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RESUMO 
 

DE LIMA OLIVEIRA, Francis. Responsabilidade Social Em Pequenas Empresas. 
2015. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Administração, Faculdade 
Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 
 
A responsabilidade social empresarial vem crescendo a cada ano e ganhando força 

nas grandes empresas por ser uma ferramenta administrativa que, se bem usada, 

pode trazer bons resultados como fidelizar clientes, melhorar a imagem de uma 

marca, produto ou empresa e até mesmo trazendo resultados financeiros agregada 

à uma estratégia de marketing. Porém podemos observar que ela também pode agir 

nas pequenas empresas dando resultados satisfatórios, auxiliando a desenvolver 

setores comerciais e até mesmo a sociedade. No primeiro capitulo apresenta-se 

responsabilidade social empresarial e a introdução do projeto, já no segundo 

capitulo poderá observar as origens da responsabilidade social empresarial no 

Brasil, a importância do stakholders nessa atividade, estratégias empreendedoras e 

marketing societal. O terceiro capítulo traz a metodologia, formas de abordagens, 

procedimentos técnicos, métodos, tipo de coleta de dados, delimitação geográfica e 

forma de população de amostra. Este trabalho analisou o conhecimento dos 

pequenos empresários quanto ao tema Responsabilidade social vista da ótica 

empresarial em micro e pequenas empresas de Araputanga, bem como a 

aplicabilidade de ações sociais, interesse em adequar a essas práticas em suas 

empresas e quais resultados esperados à partir da aplicação da responsabilidade 

social em suas empresas. Por ser um tema em que está em destaque na mídia as 

pequenas empresas começam a buscar o conhecimento técnico de 

responsabilidade social e desperta a vontade de aplicar essas ações em seus 

trabalhos a fim de fortalecerem a marca e a imagem da empresa e também para 

contribuir com o desenvolvimento social. A metodologia utilizada foi a qualitativa e 

quantitativa. Este trabalho se aplica baseado em referencial teórico em estudos de 

estratégias empreendedoras, responsabilidade social empresarial, stakeholders e 

marketing social podendo esclarecer sobre o assunto e desmistificar que pequenas 

empresas não devem aplicar ferramentas administrativas aplicada em grandes 

empresas, percebe se justamente que todas ferramentas aplicadas nas grandes 

empresas podem ser aplicada em pequenas empresas dando bons resultados, 

basta o gestor das pequenas empresas buscar o conhecimento técnico e justar para 
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sua realidade. Por meio da análise e explanações dos dados recolhidos gerou 

contribuições significativas aos gestores e futuros pesquisadores e professores. 

 

Palavras-chave: Pequenas empresas, responsabilidade social, estratégia 

empreendedoras  
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ABSTRACT 

 

DE OLIVEIRA LIMA, Francis. Social Responsibility In Small Business. 2015. 

Work Completion of course. Administration Course, Faculdade Católica Rainha da 

Paz, Araputanga, 2015. 

 

Corporate social responsibility is growing every year and gaining momentum in large 

companies because it is an administrative tool that if used wisely can bring good 

results as customer loyalty, improve the image of a brand, product or company and 

even bringing financial results aggregate the a marketing strategy, but we can see 

that it can also act on small businesses giving satisfactory results, helping to develop 

commercial sectors and even inserted society. In the first chapter presents corporate 

social responsibility and the introduction of the project, in the second chapter you can 

see the origins of corporate social responsibility in Brazil, the importance of 

stakholders this activity, entrepreneurial and societal marketing strategies. The third 

chapter covers the methodology, fomas approaches, technical procedures, methods, 

type of data collection, geographical scope and form of sample population. This study 

analyzed the knowledge of small business owners on the subject Social 

Responsibility view the business perspective in micro and small business Araputanga 

as well as the applicability of social, interest in adapting these practices in their 

companies and what results expected to from the application social responsibility in 

their companies. Because it is a theme that is highlighted in the media small 

businesses begin to seek the expertise of social responsibility and awakens the will 

to implement these actions in their work in order to strengthen the brand and the 

company's image and also to contribute social development. The methodology was 

qualitative and quantitative. This work applies based on theoretical studies of 

entrepreneurial strategies, corporate social responsibility, stakeholders and social 

marketing can clarify the matter and demystify that small companies should not apply 

administrative tools applied in large enterprises realize is just that all tools applied in 

large companies can be applied in small companies giving good results, just the 

small business manager seeking the expertise and joust for your reality. Through the 

analysis and explanations of the data collected has generated significant 

contributions to managers and future researchers and teachers. 

Keywords: Small businesses, social responsibility, entrepreneurial strategy 
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INTRODUÇÃO 

 

A responsabilidade social empresarial hoje em dia é um tema que está em 

evidencia no cenário nacional, alguns autores defende que isso deve-se muito ao 

governo que mesmo não suprindo essa demanda tem feito vários programas sociais 

e divulgando na mídia nacional seus trabalhos sociais, com isso o mercado 

visualizou uma oportunidade de negócio viável para fortalecer a marca e a imagem 

das empresas explorando esta ferramenta que a Administração disponibiliza. 

Este tema é vasto e pode ser explorado de várias maneiras, por ter um 

conteúdo extenso e dinâmico, porém neste trabalho observará que este tema foi 

delimitado para o estudo em pequenas empresas no município de Araputanga. 

Como a responsabilidade Social empresarial poderá ajudar nas pequenas empresas 

de Araputanga? Como marketing social pode ter sua contribuição fortalecendo uma 

marca ou ainda desenvolvendo uma região visando não só objetivos próprios, mas 

também focando nos objetivos comum onde praticada uma responsabilidade social 

justa ganha a sociedade inserida e a empresa que a pratica. 

Poderá observar que, com os resultados deste trabalho visualizou uma 

oportunidade de ação desta ferramenta administrativa onde colheu dados 

demonstrando o interesse das pequenas empresas de explorarem esta área que 

pode dar resultados satisfatórios melhorando o rendimento destas pequenas 

empresas. 

Este tema por mais que especifique os estudos em uma determinada área, 

abrange e explora diversos conceitos, fazendo com que os envolvidos conheçam 

mais profundamente sobre o que pretendem aprimorar. Com isso, a necessidade de 

escolha e recorte em um dos assuntos estudados e discutidos no decorrer do 

trabalho tornou-se algo primordial. 

