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1. RESUMO 

 
A Responsabilidade Social é um tema de interesse crescente para as 
organizações, pois impactam diretamente nos objetivos e estratégias 
empresariais, ressignificando a empresa e o modo como se relaciona com seus 
stakeholders. Neste trabalho pretende-se, sob a perspectiva da complexidade, 
identificar a Responsabilidade Social Empresarial como fator de 
desenvolvimento dos recursos humanos da organização. Para percebê-lo, a 
abordagem sistêmica lança seu olhar não somente para o indivíduo 
isoladamente, mas considera também seu contexto e as relações 
estabelecidas. Neste sentido, foi realizado inicialmente um levantamento 
bibliográfico pertinente ao tema em fontes primárias e secundárias, em seguida 
leituras e fichamento dos textos e dados colhidos, essa pesquisa permitiu a 
construção deste trabalho que pretende identificar os impactos da 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) que podem contribuir para que o 
indivíduo e as organizações estejam preparados às novas exigências das 
relações internacionais, estendendo a atuação da empresa no sentido mais 
integrador da sociedade.   
 

2. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a complexidade de aspectos que 

surgiram com o passar dos anos com base no pensamento sistêmico, que é 
uma nova forma de abordagem que compreende o desenvolvimento humano 

sobre a perspectiva da complexidade. Esse novo enfoque mostra que um 

gestor deve saber observar os sistemas e suas complexidades, agrupando os 

elementos da realidade, aprendendo a delimitar fronteiras para entendê-los e 

manejá-los. 
Outro assunto abordado é o significado de responsabilidade social empresarial, 

que para muitos, de maneira simplista, consiste em uma empresa preservar o 

meio ambiente através da reciclagem ou de ações sociais, mas para que uma 

organização seja realmente sustentável ela deve estar preocupada também 

com a qualidade de vida dos seus trabalhadores, oferecendo lhes condições 

plenas para a realização profissional e pessoal, e buscando escutar os anseios 
dos funcionários para programar as mudanças necessárias. 

O pensamento sistêmico defende um novo paradigma, na qual todas as ações 

tem relação formando um único sistema, contradizendo com algumas teorias 

da administração clássica, onde o homem era tratado como uma máquina, 

sendo valorizado somente pelo seu trabalho, não possuindo benefícios nem 



qualidade de vida.  Este trabalho está dividido em três partes, assim como 
segue: 

A primeira parte está dedicada ao entendimento do pensamento sistêmico nas 

organizações, o olhar ampliado para a teia de relações complexas na qual se 

encontra a organização, diferenciando do modo clássico da administração que 

ainda domina as relações de produção na contemporaneidade.  

Na segunda parte expõe-se o conceito de Responsabilidade Social, 

identificando historicamente seus significados e implicações, que alternam-se 

de acordo com as demandas sociais. Em seguida é traçada a crítica ao modelo 

produtivista que dificulta a abordagem sistêmica, e nesse contexto, abala a 

sustentabilidade da empresa na atual configuração social marcada por 

mudanças constantes e rapidez de informação incomparável.  
Por fim apresentam-se as considerações acerca desse estudo, no entanto 

longe da pretensão de esgotá-lo.    

 
3. OBJETIVOS 

Geral: 

Identificar a Responsabilidade Social Empresarial como fator para o 
desenvolvimento dos recursos humanos da empresa.  

Específicos: 

- Compreender a administração na atualidade pelo viés do pensamento 
sistêmico;  

-Traçar um panorama sobre o desenvolvimento do conceito de 
Responsabilidade Social Empresarial;  

-  Evidenciar o modo como empresas encaram a questão da RSE na 
atualidade. 

 
4. METODOLOGIA 

A metodologia empregada para a realização deste trabalho de cunho teórico 
consiste em pesquisas bibliográficas. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

1. PENSAMENTO SISTÊMICO NA ADMINISTRAÇÃO 

 Em uma época de mudanças, incertezas e complexidades, na qual um 

único fator econômico pode alterar a situação de inúmeras pessoas, 



organizações, ou até mesmo a economia de um país, percebe-se que muitas 
atividades realizadas no mundo possuem ligações que podem impactar na vida 

de inúmeros cidadãos.  

 Hoje a sociedade apresenta aspectos de natureza intrinsecamente 

complexa, causados pela interferência de fatores antes inexistentes. Evolução 

tecnológica avançada, escassez dos recursos naturais, educação, transporte, 

grandes concentrações urbanas, inflação, integração na sociedade global, são 

alguns problemas que caracterizam o cenário de empresas públicas e privadas. 

