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RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar a influência da
responsabilidade social nas organizações, assim como, à utilização de conceitos e
suas ferramentas na visão estratégica. Com um cenário econômico desfavorável, o
mundo vem enfrentando nesses últimos anos diversas transformações, as quais
afetam todas as classes sociais, agravando ainda mais a pobreza, as desigualdades
sociais e demais fatores oriundos dessa globalização. Sabe-se da insuficiência que o
governo possui em atender as necessidades naturais da sociedade, com isso, as
empresas tentam solucionar alguns desses problemas, através de ações que
contribuem para o desenvolvimento da sociedade a qual está inserida.
As empresas exercem a atividade social não somente pensando em suprir as
dificuldades, mas também visam como benefício a sua imagem, estímulos fiscais e
recompensa econômica. Com o aumento da competitividade, as empresas estão em
constante inovação, principalmente na forma de gestão, onde a responsabilidade
social em diversos casos é identificada como estratégia para o crescente
desenvolvimento. Este trabalho relata a metodologia e aplicação de conceitos e
ferramentas na gestão empresarial, através de uma pesquisa bibliográfica, utilizandose método qualitativo.

Palavras-chaves: Responsabilidade Social. Gestão Estratégica.

ABSTRACT

The present study was developed with the objective of identifying the influence of social
responsibility in organizations, as well as the use of concepts and their tools in the
strategic vision. With an unfavorable economic scenario, in recent years the world has
been undergoing several transformations, which affect all social classes, further
aggravating poverty, social inequalities and other factors arising from this globalization.
It is well known that the government has insufficient resources to meet the natural
needs of society. Companies are trying to solve some of these problems through
actions that contribute to the development of society. The companies carry out the
social activity not only thinking about supplying the difficulties, but also aim as a benefit
to their image, fiscal stimulus and economic reward. With increasing competitiveness,
companies are constantly innovating, mainly in the form of management, where social
responsibility in several cases is identified as a strategy for growing development. This
work reports the methodology and application of concepts and tools in business
management, through a bibliographical research, using a qualitative method.

Keywords: Social Responsibility. Strategic Management.
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1 INTRODUÇÃO

O conceito de responsabilidade social é muito amplo, complexo já que é
pautado em diferentes áreas e exposto por autores de ramos distintos, sejam na
administração, na economia, relações sociais e áreas afins. Há diversos
entendimentos entres os contextos, sejam como obrigações legais, contribuições que
promovam ações beneficentes ou ações voluntárias entre seus colaboradores.
O tema vem sendo abordado cada vez mais nas empresas, assim, o trabalho
foi desenvolvido através de uma pesquisa teórica que tem o objetivo de identificar a
influência da responsabilidade social nas empresas, assim como a importância da
utilização de seus conceitos e ferramentas na gestão, utilizando-se o método de
pesquisa qualitativo.
Empresas que investem nas pessoas, na sociedade têm como resultados criar
um ambiente de maior produtividade, onde seus colaboradores acabam assumindo
um compromisso diante da sociedade, influenciando as pessoas que estão em sua
convivência e tornando-se mais conscientes nas questões que abrangem a
importância desse tema, sem confundir a responsabilidade social apenas com
pequenas ações, mas como dever de fazer o bem, de responder por seus atos.
Enquanto para as empresas, responder também pelos seus atos de produção,
exploração de recursos naturais, sociais da sociedade.
Sabe-se que o tema responsabilidade social tem sido promovido cada vez mais
na sociedade, nas entidades governamentais e nas empresas. Porém, a participação
das empresas e a atuação da gestão visando à utilização de ferramentais e conceitos
do desempenho social não são encontradas em demasia nos estudos, em especial na
perspectiva acadêmica, o qual pode ser desenvolvido e aprofundado.
A pretensão é de exemplificar que o propósito da participação das empresas
não é somente o fator econômico, mas também as consequências sociais que elevam
a confiança de seus colaboradores, fornecedores e clientes e expor um
desenvolvimento sustentável, tendo em vista acolher a sociedade e o meio a qual está
inserida, alcançando resultados potencializados.
O governo mesmo com sua deficiência em suprir suas obrigações, procura
aperfeiçoar a sua técnica social e políticas sociais. A sociedade busca praticar a
responsabilidade social através de doações, ações voluntárias, ONG’s e projetos
sociais.
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Porém, é no domínio empresarial que a responsabilidade social deve ser
desenvolvida com superioridade. As empresas estão gradativamente progredindo
com a prática social, muitas vezes, praticando ações de marketing social o que resulta
na ampliação de sua imagem, melhoria no ambiente interno, união entre equipes, além
da ideia que a corporação possui uma obrigação para com a sociedade e não somente
com funcionários.
A expectativa desse estudo para a administração é que seus resultados sejam
expressivos para a ascensão do conhecimento e que as empresas possam aproveitar
os conceitos da responsabilidade social e que usufruem de suas ferramentas na
gestão empresarial para qualificar os seus resultados. A ideia principal é redigir
referências ao aperfeiçoamento das condutas atuais, assinalando motivos que
possam favorecer o método de inclusão da pratica social na atividade empresarial.
O tema na perspectiva acadêmica, além da formação como profissional, irá
agregar competências e aperfeiçoamento de novos métodos a serem desenvolvidos
pelas empresas, já que, o mercado vem exigindo cada vez mais profissionais com
uma visão global, que estejam sujeitos a inovar e abandonar o estilo tradicional, mas
pensando em administradores mais participativos, empreendedores e preocupados
com o presente e futuro da sociedade.
A pesquisa desenvolvida é bibliográfica a qual foi fundamentada com livros,
artigos publicados no google acadêmico com conteúdos confiáveis e dados do
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, o qual é uma organização da
sociedade civil de interesse público, criado em 1998 reconhecido e conceituado na
atuação social. O método de pesquisa utilizado foi qualitativo.