 Dessa forma, delimitou-se o tema para Responsabilidade Social Vista da 

Ótica Empresarial em Micro e Pequenas Empresas de Araputanga, ocorrendo 

devido à experiência empírica, enquanto prática empresarial, na qual observou-se 

que ações de responsabilidade social geram benefícios para os envolvidos.  

Em virtude da falta de assistência política adequada aos que dela necessitam 

e ainda, dos altos valores que são recolhidos nas empresas em forma de impostos e 

tributos, faz-se necessária uma análise da participação empresarial em questões de 

cunho social. Para tanto, esta pesquisa visa compreender e conceituar 
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responsabilidade social empresarial, a fim de difundir tal conceito para 

conscientização daqueles que podem contribuir de forma direta com a sociedade da 

qual todos fazem parte. 

Cabe considerar que responsabilidade social é, o compromisso que uma 

empresa deve ter para com a sociedade, expressado por ações que afete 

positivamente a sociedade de maneira geral e alguma comunidade especifica. 

 Assim, observa-se que uma empresa pode repassar de forma direta e por 

meio de ações solidárias, parte do benefício financeiro adquirido. Isso demonstra um 

compromisso humanitário, além de ser um investimento financeiro, no qual o retorno 

é para toda a comunidade que consequentemente irá reconhecer a empresa 

enquanto provedora do bem comum. 

 As ações que demonstra a preocupação nesta dimensão, além de chamar a 

atenção de muitos, podem fazer com que uma cidade inteira cresça 

economicamente para além das obrigações legais. Porém, estas obrigações, 

também fazem parte da responsabilidade social, por exemplo, os pagamentos de 

impostos e tributos que devem ter destinos para as áreas da saúde, educação e 

segurança pública configuram práticas obrigatórias, nas quais o resultado final 

deveria ser de cunho social. 

 Nesse sentido, este trabalho demonstrará as diversas formas de 

responsabilidade empresarial e a eficácia de ações diretas. Isso possibilitará aos 

empresários tomar conhecimento e investir na melhor forma para obter resultados 

satisfatórios não apenas em sua empresa, mas para toda comunidade.  

  A imagem repassada ao consumidor é de grande importância, pois a 

credibilidade inserida nesse tipo de ação faz com que o seu produto agregue valor e 

passa ter uma visão diferenciada perante a concorrência que não pratica tal ação. 

Sendo assim, o investimento destinado à responsabilidade social não deve ser visto 

como uma simples “doação” ou obrigação legal, mas sim como uma oportunidade de 

melhorar os resultados das empresas. 

 Diante do exposto, esta pesquisa, poderá contribuir tanto no meio acadêmico 

quanto diretamente no ramo empresarial, pois apresentará ações nas quais 

interessam diretamente para a responsabilidade social empresarial trazida com uma 

visão atual e voltada para realidade das pequenas empresas do município de 

Araputanga, tornando-se um diferencial e um estudo inédito. 
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Atualmente, se tem uma visão mais avançada em relação aos benefícios da 

responsabilidade social, em detrimento a fiscalização. 

A sociedade de hoje já está tendo preocupações ecológicas, pensando em 

segurança, defesa do consumidor, defesas de grupos desfavorecidos ou 

minoritários, qualidade dos produtos, onde se via em algumas décadas atrás de 

forma tão explicita como hoje. 

Diante disso, o questionamento que se levanta nesse trabalho é: De que 

forma as empresas podem compreender a amplitude de possibilidades de 

participação e responsabilidade social local?     

Como objetivo geral este trabalho traz compreender as diversas formas de 

ações de responsabilidade social empresarial e as práticas efetivas para sua 

implementação em micro e pequenas empresas de Araputanga. Já os objetivos 

específicos são:  

 Identificar diversas formas de responsabilidade social empresarial; 

 Levantar dados de micro e pequenas empresas da região de Araputanga que 

praticam responsabilidade social de forma direta e indireta; 

 Incentivar pesquisas relacionadas por meio da exposição dos resultados 

deste projeto; 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Origens Da Responsabilidade Social Empresarial No Brasil  

  

Responsabilidade social, papel do governo ou da sociedade em geral? Diante 

dessa questão, poderá compreender como ocorrem as preocupações acerca deste 

assunto no contexto brasileiro na atualidade. 

Verifica-se, que através de estudos históricos este é um assunto e uma 

preocupação da atualidade, devidos alguns fatores que ocorrem no país pelos 

últimos anos onde o mercado consegui enxergar uma possibilidade de atuação em 

uma área de poder exploratória amplo. 

 

No Brasil, a classe empresarial, até meados dos anos 1970, não se sentia 
responsável pela questão social, por entender que a solução dos problemas 
sociais era da estrita responsabilidade do Estado, o qual, por meio das suas 
políticas sociais, deveria equacionar as situações oriundas da miséria, falta 
de habitação, da saúde e educação, etc. (CAVALCANTI, 2005, p. 76). 

  

Em contrapartida, o número de pessoas, no caso desse estudo, a 

participação empresarial, tem aumentado significativamente. Nota-se que diversos 

são os fatores que interferem para a contribuição desta prática, sendo um deles, a 

própria mudança de postura dos últimos governos que foram destinados as causas 

dos menos favorecidos. Sem tomar partido do que os motivaram, pode-se 

considerar que os programas de assistencialismo acabaram por sensibilizar e 

promover uma melhora no comportamento humanitário, podemos observar essa 

afirmativa no número de empresas que passaram a adotar a responsabilidade social 

empresarial. 

 É importante considerar que os efeitos que ocorrem na atualidade em relação 

ao assunto em pauta, são resultados de anos de acontecimentos e discussões. A 

sociedade viveu ao final do século XX o agravamento das desigualdades sociais, 

tornando as diferenças visíveis e passíveis de solução. Diante disso, o Estado é 

“convocado” a tomar medidas que minimizem essa problemática por meio da 

promoção social. 

Embora as tentativas tenham sido realizadas, a demanda de situações 

presentes no contexto brasileiro, eram maiores que a capacidade de atendimento do 
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governo. Sendo assim, surgem as iniciativas não governamentais de assistência 

(ONGs).  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e posteriormente a 

realização da ECO-92 no Rio de Janeiro, nascem várias organizações que previam 

a melhora do ambiente social. Dentre as ações previstas pelos grupos, surgem 

ainda a iniciativa privada de apoio aos mais necessitados. 

