantagens competitivas adquiridas ao longo do tempo. 
Ademais, há duas vertentes diferentes de entendimento do conceito de competitividade, 
sendo que a primeira está relacionada ao desempenho de uma empresa ou produto/serviço 
em um determinado mercado e a segunda vertente se baseia na eficiência, por tentar 
medir a competitividade da empresa ou produto/serviço. Com isso, Haguenauer et al. 
(1996) definem competitividade como a capacidade de a empresa formular e implementar 
estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, 
uma posição sustentável no mercado.

A competitividade é conceituada também por Murths e Lenway (1998) como a força 
da organização com seus competidores, e embora Porter (1985) atribua que é determinada 
pela produtividade, há uma escola que sugere que não se deve levar em conta apenas os 
aspectos tangíveis, não obstante a relevância dos atributos intangíveis como conhecimento, 
relacionamentos, reputação e talento (LOWELL, 2007). Kay (1993) corrobora as mesmas 
ideias e descreveu competitividade em termos de quatro fatores: a) capacidade de inovar; 
b) chave para relacionamentos internos e externos; c) reputação; e d) ativos estratégicos.
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Há diferentes propostas e definições para a competitividade, contudo foi realizado 
um agrupamento em cinco dimensões distintas, a saber: 1) desempenho, incluindo 
mensurações financeiras tais como lucratividade e crescimento (HAMEL e PRAHALAD, 
1989); 2) qualidade não somente dos produtos e serviços, mas também da capacidade 
em satisfazer as expectativas dos consumidores (BARNEY, 1991); 3) produtividade 
em termos de alto e baixo uso de recursos (PORTER, 1985); 4) inovação, incluindo 
processos gerenciais de produtos e serviços (MINTZBERG, 1993); e 5) imagem, incluindo 
marca corporativa e a construção de relacionamentos de confiança e reputação junto aos 
stakeholders (KAY, 1993).

Pode-se dizer que a discussão de competitividade na área de estratégia avançou segundo 
a visão baseada em indústrias (PORTER, 1993) e a visão baseada em recursos (BARNEY, 
1991). Percebe-se que contextualmente, para uma empresa obter vantagem competitiva, 
recursos tangíveis e intangíveis são levados em conta (HAMEL e PRAHALAD, 1989), em 
especial, flexibilidade, adaptabilidade, qualidade e a habilidade da empresa em desenhar, 
produzir e vender produtos/serviços superiores aos seus competidores, considerando 
atributos precificados e não precificados (BARNEY, 1991).

Segundo Porter (1993), a vantagem competitiva é função de como as empresas podem 
administrar todo esse sistema de conexões internas como criar interdependências com seus 
fornecedores e canais. Dessa forma, é imprescindível à sobrevivência e ao crescimento das 
empresas a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis em relação à concorrência. 
Ademais, seu sucesso está na habilidade organizacional para proteger seus recursos de base 
e na sua capacidade lógica de criar valor; e, por conseguinte, sua construção é evidenciada 
por Bateman e Snell (1998) em quatro segmentos: competitividade em custos, qualidade, 
velocidade e inovação.

Em seguida, é apresentada a ferramenta do Contexto Competitivo (PORTER 
e KRAMER, 2005) com quatro elementos que alinham o trabalho entre a RSC e o 
desenvolvimento sustentável de maneira estratégica, conciliando a criação de valor 
social com os ganhos econômicos, permitindo a criação de diferenciais competitivos 
proporcionados por diversos outros benefícios para as empresas, tais como: fidelização 
do cliente, aumento do valor da empresa e melhoria no relacionamento com os atores da 
cadeia produtiva.

O primeiro elemento é o contexto de estratégia e rivalidade que é a existência de uma 
estrutura legal bem definida e com regras claras a todos os concorrentes, estimulando, 
assim, a competitividade. É nesse contexto que são envolvidas questões de transparência, 
concorrência e governança dos mercados, além do papel do Estado enquanto regulador e 
ao posicionamento das empresas em relação ao Governo.

As condições de demanda fazem parte do segundo elemento, uma vez que um 
mercado consumidor exigente e consciente de seus direitos contribui diretamente para o 
desenvolvimento de um ambiente competitivo entre as empresas, e consequentemente, 
ocorre a disputa pela preferência dos clientes, fazendo com que esses desenvolvam novos 
produtos/serviços ou a outros recursos que as diferenciem em relação a seus concorrentes.

O terceiro elemento é a indústria correlata, pois deve ser levado em consideração os 
fornecedores e as indústrias complementares para a competitividade de uma organização 
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pelo fato de que o grau de competição e de concentração desses e de seus comportamentos 
podem ser determinantes para o bom desempenho da empresa em um ambiente 
competitivo. Nesse ponto, ressalte-se que a cooperação entre empresas e fornecedores é 
capaz de agregar valor econômico e social ao produto/serviço.