Além de aspectos externos os administradores devem gerenciar as diferentes 

necessidades e atitudes das pessoas e seu efeito sobre o desempenho nas 

organizações. Segundo Chiavenato (2003, pg. 11): 

 
A palavra administração vem do latim ad (direção 
tendência para) e minister ( subordinação ou obediência ) 
e significa aquele que realiza uma função sob  o comando 
de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. 
 
 

 A administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e 

utilização de recursos, seus conhecimentos são produzidos pela observação e 

análise crítica da experiência prática das organizações e de seus 

administradores. Pode-se dizer que é uma pratica desde que o homem surgiu, 

contudo o estudo começou a pouco mais de 100 anos na Revolução Industrial, 

em resposta ao crescimento acelerado e desorganizado, e a necessidade de 

maior eficiência e produtividade das empresas.  
No início do século XX, Frederick W. Taylor apresenta o estudo da 

Administração como ciência e os princípios da Administração Cientifica, que 

priorizava a produção máxima com um custo mínimo em um menor tempo. 

Paralelo aos estudos de Taylor surge Jules Henri Fayol, responsável por definir 

as funções básicas da Administração, transformando-a em uma disciplina. 

Além de Taylor e Fayol, Henry Ford, Max Weber, Elton Mayo contribuíram com 
teorias, para os conceitos primordiais dessa disciplina. 

 Muitas dessas teorias focavam apenas aspectos específicos da 

organização, porém alguns estudiosos começaram a perceber que certos 

princípios eram validos e aplicáveis a diferentes ramos da ciência, dando início 

a chamada Teoria Geral de Sistemas. Desenvolvida pelo cientista alemão 



Ludwig von Bertalanffy, busca uma maneira mais abrangente de estudar os 
campos não físicos do conhecimento cientifico, especialmente as ciências 

sociais. A importância dessa teoria implica na necessidade de avaliar a 

organização como um todo e não somente por departamentos ou setores, 

defendendo que as empresas podem ser vistas como sistemas, que são 

complexos em função dos tipos de problemas que apresentam, fruto de 

múltiplas causas independentes, internas e externas. 

 Segundo Maximiliano (2008, pg. 319) a ferramenta que lida com essa 

complexidade é o enfoque sistêmico (ou pensamento sistêmico), que é um 

conjunto de conhecimentos que analisa a empresa como um todo, eliminando o 

conceito de organizações autoritárias, tradicionais, que ainda se baseiam em 
velhos paradigmas, como no conceito eu sou meu cargo, onde o indivíduo 

acaba tendo dificuldade em separar o cargo que ocupa com a própria 

personalidade, não valorizando os demais e sempre ao se debater com um 

resultado frustrante irá culpar alguém.  

 

A organização revela-se como conjunto de pelo menos 
dois sistemas (ou subsistemas) que se influenciam 
mutuamente: o sistema técnico e o social. Sistema 
técnico. O sistema técnico é formado por recursos e 
componentes físicos e abstratos, e que, até certo ponto 
independem das pessoas: objetivos, divisão de trabalho, 
tecnologia, instalações, duração das tarefas, 
procedimentos. Sistema social. O sistema social é 
formado por todas as manifestações do comportamento 
dos indivíduos e dos grupos: relações sociais, grupos 
informais, cultura, clima, atitudes e motivação. Maximiano 
(2008, p. 319). 
 
 

Outro enfoque desse pensamento defende a organização como sistema, 

revelando-a em dois grupos que se influenciam, o sistema técnico, focado pela 

administração cientifica, enfatizava no processo produtivo, nos resultados, e o 

sistema social, analisado pela escola de relações humanas, analisava o 

comportamento dos indivíduos, como eles interagem com o ambiente interno. A 

administração sistêmica defende uma visão integrada, onde as organizações 
são sistemas sócio-técnicos, pois é impossível gerenciar uma situação sem 

levar em consideração os fatores que a cercam, exemplo, um procedimento 



não será realizado com perfeição se a empresa encontrar-se com problemas 
de motivação nos seus funcionários. 

 Conforme o mesmo autor uma das premissas primordiais do 

pensamento sistêmico é a capacidade de saber enxergar, um gestor deve 

saber observar os sistemas e suas complexidades, agrupando os elementos da 

realidade, aprendendo a delimitar fronteiras para entendê-los e manejá-los. 