Diante disso, a participação empresarial é efeito do que ocorre na sociedade, 

e esta passa a ter uma postura de mudanças em vários aspectos, inclusive 

ambiental e social. Tal afirmação, pode ser comprovada pelo trecho: “ [...]  a partir 

dos anos 1980, as organizações foram solicitadas a prestar informações sobre os 

impactos de suas atividades no meio ambiente natural e se adequarem à legislação 

ambiental vigente”. (KARKOTLI, 2007, p. 15). 

 A mudança de atitude das empresas tem a ver com a mudança do público 

consumidor, que passou a exigir maiores responsabilidades das entidades em 

relação a produção, aos produtos e serviços oferecidos. O que o consumidor passou 

a observar foi: tratamento com funcionários, responsabilidade ambiental, bem como, 

os impactos que esta causava no meio ambiente, desempenho de um trabalho ético 

e o compromisso social no cotidiano. Todas essas atitudes, conforme dito 

anteriormente, resultam das mudanças sociais e legislativas que requer uma nova 

empresa. 

Recuperando as ultimas décadas de estudos sobre ética e responsabilidade 
social corporativa, observamos que, partindo de uma visão econômica 
clássica – tão amplamente divulgada por Milton Fridedman -, de que a 
empresa socialmente responsável é aquela que responde às expectativas 
de seus acionista, chegamos à conclusão de que a empresa socialmente 
responsável é aquela que esta atenta para lidar com as expectativas de seu 
stakeholders atuais e futuros, na visão mais radical de sociedade 
sustentável (ASHLEY, 2005, p. 42).  
  

 Por tanto, a responsabilidade social empresarial necessita de um apoio de 

parceiros que precisam visualizar resultados satisfatórios na implantação dessas 

ações motivando-os nessa parceria que trará bons resultados para empresa, 

investidores, colaboradores e sociedade inserida. 
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Figura 1 - TENDENCIA HISTORIA DE ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA  

 

Empresa responsável para quem? 

 

  

 

 

                            1970              - Acionistas  

                                                 -Comunidade                                                   Visão Clássica  

                                                 -Empregados 

                     

                                                 -Natureza 

                                                 -Governo 

                                                 -Rede de Fornecedores                                 Visão mais Divulgada 

                                                 -Consumidores/compradores 

                            2000             -Todos os atuais e futuros Stakholders 

 

 

                      Amplitude de                                                                                       Visões menos 

                 Visões e mudança                                                                                      divulgadas 

 

 

 

 

Fonte: Ashley, (2005, p. 43). 

 

 Verifica-se que o quadro apresentado mostra a visão sobre as práticas de 

responsabilidade social empresarial vem mudando de acordo com o tempo e as 

necessidades e que as parcerias também mudaram de acordo com o passar dos 

anos, substituindo assim o conceito e quebrando paradigmas construídos no 

passado que esse assunto era de responsabilidade única dos governos públicos. 

 

 

2.2 Stakeholders  

 

Nesse contexto, é importante considerar a significação do termo stakeholders, 

que pode ser visto como parcerias internas e externas das organizações, pois surge 

em um período de mudanças e necessidades empresariais onde quebra-se vários 

paradigmas como por exemplo a mudança de visão de concorrência onde passa a 

enxergar uma parceria indireta e não mais como apenas um concorrente. Com isso 

chamou a atenção para a importância das parcerias como, sócios, acionistas, 

colaboradores, fornecedores, clientes, concorrentes e todos que estão envolvidos na 
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organização. Portanto, nos embasaremos das definições teóricas de Karkotli, o qual 

defende a ideia do termo Stakeholders.  

 
[...] considera que deve haver uma mudança de perspectiva na estratégia 
das organizações, de forma que exista uma relação de responsabilidade da 
organização, com o atendimento das necessidades de todos os grupos de 
interesse – stakeholders e não mais somente dos acionistas majoritários da 
mesma (KARKOTLI, 2007, p. 15). 

 

Esses grupos devem ser vistos pela empresa como fonte de poder político e 

econômico, uma vez que, observam as necessidades empresarias passando assim 

um feedback construtivo para as empresas. Tal teoria tem grande importância na 

organização empresarial, pois se trata de grupos dentro e fora da empresa que 

participam direta e indiretamente do que se refere a ela, suas ações e impactos, 

sendo estes de interesse próprio e também social. 

O que pode ser observado até então, é que as empresas, à partir do século 

XX, passaram a ter um compromisso social, e que a concepção tradicional de 

apenas ganhos financeiros é ampliada. A preocupação com o ambiente no qual a 

organização está inserida é algo cujo efeito reflete na própria empresa e em seus 

lucros, pois um ambiente interno favorável requer influências advindas do ambiente 

externo. 

Visto que a empresa tem importante papel no ambiente político e social 

verifica-se uma relação de troca de serviços e produtos. Sendo assim, é uma 

relação de homem para homem, quem produz e quem consome estão em constante 

contato dos efeitos deste benefício. Assim, buscamos pensar em uma empresa, cujo 

capital é resultado de um trabalho humanizador que envolve recursos naturais e 

inteligência humana. 

 

[...] sem inteligência e o trabalho do homem a empresa é improdutiva, é 
possível identificar os vários parceiros (stakeholders) com os quais a 
empresa mantém relacionamento, não apenas no que se refere as trocas de 
influências, mas em termos do que oferecem e o que esperam ver cumprido 
(KARKOTLI, 2007, p. 29). 

 

 

 A participação dos stakholders para o desenvolvimento da responsabilidade 

social empresarial é fundamental, pois esses grupos de parcerias influenciam 

diretamente nas tomadas de decisões da empresa, uma vez que essas parcerias 
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podem vir de fornecedores, concorrentes, colaboradores, em fim direta ou 

indiretamente para empresa. 

 

 Figura 2 - Os stakeholders 

Parceiros Contribuições Demandas Básicas  

Acionistas Capital Lucros e dividendos 
Preservação do patrimônio  

Empregados Mão-de-obra 
Criatividade 
Ideias 
Tempo  

Remuneração justa 
Condições adequadas de 
trabalho 
Segurança, saúde e 
proteção 
Reconhecimento, realização 
pessoal 

Fornecedores Mercadorias Respeito aos contratos 
Negociação legal 
Parceria 

Clientes Dinheiro Segurança e boa qualidade 
dos produtos e serviços 
Preço acessível  
Atendimento de 
necessidades e desejos 

Concorrentes Competição; referencial de 
mercado 

Lealdade na concorrência  
Propaganda honesta 

Governo Suporte institucional, jurídico 
e politico 

Obediência as leis  
Pagamento de tributos 

Grupos e movimentos Aporte socioculturais 
diversos 

Proteção ambiental  
Respeito aos direitos das 
minorias 
Respeito aos acordos 
salariais 

Comunidade Infraestrutura Respeito ao interesse 
comunitário 
Contribuição para a melhoria 
da qualidade de vida da 
comunidade 
Conservação dos recursos 
naturais, etc. 