Finalmente, as condições de fatores fazem parte do último elemento do Contexto 
Competitivo e esse retrata que para uma organização atingir bons níveis de desempenho, 
haverá uma dependência de tecnologia, funcionários capacitados, instituições de pesquisa 
e infraestrutura capazes de propiciar suporte às suas atividades. 

Não são raros os gestores que falam em um trade-off entre desempenho socioambiental 
e financeiro (BARIN-CRUZ e BOEHE, 2009). No entanto, boas práticas socioambientais 
ajudam não somente a evitar multas pelas agências governamentais por comportamento 
inadequado ou outros tipos de perdas, por exemplo aquelas relacionadas à má reputação 
principalmente, alguns estudiosos acreditam que esse trade-off pode ser evitado se a firma 
possuir as competências necessárias (PORTER e KRAMER, 2002), e além disso que 
a RSC pode ser posta em prática de forma estratégica em um ambiente marcado pela 
competitividade (PORTER E KRAMER, 2006).

4. relaçÃo entre rSc e competitividade
A maioria dos estudos que procuram relacionar a RSC e a competitividade ainda 

buscam fazer essa relação sob um viés da performance financeira (McWILLIAMS e 
SIEGEL, 2001), no entanto outros autores (FREEMAN, 1984) propõem abordagens 
alternativas como a geração da vantagem competitiva através da criação de valor aos 
stakeholders e da avaliação da RSC como um risco às variáveis competitivas como reputação 
e imagem (SCHNIETZ e EPSTAIN, 2005).

Existe um elo entre uma empresa e a sociedade e a competitividade das empresas 
depende da comunidade ao seu redor e sua saúde depende de empresas competitivas 
capazes de gerar riqueza e pagar bons salários (PORTER e KRAMER, 2006). Há também 
uma sinergia duradoura entre os objetivos econômicos e os sociais, e sua maximização 
ocorre com as decisões comerciais; e as políticas sociais em adotarem o princípio do 
valor compartilhado, pois a competitividade da empresa e as condições sociais devem se 
beneficiar simultaneamente.

Com isso, esses mesmos autores postulam que as empresas não podem resolver todos 
os problemas da sociedade, nem arcar com os custos de fazê-lo; elas devem encarar sua 
agenda social de maneira proativa e estratégica e contribuir para a sociedade e para as 
questões sociais de maneira que possam agregar o máximo valor às suas marcas, uma vez 
que o valor social adquirido pelas empresas pode ser definido como o quociente entre o 
resultado dos benefícios sociais dividido pelos recursos aplicados. 

Porter e Kramer (2006) indicam ainda que há dois processos de RSC: a) passiva/
reativa – em que a empresa deve agir como uma boa cidadã corporação e que deve 
atenuar os danos causados pelas atividades da cadeia de valor; e b) estratégica – em que 
deve-se identificar um pequeno número de impactos sociais em que a empresa pode 
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prestar contribuição significativa para a sociedade ao mesmo tempo em que aumenta a 
competitividade do negócio no longo prazo, por meio da criação de uma dimensão social 
para a proposição de valor.

Vilanova et al. (2009) propuseram que há uma conectividade entre RSC e 
competitividade por meio de três processos gerenciais: estratégia; stakeholder; e 
financeiro. Quando uma empresa possui uma RSC estratégica, há um impacto direto 
na competitividade forçando um desenvolvimento sustentável por meio da estratégia 
empresarial, corroborando as ideias de Mintzberg (1983 e 1987). Ademais, há ainda 
uma melhora na compreensão da complexidade do ambiente competitivo e de como os 
stakeholders se relacionam com a empresa (FREEMAN, 1984; KAY,1993) e na transparência 
da organização por meio dos processos financeiros gerenciais (ELKINGTON, 1995; 
PRUZAN, 2001).

Esses mesmos autores propuseram ainda que a reputação é um fator-chave 
fundamental e um ativo intangível de enorme valor quando se implementa uma estratégia 
de RSC. Finalmente, é apontado que a reputação juntamente com a imagem podem gerar 
oportunidades de inovação dentro das organizações em termos de marca corporativa, na 
construção de uma forte imagem, reputação e identidade.   

A construção de vantagem competitiva está essencialmente ligada ao ambiente de 
negócios o qual a corporação atua. De acordo com Porter (1990), o Modelo Diamante pode 
ser utilizado para entender a estrutura da indústria e poder determinar como responder em 
termos de funções da cadeia de valor e se posicionar no mercado dentro de um contexto 
competitivo de RSC. Ademais, as corporações operam em contextos competitivos 
específicos de países distintos, e como consequência, a RSC deve ser responsiva ao 
ambiente local, caso a corporação deseje fazer uso estratégico das suas atividades de RSC.

