
Novas 
tendências 
do mercado 
trazem lucro 
e progresso 
para as 
empresas

O conceito de responsabi-
lidade social pode gerar 
algumas controvérsias, 

sendo considerado por muitos 
como sinônimo de filantropia. En-
tende-se responsabilidade social 
como um conjunto de práticas 
que têm como objetivo contribuir 
para o desenvolvimento econômi-
co da empresa, ao mesmo tempo 
em que melhora a qualidade de 
vida dos empregados, da comu-
nidade em que está inserida e 
da sociedade como um todo. Ela 
promove bem-estar público e o 
resgate da cidadania.

Em função das mudanças eco-
nômicas ocorridas nos últimos 
anos, a responsabilidade social 
vem sendo considerada um dos 
pilares para muitas empresas. Ela 
se contrapõe a ideias defendidas 
no passado, como a do ganhador 
do Prêmio Nobel de Economia de 

1976, Milton Friedman. Segundo 
ele, “a única responsabilidade so-
cial da empresa é gerar emprego 
para a sociedade e lucro para os 
acionistas”. 

Apesar de recente, o que se vê 
no Brasil é uma tendência contrá-
ria a opinião de Friedman. Há a 
percepção de que a Administra-
ção com Responsabilidade So-
cial (ARS) é positiva para o mun-
do dos negócios, melhorando a 
imagem e aumentando o lucro 
das empresas.

Outra tendência crescente é a 
sustentabilidade empresarial, ou 
seja, uma empresa que tem a pre-
ocupação de crescer, mas adota 
atitudes responsáveis em relação 
à sociedade e ao meio ambiente. 
Ela é importante para nortear de 
que modo o desenvolvimento sus-
tentável contribui para o campo da 
Administração e a formulação de 

políticas de desenvolvimento que 
deem suporte a isso.

Apesar de funcionar bem na 
teoria, essa nova vertente ainda 
não ganhou tanta força na prá-
tica. Há falta de planejamento 
e mudança nos modos de pro-
dução empresariais, o que é 
preocupante, já que a susten-
tabilidade é vista como um dife-
rencial para a sobrevivência de 
algumas empresas e da própria 
aldeia global. 

Convém lembrar que esse tipo 
de ação precisa de pesquisa 
e planejamento a longo prazo, 
para que o objetivo e a missão 
da empresa não sejam esque-
cidos ao longo do tempo. Para 
isso, o Administrador deste sé-
culo deve ter uma visão proativa 
e generalizada, capaz de mudar 
para se adequar as novas ten-
dências do mercado.
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