Fonte: Karkotli, 2004 

 

2.3 Responsabilidades Sociais Empresariais 

 

Conforme discutido até aqui, o mercado do século XX prioriza empresas que 

buscam alternativas e que garantam seu crescimento e permanência. Estratégias 

que melhorem o processo são benéficas no contexto que passa a ser de fácil 

acesso. Ou seja, para permanecer é preciso inovar e ter qualidade nos produtos e 
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serviços oferecidos. Para tanto, o planejamento nas ações sociais é de fundamental 

importância, pois essa organização interna precisa de um objetivo que lhe é externo. 

Assim, para Zaccarelli: 

 

Ao seguir uma estratégia de cooperação, a empresa age para ajudar outras 
empresas, sem preocupar-se com o retorno financeiro que sua ação pode 
lhe trazer, mas com algum outro ganho provável e não mensurável. A ação 
é aparentemente altruísta e ilógica para quem raciocina apenas com lucros 
imediatos (ZACCARELLI, 2012, p. 189) 

 

Dessa forma, as empresas passam a ter um planejamento dando a devida 

importância às ações sociais e isso requer uma mudança significativa na reflexão e 

prática empresarial. Essas mudanças são muito benéficas, no sentido de 

promoverem uma melhora na atitude das empresas e consequentemente uma nova 

postura cultural frente suas necessidades. O que passa a ser mais comumente visto 

pelas demais empresas envolvidas no processo de produção e da sociedade de 

modo geral. 

 

Segundo KARKOTLI: A responsabilidade social é ser, sempre em qualquer 
situação da organização ou pessoa física no seu dia-a-dia da mesma. Em 
todo momento se preocupar com o desenvolvimento sustentável, com o 
consumo consciente e com uma política social transparente de maneira 
continua e planejada. (2007, p. 115).  

 

Nesse contexto, verifica-se que, responsabilidade social requer um 

pensamento de mudança na qualidade da empresa e na vida daqueles que dela 

necessitam e usufruem. Portanto, esse comportamento, não é visto apenas na área 

de voluntariado, mas toda e qualquer ação da empresa pode-se aplicar atitudes 

responsáveis no âmbito social. Os projetos socioambientais podem-devem ser parte 

da prática diárias das empresas. 

Em contra partida, trata-se de uma questão que é obrigatória à empresa. No 

sentido de que, na atualidade, é uma postura embasada em lei nº 9.605/98. 

 

A Lei nº 9.605/98 dispões sobre crimes ambientais e apresenta alguns 
pontos importantes, como o fato de ser julgado culpado penalmente o 
representante legal de infração cometida pela organização, sem extinção de 
pena nos casos em que a reparação do dono for comprovada, e como pena 
acessória a liquidação da empresa, quando cabível (LOURENÇO, 2003, p. 
282). 
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Além dos componentes éticos legais a consciência social deve embasar as 

práticas empresariais. De acordo com o conteúdo estudado até aqui, afirma-se que 

a responsabilidade social vai além da responsabilidade fiscal e ambiental, podendo 

atingir um grupo maior de pessoas, quando haja interesse por parte das empresas 

para desenvolverem essas ações, dando assim melhores condições não somente 

para o meio ambiente, mas como na questão cultural, social e educacional. 

 

Neste contexto, verifica-se que são diversas as definições de 
responsabilidade social; para alguns representa a ideia de obrigação legal, 
para outros significa um comportamento responsável no sentido ético, e 
para outros ainda significa uma contribuição caridosa ou até mesmo uma 
consciência social. Alguns vêm como uma espécie de dever, impondo aos 
administradores de empresa padrões mais altos de comportamento que 
aqueles impostos aos cidadãos em geral (KARKOTLI, 2007, p. 45). 

 

A postura empresarial atual demonstra certo direcionamento do conceito e 

prática de responsabilidade social devido às mudanças históricas estudadas até aqui 

e a mudança da visão empresarial direcionando seu foco não mais só nos cliente e 

sim no ambiente geral onde esta inserida a empresa, sendo assim, passa a ter uma 

visão organizacional a partir da responsabilidade social empresarial. 

 

Responsabilidade social é o grau de obrigações de uma organização em 
assumir ações que protejam e melhorem o bem-estar da sociedade na 
medida em que ela procura atingir seus próprios interesses. Refere-se ao 
grau de eficiência e eficácia que uma organização apresenta no alcance de 
suas responsabilidades sociais (CHIAVENATO,2010, p. 112). 

 

Por tanto a responsabilidade social empresaria deverá atender as 

necessidades não só das empresas, mas sim de todos envolvidos como: 

colaboradores onde a empresa deverá oferecer uma qualidade de vida no trabalho 

adequada, um ambiente saldável, harmonioso, confortável e adequando para cara 

função. Deverá atingir também os parceiros como fornecedores, onde a empresa 

social responsável preocupa com o relacionamento saldável, cumprimento de todas 

obrigações em dias e dando qualidade aos seus produtos. E por fim cumprindo com 

os compromissos assumidos com a sociedade, cumprindo todos deveres ajudando 

assim no desenvolvimento social.  
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Figura 3 – A VISÃO DA ORGANIZAÇÃO A PARTIR DA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kwasnicka apud Karkotli (2007, p. 47). 

 

 

Com a definição da visão da organização a partir da responsabilidade social, 

veio a necessidade da definição da área social referidas à responsabilidade social 

de modo que as empresas possam ter conhecimento da área que podem atuar 

definindo seu planejamento de implementação da responsabilidade social 

empresarial. Karkotli define as áreas em Filantropia, Ação Social, Responsabilidade 

social corporativa, Marketing Social e Marketing ideológico representados no quadro 

a seguir. 

 

 A Responsabilidade social define em cinco áreas sociais: filantropia, ação 

social, responsabilidade social corporativa, marketing social e marketing institucional 

Valorização dos seus 
funcionários e da comunidade, 
com o intuito de sentirem-se 
comprometidos com este 
processo de desenvolvimento 
sustentável.  