Uma segunda repercussão é que a RSC não deve ser reduzida a uma atividade 
executada por um departamento único da empresa, uma vez que tal isolamento pode 
resultar em atividades desalinhadas com suas operações principais. A falta de integração 
com o core business pode fazer com que as organizações ignorem o potencial que a RSC 
pode exercer na construção da competitividade. A solução para tal problema pode ser criar 
equipes multifuncionais, metodologia similar ao desenvolvimento de novos produtos. 
Devido a sua usual dispersão global, as corporações vêm continuamente utilizando equipes 
de projeto que trabalham conjuntamente, já que seus membros estão espalhados nas mais 
diferentes regiões geográficas (GASSMAN e ZEDWITZ, 2003). 

De maneira mais específica, a RSC deve estar completamente alinhada com a estratégia 
da organização. Esta deve perceber a RSC como forma de não só apenas trazer benefícios à 
sociedade, mas também para reforçar a estratégia da corporação, tentando buscar recursos 
próprios para melhorar as áreas mais salientes do contexto competitivo (PORTER e 
KRAMER, 2006).  A Figura 1 resume os fatores que conduzem a RSC estratégica e aponta 
que o impacto da RSC será maior quando a RSC passiva/reativa, os impactos sociais da 
cadeia de valor e os investimentos no contexto competitivo estiverem integrados.
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FIGURA 1 – Criação de uma agenda de RSC.

impactos sociais
genéricos

rSc passiva/reativa rSc estratégica

•  Boa cidadania. •  Atenuar danos das
     atividades da cadeia
     de valor.

•  Filantropia estratégica
     que melhora áreas em
      destaque do contexto
      competitivo.

•  Transformar as atividades
      da cadeia de valor de modo
      a beneficiar a sociedade
     e reforçar a estratégia.

impactos sociais da
cadeia de valor

dimensões sociais do
contexto competitivo

Fonte: Porter e Kramer (2006).

Por último, alguns estudos (e.g. BARIN-CRUZ; BOEHE, 2009), identificaram quatro 
mecanismos principais quando se deseja integrar RSC à estratégia da firma: hieráquicos, 
relacionais, culturais e colaborativos. Além disso, evidenciaram que para a estratégia e a 
RSC se tonarem viável numa corporação multinacional é necessário o comprometimento 
da alta administração, de representantes das áreas funcionais da matriz e subsidiárias, além 
dos stakeholders envolvidos, já que a sua participação cria credibilidade, respostas a desafios 
externos e facilidade na adoção corporativa de práticas de RSC.

5. conSideRAçõeS finaiS
As práticas de RSC devem estar alinhadas com as estratégias de negócio das empresas 

(PORTER; KRAMER, 2006). Esse movimento, caso seja mal planejado, pode causar 
danos à imagem da empresa, uma vez que cria espectativas por parte dos diversos grupos 
de stakeholders envolvidos. Deve-se ainda buscar uma mudança de valores, uma cultura que 
preconize a qualidade de vida e a participação, passando, em seguida, a uma mudança em 
direção à RSC de forma abrangente e estratégica (COUTINHO;  MACEDO-SOARES, 
2002).

Cabe aqui o questionamento feito por esses mesmos autores se todas as estratégias 
empresariais são adequadas às práticas de RSC. O modo como as empresas podem atuar 
internacionalmente e alinhar suas estratégias à RSC foi respondida por Barin-Cruz e Boehe 
(2009). No entanto, considerando o fato de que empresas estão atuando cada vez mais 
em redes de relacionamento estratégicas, notadamente alianças, não se pode assegurar a 
adequação estratégica de empresas cujas culturas distintas influenciam de maneira às vezes 
oposta às suas orientações para RSC.
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Os executivos devem reconsiderar o relacionamento entre seus negócios e a sociedade 
por meio de uma abordagem estratégica mais forte à RSC e há de ser pensado que a RSC 
representa uma ótima oportunidade, assim como em alguns casos, uma obrigação às 
empresas a analisarem à RSC com as mesmas ferramentas e habilidades que eles aplicam 
em seus negócios (HUSTED; ALLEN, 2006).

A RSC pode ser utilizada para disseminar os conceitos de transparência e confiança 
para construção de um mercado mais competitivo. Uma empresa responsável procura 
informar e respeitar os direitos de seus consumidores e por isso, destacam-se no mercado 
por meio de ações que valorizam seus clientes de tal forma que haja um desenvolvimento 
de um mercado mais favorável à competição e à inovação. Ademais, a RSC nas empresas 
pode criar um ambiente mais colaborativo e melhorarem seu posicionamento com a cadeia 
de atores que ela envolve, permitindo um aprofundamento com o seu relacionamento e 
uma consolidação de seu vínculo no intuito de possibilitarem uma melhoria da qualidade 
de vida no mercado que atuam.

Por último, pode-se concluir que a RSC influencia numa reinvenção na organização 
não somente em mudar políticas e processos, mas em criá-las (EPSTEIN, 1987) e para 
que isso ocorra, todos os membros de uma organização devem começar a pensar, sentir e 
fazer coisas diferentes de modo que a mudança aconteça por meio de um dinamismo de 
inovação e aprendizagem (GROSS et al., 1993).
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