Uma aplicação dessa teoria pode ser encontrada na administração da 

qualidade total, que é um problema de toda a empresa, e não de um 

departamento especifico, pois para se obter uma qualidade total é necessário 

que toda a empresa esteja em sintonia. 

 Existem inúmeras organizações que ainda relutam a utilização desse 

enfoque, por terem um pensamento considerado arcaico e defenderem que o 
funcionário deve em primeiro lugar valorizar a empresa, deixando qualidade de 

vida para segundo plano. Todavia, esses princípios podem prejudicá-la no 

futuro, pois mesmo que a empresa consiga reunir um grupo de funcionários 

eficientes e eficazes, treinando-os para que a empresa cresça em um período 

determinado, outra companhia poderá oferecer o mesmo salário com uma 

qualidade de vida melhor, fazendo com que o funcionário acabe indo para outro 

lugar, com isso ela terá investido em um indivíduo e não terá o retorno. 

 Quando uma gestão planeja e executa um objetivo, com base nos 

conceitos do pensamento sistêmico, agrupando a parte técnica e social. 

Valorizando seu funcionário, proporcionando uma qualidade de trabalho e de 

vida, ela consequentemente acaba fidelizando aquele individuo, fazendo com 
que ele mesmo busque melhorias, para si próprio e para todo o sistema. 

 

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES 

  

Segundo Govatto (2002) responsabilidade social é um compromisso 

empresarial para o desenvolvimento da sociedade expresso por suas atitudes e 
valores. Além das obrigações por lei as organizações devem contribuir para um 

desenvolvimento sustentável com obrigações de caráter moral, realizando 

qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. É um compromisso reconhecido socialmente e assumido por grupo 



que aceita as consequências de atos praticados por qualquer um de seus 
membros. 

 No ambiente empresarial é uma nova forma de gestão que se define 

pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 

quais ela se relaciona os critérios que utilizam para a tomada de decisões, os 

valores que definem suas prioridades e os relacionamentos, realizando ações 

que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.  

 Esse novo modo de pensar tem proporcionado vantagens para muitas 

organizações, pois além de acabarem reutilizando seus materiais, tendo uma 

redução nos seus custos, os consumidores atuais buscam produtos/serviços de 
empresas que demonstrem preocupação com o meio ambiente, que ofereçam 

produtos ecologicamente corretos que não agridam a natureza em geral. O que 

poucos sabem é que reciclar e proteger o meio ambiente não torna uma 

empresa sustentável. De acordo com Neto (2002, p. 62):  

Apoiar o desenvolvimento da comunidade e preservar o 
meio ambiente não são suficientes para atribuir a 
empresa a condição de socialmente responsável. É 
necessário investir no bem-estar dos seus funcionários e 
dependentes e num ambiente de trabalho saudável, além 
de promover comunicações transparentes, dar retorno 
aos acionistas, assegurar sinergia com seus parceiros e 
garantir a satisfação dos seus clientes e/ ou 
consumidores.  
 
 

 São inúmeras as companhias que fabricam produtos com embalagens 

retornáveis, realizam ações sociais e campanhas para preservar o planeta e 
ajudar ao próximo, mas quando paramos para analisar o seu interior vemos 

que alguns dos seus conceitos caem em contradição, por não prezarem pela 

qualidade de vida dos seus próprios funcionários. Como exemplo poderíamos 

citar um ato comum em inúmeras organizações, que possuem um pensamento 

arcaico citado no capítulo anterior, que de um modo indireto obrigam seu 

funcionário trabalhar além da sua carga horária alguns dias da semana, e com 
o passar o tempo acaba se tornando um habito prejudicando as atividades e 

compromissos que ele tem fora da empresa. Assim, 



 
Responder a pergunta: Como queremos que nossa 
organização seja reconhecida como participativa, ética e 
socialmente responsável? Implica em um maduro 
processo de busca de consenso, definição de prioridades, 
indicadores de evolução, comunicação, verdadeira 
participação interna e externa com todos os públicos da 
empresa. (Perazzo 2007, pg. 151). 
 
 

 Existem prioridades, metas que uma empresa pode propor e cumprir em 

comum acordo com os seus funcionários, estabelecendo critérios para que 

todos tenham vantagens, para que isso ocorra é necessário que aja uma 

intensa participação da área de recursos humanos da empresa em conjunto 

com a área de estratégia. Ambas terão condições de avaliar as condições da 
empresa e dos empregados, reelaborando princípios e valores que foram 

esquecidos com o decorrer do tempo, e aplicando os mesmo no dia a dia do 

trabalho. 