Compreender a 
importância de 
pesquisas e investir 
em novas 
tecnologias que 
tornem o 
desenvolvimento 
ambiental 

sustentável: 

Desenvolver um 
trabalho ético: 

E, por fim, concluir 
que o mercado é 
apolítico, e que isso 
significa falta de 
humanização social 

Perceber o atual padrão mundial de 
acumulação de capital, 
fundamentado na tecnologia e na 
exploração do desemprego 

Sentir-se 
comprometi
da como 
meio 
ambiente: 

Preocupação 
com o 
consumidor 
responsável 
e consciente 

Ser 
responsável 
social no 
cotidiano: 

 
Responsabilidade  

Social 
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onde todas áreas tem em comum a aplicação da ética em suas ações com foco 

social.  

 

Figura 4 – DEFINIÇÕES DA ÁREA SOCIAL REFERIDAS À RESPONSABILIDADE 

SOCIAL. 

 
FILANTROPIA: Tem como base os princípios da caridade e da custodia e amor à 
humanidade. 
 

 
AÇÃO SOCIAL: É ação de curto prazo com objetivo de satisfazer as necessidades 
em prol da sociedade ou de uma comunidade específica. 
  

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: É o comportamento ético e 
responsável na busca de qualidade nas relações que a organização estabelece com 
todos os seus stakeholders, associado diretamente e indiretamente ao negócio da 
empresa, incorporada à orientação estratégica da empresa e refletida em desafios 
éticos para dimensões econômicas, ambiental e social. 
  

 

MARKETING SOCIAL: Significa entender e atender a sociedade, proporcionando a 
satisfação e o bem-estar da mesma dentro de um comportamento ético e social 
responsável, visando ás transformações sociais. 
 

 

MARKETING IDEOLÓGICO/INSTITUCIONAL: É utilizado para indicar e associar as 
iniciativas pelas quais uma empresa procura manter, fortalecer e solidificar a 
imagem da marca e a identidade da marca perante ao seu público-alvo. 
 

Fonte: Karkotli (2007, p. 63) 

 

2.4 Estratégias empreendedoras de responsabilidade social  

  

As estratégias empresariais ao passar do tempo foram ficando inadequadas e 

convencionais, pois com o crescimento da concorrência o mercado necessitava de 

algo novo ainda não explorado. A responsabilidade social contribuiu para dar uma 

modificada nas estratégias empreendedoras dando um novo rumo ao mercado, com 

ideias inovadoras onde os bons resultados afetam diretamente na sociedade, 

qualificando pessoas, resgatando culturas e desenvolvendo uma região. 
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As novas realidades competitivas romperam as fronteiras existentes entre 
os diferentes ramos de negócios e grande parte dos padrões que norteavam 
as práticas gerenciais tornaram obsoletos os modelos convencionais de 
estratégia e crescimento. KARKOTLI (2007. p. 77) 
 

Contudo afirma-se que devido às novas realidades de exigências e 

competitividades do mercado moderno é fundamental a execução de um 

planejamento estratégico inovador pensando não somente na empresa e sim em 

todo o ambiente onde ela está inserida. 

 

2.5 Marketing societal  

 

Para que seja realizada uma boa estratégia com nível competitivo e 

resultados satisfatórios na área da responsabilidade social empresarial é preciso 

aplicar um marketing imprimindo qualidade e inovação, assim onde possa obter 

bons resultados, tendo como objetivo atingir as necessidades dos clientes, lendo o 

conhecimento de todas ações sociais e fortalecendo o marketing interno com seus 

colaboradores dando-lhes condições de trabalho com qualidade, segurança e saúde. 

Com isso o marketing social é uma ferramenta que dá suporte e auxilia para a 

execução destas tarefas. 

 Segundo Cobra, “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação oferta e 

troca de produtos de valor com outros”(1997, p. 24). 

Portanto o papel do marketing na prática da responsabilidade social 

empresarial é visualizar uma necessidade e desejo, a partir disso criar uma ação 

que supra essa demanda e divulgar para atingir seu público alvo através de 

promoções, obtendo assim resultados esperados tanto para a organização quanto 

para a ação social proposta. 
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FIGURA 5 - MARKETING BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Cobra (1997, p. 32) 

 

De acordo com Gracioso (1998, p. 125), grande parte dos pequenos 

empresários enxergam o marketing de uma forma equivocada em suas 

possibilidades, porém as vantagens competitivas duradouras vistas na essência do 

marketing moderno depende o sucesso das pequenas e medias empresas. O 

marketing moderno é uma ferramenta que auxilia não somente grandes empresas e 

sim as pequenas empresas que dependem dessa ferramenta para consolidar em um 

mercado tão competitivo. 

 

O conceito de marketing societal propõe que as empresas desenvolvam 
condições sociais e éticas em suas práticas de marketing. Devem equilibrar 
critérios frequentemente conflitantes entre lucros da empresa, a satisfação 
dos desejos dos consumidores e o interesse público (KOTLER, 2011, p. 44). 

 

    Define-se que a responsabilidade social empresarial aplicada de forma ética, 

organizada, planejada e definida terão resultados satisfatórios, pois não traz 

benefícios especifico para a organização que a aplica e sim para todos envolvidos 

 

CCUUSSTTOO  AAOO 

CCOONNSSUUMMIIDDOORR 
CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO CCOONNVVÊÊNNIIEENNCCIIAA NECESSIDADES  

DO 

 CONSUMIDOR 
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como relata todos estudos até aqui, como os funcionários, fornecedores, meio 

ambiente, sociedade e é claro a empresa e que para isso o marketing deverá ser 

utilizado, preocupando com uma boa estratégia, analisando o mercado para atingir o 

público alvo. 

 A responsabilidade social é uma ferramenta inovadora que tem impacto 

positivo e a empresa que não fizer uso desata ferramenta vai perdendo espaço no 

mercado, uma vez que este está cada vez mais exigente e competitivo e o governo 

não consegue suprir a demanda que é muito alta no país apesar de várias tentativas 

nos últimos anos. Cabe assim, as empresas estudarem e executarem a 

responsabilidade social empresarial ajudando o desenvolvimento da área onde está 

inserida podendo assim alcançar bons resultados investindo na melhoria da imagem 

da empresa, produtos e serviços. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia pauta quais são os objetivos do trabalho, ligando-os com sua 

finalidade.  

Para Silva. “A escolha da metodologia oscila de acordo com os objetivos 

traçados da pesquisa e o problema a ser investigado”. (2003, p. 59) 

Ou seja, tem uma ligação entre os objetivos e o problema proposto na 

pesquisa do trabalho. 

 

Nessa fase, o pesquisador precisa ter alguns cuidados, por exemplo o uso 
dos métodos e técnicas a serem utilizados para o sucesso da pesquisa a 
realizar. A metodologia relaciona-se com os objetivos e a finalidade do 
projeto. Deve descrever os passos dados para alcançar os objetivos   
(SILVA, 2003, p. 59). 
 

 O tema selecionado para a produção desta pesquisa está sendo muito 

comentado no ambiente empresarial, pois trata-se de um assunto relevante com 

um poder de alcance amplo, e por isso, houve a necessidade de compreender 

onde é dever e onde torna-se uma ferramenta que possa ser utilizada para obter 

melhores resultados na empresa. Assim, demonstrando diversas formas de 

responsabilidade social empresarial, levantando dados de micro e pequenas 

empresas da região de Araputanga que a praticam ações sociais. 

 

 

3.1 Quanto à forma de abordagem - Quantitativa e qualitativa 

 

O tipo de pesquisa define a forma que será desenvolvida o trabalho. As 

abordagens do tipo qualitativa e quantitativa encorpam de forma conjunta a maioria 

dos projetos, pois se faz necessário a mensuração de dados e com o crescimento 

das ciências humanas também tem importância de solidar uma ideia já existente 

aprimorando e lapidando sua essência para um contexto de desenvolvimento 

particular. A abordagem quantitativa tem uso significativo pois essa abordagem 

trabalha com levantamentos numéricos como explica o autor a seguir:  

 
A abordagem quantitativa dos métodos de investigação é bem utilizada no 
desenvolvimento de investigações descritas, pois as mesmas procuram 
descobrir a classificação à relação entre variáveis, assim como na 
investigação da relação de causalidade entre os fenômenos causa e efeito. 
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O termo quantitativo significa quantificar opiniões, dados, na forma de coleta 
de informações (SILVA, 2010, p. 28) 
 

 Como visto, a abordagem de forma quantitativa vai trabalhar com dados 

numéricos, mensurando e imprimindo valores para o projeto pretendido, levantando 

dados. Já o tipo de forma qualitativo vai exaltar o tema pretendido no projeto 

exaltando e imprimindo qualidade no tema abordado.  

 
Com o crescimento das investigações nas ciências humanas, as 
abordagens qualitativas procuraram consolidar procedimentos que 
pudessem superar os limites das análises meramente quantitativas, e que 
difere uma abordagem da outra é o fato de o paradigma qualitativo não 
empregar dados estatísticos como centro do processo de análise de um 
problema (SILVA, 2010, p. 28) 
 

Foram utilizados os dois tipos de pesquisa neste projeto. Uma vez que tem a 

necessidade de enumerar a quantidade de empresas que praticam a 

responsabilidade social, e a forma qualitativa foi aplicada para extrair dados das 

empresas, utilizados para dar um polimento na ideia já existente no tema. 

Os dados foram recolhidos por meio de estudos feitos a partir do local, 

portanto, necessitou-se de uma delimitação geográfica para demarcar a área 

pesquisada. No caso desse trabalho, dez micros e pequenas empresas do centro 

comercial da cidade de Araputanga foram analisadas através de questionários 

condizentes ao tema. 

  

3.2 Quanto aos procedimentos técnicos adotados/ técnicas de coletas de 
dados - Pesquisa bibliográfica  

  

A pesquisa bibliografia é utilizada na maioria dos casos, pois essa pesquisa 

refere-se em bases teóricas com já publicadas. 

 

É um tipo de pesquisa realizada pela maioria dos pesquisadores mesmo em 
seu preambulo. Essa pesquisa explica e discute um tema ou um problema 
com base em referencias teóricas já publicadas em livros, revistas, 
periódicos, artigos científicos etc. Podem ocorrer pesquisas exclusivamente 
com base em fontes bibliográficas (SILVA, 2010, p. 54) 
 

Isso explica a utilização da pesquisa bibliográfica neste projeto, uma vez que 

o mesmo é embasado em estudos científicos já publicados em livros que relatam 

sobre o tema escolhido, dando assim uma visão diversificada para o projeto, já que 

foi utilizada várias referências bibliográficas obtendo assim um trabalho com mais 
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informações, visto de vários anglos e com conceitos diferentes sobre o mesmo 

assunto abordado.  

Utilizou-se também a pesquisa-levantamento, pois foi feita uso de uma 

população baseada em uma amostragem que selecionada obtendo dados ao 

projeto, como relata a ideia do autor a seguir: 

 

Consiste na coleta de dados referentes a uma dada população com base 
em uma amostra selecionada, de forma clara e direta, dos quais se objetiva 
saber o comportamento. A pesquisa-levantamento utiliza técnicas 
estatísticas e análise quantitativa e permite a generalização dos resultados 
obtidos para o total da população, permitindo o cálculo da margem de erro 
(SILVA, 2010, p. 56)  

  
A escolha da pesquisa-levantamento foi através de um roteiro padronizado 

aplicado diretamente na população que escolhida para extrair as informações 

desejadas. 

 
   

3.3 Quanto aos Métodos - Dialéticos 

 

O método dialético pesquisa uma realidade de acordo com seus estudos 

pelas suas ações mútuas.  

Segundo Andrade, “O método dialético não envolve apenas questões 

ideológicas, geradoras de polemica. Trata-se de um método de investigação da 

realidade pelo estudo de sua ação recíproca (2001, p. 122).” 

O método encontrado neste trabalho foi o método dialético onde aplicou-se 

sobe uma pesquisa baseada na realidade existente no mercado nacional sobre 

responsabilidade social empresarial estudada até aqui e teve como objetivo estudar 

o assunto nas micro e pequenas empresas da cidade de Araputanga, que através de 

ação deste método investigou a realidade no centro comercial mencionado acima. 

3.4 Quanto aos instrumentos de coleta de dados - Questionário 

  

Para realizar esta pesquisa foi utilizada como coleta de dados, a aplicação de 

questionário formulado com perguntas de múltiplas escolhas, onde procurou abordar 

proprietários, gerentes ou gestores.  