 Uma característica adotada e defendida por Limongi-Franca (1996) é a 

de que os indicadores de qualidade de vida no trabalho não devem ser 

impostos pela organização, mas sugeridos de acordo com a necessidade dos 

empregados, variando de empresa para empresa. Para que isso ocorra é 

necessário que haja uma intensa participação da área de recursos humanos da 

empresa em conjunto com a área de estratégia, avaliando quais são as reais 

condições da empresa e dos funcionários, reelaborando princípios e valores 

que foram esquecidos com o decorrer do tempo e aplicando-os. 
 São considerados indicadores de qualidade de vida no trabalho ainda 

segundo Limongi- Franca (1996); atividades esportivas, culturais e de lazer; 

conforto no ambiente físico; autonomia no trabalho; ação social e ecológica da 

empresa; ausência de preconceitos; padrão geral de saúde dos empregados; 

nível cultural dos empregados e empregadores; privacidade para trabalhar; 

crescimento como pessoa em função do trabalho; carreira; salário; privacidade 
para trabalhar; ausência de insalubridade; vida pessoal preservada; valorização 

dos serviços pelos outros setores; capacidade múltipla para o trabalho; 

privacidade para trabalhar; estima por parte dos colegas e estabilidade no 

emprego. 



 Com esses novos valores aplicados, a organização pode vir a ter um 
retorno melhor do que o esperado, pois se ela demonstra preocupação com o 

seu funcionário, lhe proporcionando uma condição de trabalho onde se sinta 

bem, confiante e seguro, e ele próprio ira divulgar uma imagem positiva da 

empresa, fazendo com que outros demonstrem interesse na empresa, seja 

para trabalhar ou consumir o seu produto/ serviço. De acordo com Maximiliano 

(2008) a ética trata essencialmente das relações entre as pessoas, e se cada 

um deve tratar o outro como deseja ser tratado, o mesmo deve ocorrer com as 

empresas. 

 
Somente serão duradoras neste século as empresas que 
souberem criar uma nova sociedade, as organizações 
empresariais que possam ser reconhecidas como ética, 
social e ambientalmente responsáveis, por isso, esta 
discussão não é uma questão de moda, trata-se de uma 
necessidade de estratégia empresarial. (Perazzo, 2007, 
apud WHITAKE p. 155). 
 
 

 Pode-se dizer, portanto que organização que está realmente preocupada 

com a responsabilidade social estará consequentemente preocupada com a 

qualidade de vida dos seus trabalhadores, oferecendo lhes condições plenas 

para a realização profissional e pessoal, e buscando escutar os anseios dos 

funcionários para implementar as mudanças necessárias, com isso terá sua 

imagem cada vez mais reconhecida e valorizada. 
 

6. RESULTADOS 

Participar da comunidade vai ser fundamental para as 
empresas que quiserem fazer a diferença daqui para a 
frente. (Dori Ives, 2002 apud MELO NETO, p. 2). 

 

Esse artigo teve por objetivo analisar o conceito de responsabilidade social 
perante as organizações, mostrando que esse conceito não se resume 

somente as práticas sociais e aos produtos sustentáveis, mas a qualidade de 

vida que é imposta aos funcionários. Com base no pensamento sistêmico ela 

poderá criar métodos para que essa qualidade exista, incentivando 

consequentemente a pessoa a crescer profissionalmente.  



 Com esses valores aplicados, a organização pode vir a ter um retorno 
melhor do que o esperado, pois era em seu quadro de funcionários pessoas 

satisfeitas e realizadas, que poderão divulgar uma imagem positiva da 

empresa, fazendo com que ela se torne mais conhecida e outros consumidores 

passem a utilizar mais seus produtos/serviços, aumentando seu capital.  

 Quando as empresas e os líderes em geral compreenderem isso, terão o 

combustível necessário para transformar ideias em oportunidades de 

aprendizagem e crescimento para todos.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da análise é possível constatar que em ambas as teorias é possível 

localizar métodos positivos e negativos para inúmeras situações, uma 

organização pode se basear na administração clássica, aprimorando seus 
métodos de produção, mas essa não deve ser sua única inspiração. Uma 

empresa deve procurar analisar todas as teorias que surgiram durante os anos, 

incorporando no dia a dia dos seus trabalhadores as que melhor se adequarem 

aos seus valores, respeitando a qualidade de vida dos seus funcionários e lhes 

proporcionando um ambiente de trabalho agradável.  
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