  Para Severino (2007, p. 125), o questionário é um conjunto de questões, 

sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por 
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parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre 

os assuntos em estudo.  

 Os questionários aplicados teve como objetivo colher informações e 

opinião das empresas analisadas referente ao assunto proposto no tema deste 

trabalho que é a responsabilidade social vista da ótica empresarial em micro e 

pequenas empresas de Araputanga onde os resultados desta pesquisa 

corresponderam as expectativas do autor. 

 

3.5 Quanto à delimitação geográfica do universo 

 
 Foi feita uma observação das empresas que já praticam ações sociais para 

serem entrevistadas e executar a pesquisa, definindo as micros e pequenas 

empresas que se encontram no centro comercial da cidade de Araputanga colhendo 

os dados para serem observados, analisados e chegar a uma conclusão sobre a 

responsabilidade social empresarial nas pequenas empresas de Araputanga.  

MARTINS descreve “que o sujeito poderá ser uma unidade física; além 

disso, é claro, como é comum, o sujeito poderá ser um indivíduo. A unidade a ser 

pesquisado dever ser precisamente definida” (2010, p. 43). 

O universo pesquisado portanto foram em dez micro e pequenos empresas 

de seguimentos aleatórios para obter diferentes resultados. Essas empresas 

encontram-se no centro comercial da cidade de Araputanga e as datas onde foi 

aplicada os questionário foi do dia de três de agosto de dois mil e quinze até o dia 28 

do mesmo mês e ano. 

 

 

3.6 Quanto à população e amostra - Probabilística 

  

O método de amostragem que aplicado neste projeto é o método 

probabilismo, pois este se acomoda com mais facilidade no tema proposto neste 

projeto, uma vez que o mesmo é um tema amplo onde a probabilidade de aplicação 

é vasta. 
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“O método de amostragem probabilística exige que cada elemento da 

população possua determinada probabilidade de ser selecionado. Normalmente 

possuem a mesma probabilidade (MARTINS, 2010. p. 47).” 

Com isso será feita a visita em empresas na praça comercial no centro da 

cidade de Araputanga para a coleta de dados onde será utilizada no projeto de 

pesquisa, obtendo um numero de amostragem onde possa atender os 

questionamentos e os objetivos para a finalização do projeto. 
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4 ANALISE DE DADOS 

 

A análise de dados vem com o objetivo de demonstrar resultados de uma 

pesquisa de forma clara e objetiva onde pode ser feita uma leitura compreensiva do 

resultado. Com outras palavras, apresenta a ação de análise e os comentário dos 

dados, identificando os assuntos de interesse em cada pesquisa. 

Nos gráficos analisados a seguir, observa-se os resultados das questões 

levantadas no presente trabalho sobre responsabilidade social empresarial nas 

pequenas empresas do município de Araputanga. Essa análise de dados, descreve 

o processo de análise e interpretação dos dados, identificando os inerentes da 

pesquisa e seus resultados. 

 

           Gráfico 01 – Gênero do público entrevistado 
 

 
                            
                              Fonte: Pesquisa de campo 2015 
 

 

 Conforme o gráfico 01, 80% dos gestores pesquisados em Araputanga são 

homens e apenas 20% são mulheres, esses resultados demonstram que a mulher 

tem ganhado destaque nos últimos anos, assumindo cargos de grande relevância 

nas organizações e até mesmo como chefe de estado como a presidente do Brasil 

deste mandato. Com isso, podemos ver que cada vez mais a mulher inserida no 

mercado de trabalho, e ocupando vagas que antes eram somente confiado aos 

homens.  

 

 

GENERO DO PUBLICO ENTREVISTADO 
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 Gráfico 02 – Cargo em que o entrevistado ocupa na empresa 

 

 

                                  Fonte: Pesquisa de campo 2015 

 

O grafico acima demontra que 80% dos gestores nas pequenas empresas de 

Araputanga são socio proprietarios e 20% são gerentes. Isso deve-se pelo fato das 

empresas serem de pequeno porte e não tendo a necessidade de um gerente onde 

esta função é suprida pelo proprietario que faz varias funções como, lider, gestor, 

supervisor etc.  

 
                  Gráfico 03 – classificação da empresa 
 

 
                                    

       Fonte: Pesquisa de campo 2015 
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Observou-se que no gráfico 03, 60% da empresas estão classificadas como 

Micro Empresas e 20% são Micro empreendedores individuais 10% Empresas de 

Pequeno Porte e 10% LTDA. Conforme esses dados a maioria são micro empresas 

e que ajudam a desenvolver a economia da cidade gerando empregos, rendas e 

contribuindo com taxas e impostos. 

 

   Gráfico 04 – interesse em desenvolver programas sociais 

 

 
                                      

      Fonte: Pesquisa de campo 2015 
 

 

No gráfico ilustrado acima mostra que, 70% das empresas pesquisadas tem 

interesse em desenvolver alguma atividade social, 30% talvez desenvolveria sim 

algum tipo de atividade social e não tivemos nenhuma empresa que se declarou 

contra as atividades social serem desenvolvidas por empresas privadas, ou seja as 

pequenas empresas de Araputanga acreditam que essa área também pode ser 

explorada pelas pequenas empresas vendo uma oportunidade de melhorarem a 

imagem perante a sociedade e podendo assim contribuir com o desenvolvimento 

social fazendo algo a mais que apenas cumprirem suas obrigações.  
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     Gráfico 05 – procedimentos de registro das ações sociais  

 
                                          Fonte: Pesquisa de campo 2015 

 

Verificou-se no gráfico que os 90% das empresa que praticam alguma 

atividade social não fazem registros dessa atividade por executar esta atividade de 

forma informal, e apenas 10% faz o registro com publicidade ou seja esses 10 % 

pratica ações sociais e já faz o registro dessas ações.  

 

 Gráfico – 06 empresas que desenvolvem atividades sociais 

 
                                    

   Fonte: Pesquisa de campo 2015 
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Das empresas pesquisadas 70 % já desenvolvem alguma atividade social 

seja ela de forma impirica ou com base e conhecimentos tecnicos, já 30% não 

desenvolvem nenhuma atividade social. Observa-se que o interesse em desenvolver 

alguma ação social é ampla e que a maioria já pratica essa ação seja ela informal ou 

com embasamento teorico, ou seja essa não apenas uma realidade das grandes 

empresas e os dados mostram que o pequeno empresario tambem esta cumprindo 

seu papel para o desenvolvimento social.  

 

    Grafico 07 – retorno que aplicação de atividades sociais 
    dão a empresa 

 
                                   Fonte: Pesquisa de campo 2015 
 

Os dados apontam conforme o grafico que 70% das empresas pesquisadas 

acredita que os resultados da implantação da responsabilidade social empresarial 

em suas empresas traiam como beneficios uma contribuição para sociedade inseria, 

ou seja a maioria acredita o maior beneficiado com essas acoes seria a sociedade, 

já 20% acredita que esses resultados valorizaria a marca da empresa com as açoes 

sociais e apenas 10% acredita que melhoraria a imagem da empresa com a 

implantaçao da responsabilidade social em suas atividades. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A responsabilidade social empresarial é uma ferramenta que tem um 

potencial para auxiliar positivamente nos resultados das grandes empresas e que 

pode ser utilizada também nas empresas de pequeno porte sem que seja um gasto 

desnecessário, trazendo assim benefícios para empresa, produtos e serviços. Como 

objetivo, este trabalho procurou analisar a aplicação do tema proposto nas pequenas 

empresas, identificar as formas que podem ser aplicadas e incentivar as pesquisas 

com o demonstrativo dos resultados deste projeto.  

A pesquisa evidenciou que existe um interesse significativo do mercado local em 

implantar ações sociais em suas empresas, observou também que algumas 

empresas já fazem o uso desta prática, porém de forma informal não tendo um 

controle palpável de seus resultados.  

De acordo com a situação encontra no mercado pesquisado, a responsabilidade 

social empresarial implantada de forma técnica nas pequenas empresas mostraria 

resultados positivos de forma que os gestores poderiam se surpreenderem, pois as 

empresas que já aplica de forma empírica, relatam resultados satisfatórios, como: 

melhoria da imagem da empresa ou seja, clientes que passam a confiar mais na 

empresa que aplica responsabilidade social empresarial e a melhoria da sociedade 

inserida, contribuindo assim para o desenvolvimento social ampliando o campo de 

oportunidades. Para isso é preciso que haja um trabalho conjunto das empresas 

instituições acadêmicas ou educacionais como faculdades, SEBRAE e até mesmo 

com CDL para manter esta comunicação e levar informações técnicas aos gestores 

destas empresas, qualificando assim este trabalho e melhorando os resultados 

destas empresas afetando positivamente na economia local.  

  Para a realização desta pesquisa a metodologia implantada atendeu as 

necessidades e objetivos do pesquisador, permitindo assim ao pesquisador receber 

informações desejadas no projeto e seguindo o planejamento. O tema proposto por 

ser vasto dificultou no início, mas com a delimitação deste tema esse obstáculo foi 

superado podendo dar mais clareza e chegar com mais segurança na ideia 

proposta. Foi utilizada várias obras, mas a que mais chamou atenção pela riqueza 

de qualidade e detalhes do assunto foi a obra do Gilson Karkotli com o título 

Responsabilidade Social Empresarial, por ser um livro que traz clareza na leitura, 
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fácil interpretação e informações completas esta obra é fundamental para o estudo 

deste tema. 

Esta pesquisa trouxe um ganho imensurável para o autor, pois já aplicando a 

responsabilidade social empresaria em sua empresa pode conhecer viárias visões 

sobre o assunto, ampliando o campo de visão sobre este tema e levando também 

conhecimento as empresas pesquisadas que também agregaram informações 

levantando dados que podem ser utilizados para possíveis tomadas de decisões 

referente ao tema em vossas empresas. 

     Fica-se como guia para novos trabalhos na área, a necessidade de aprofundar-se 

no tema responsabilidade social empresarial em pequenas empresas, marketing 

social, Stakeholders e Estratégias Empreendedoras de Responsabilidade Social. 
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 APÊNDICE 

 Questionário para pesquisa de campo – Responsabilidade social 

 

Presado participante, 

 O objetivo deste formulário de pesquisa é levantar dados para a 

execução de um trabalho de conclusão de curso voltado para Responsabilidade 

Social Empresarial nas pequenas empresas no município de Araputanga. O 

Trabalho tem como objetivo compreender as diversas formas de ações de 

responsabilidade social empresarial e as práticas efetivas para sua implementação 

em pequenas empresas na região citada acima. 

A identidade do respondente será mantida em sigilo, sendo assim sua 

colaboração é de suma importância para que este trabalho tenha êxito. 

Agradeço a colaboração. 

Acadêmico – Francis Oliveira de Lima – Graduando/Bacharelando em Administração 

da Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP) 

 

1- Gênero : 

masculino (  ) 

feminino (  ) 

 

2- Qual cargo ocupa na empresa? 

Gerente (  ) 

Auxiliar (  ) 

Sócio/Proprietário (  ) 

 

3- Qual a classificação da empresa?   

Micro empreendedor individual (  ) 

Micro empresa (  ) 

LTDA  (  ) 

Outra (  ) 
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4- A empresa tem interesse em desenvolver programas sociais? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Talvez (  ) 

 

5- Qual o seu entendimento sobre responsabilidade social? 

 A responsabilidade social é ser, sempre em qualquer situação da organização ou 
pessoa física no seu dia-a-dia da mesma. Em todo momento se preocupar com o 
desenvolvimento sustentável, com o consumo consciente e com uma política social 
transparente de maneira continua e planejada.     (   ) 
 
Uma empresa é responsável social quando aumenta a aceitação da comunidade e 
do consumido quanto ao produto produzido ou vendido com relação ao da 
concorrente, além da marca que fica mais fortalecida e lembrada. (   ) 
  
Gerar emprego e pagar os impostos em dia, pois ações como ajudas sociais é dever 
único do governo.   (  ) 
 

Não possui nenhum entendimento (  ) 

 

6- Se desenvolve atividades sociais, como funciona o procedimento de registro? 

Através de documentos (  ) 

Através de publicidade  (  ) 

Através apenas de comunicado verbal (  ) 

Não se faz registros  (  ) 

 

7- Sua empresa já desenvolveu alguma atividade social? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Se sim, quais?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8-  Você acredita que os investimentos em ações de responsabilidade social 

empresarial gera retorno para empresa? 

 Retorno, financeiro (  ) 

Melhoria da imagem da empresa  (  ) 

Valorização da marca da empresa  (  ) 

Contribuição com a sociedade inserida (  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