2. DESENVOLVIMENTO

O próximo capitulo será apresentado em duas seções, na primeira será
trabalhado a importância da responsabilidade social na sociedade, já na segunda,
será desenvolvido os conceitos e importância da responsabilidade social na visão
empresarial.
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2.1 Marco Teórico

2.1.1 Responsabilidade Social

Os conceitos da responsabilidade social evoluíram na medida em que a
sociedade vive em um novo contexto social, econômico e político. Surgindo uma nova
visão de entender as questões que envolvem as relações humanas, compreendendo
as ações necessárias que precisão ser incorporadas na sociedade. Esse retrata de
forma ampla a importância de termos uma sociedade comprometida na evolução da
qualidade de vida.
Segundo o instituto Ethos de empresas de responsabilidade social (2013), o
conceito teórico da Responsabilidade Social teve inicio nos anos 50, quando autores
dos Estados Unidos e Europa apresentam o tema na sua literatura. Com a
preocupação das ações negativas referentes às atividades empresarias, seja a
degradação ambiental, por exemplo, as empresas encontraram na responsabilidade
social, uma forma de compensar os impactos que estavam sendo causados por suas
práticas, assim, beneficiando a sociedade.
Dias (2012) fala que:
O desenvolvimento da responsabilidade social se insere no contexto criado
por essas novas demandas sociais. Uma das características da crise social
no final do século passado é que as grandes empresas, que estavam muito
mais permeáveis e influenciadas pelas denúncias dos movimentos sociais,
necessitavam responder a essas demandas sociais e, por isso, optavam por
atuar e desenvolver novos arranjos entre as responsabilidades tradicionais
em relação aos acionistas e as responsabilidades sociais e ambientais
vinculadas a um novo papel de agentes sociais protagonistas no
desenvolvimento econômico e na melhoria da qualidade de vida das
sociedades de um modo geral. (DIAS, 2012, p.10)

Para Ashley (2002, p.6), a responsabilidade social pode ser definida como:
O compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade,
expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo
amplo, ou alguma comunidade de modo específico, agindo pro ativamente e
coerentemente no que tange a seu papel especifico na sociedade e a sua
prestação de contas para com ela. A organização nesse sentido assume
obrigações de caráter moral, além das estabelecidas em lei, mesmo que não
diretamente vinculadas as suas atividades, mas que possam contribuir para
o desenvolvimento sustentável. (ASHLEY, 2002, p. 6-7)

Para Reis e Medeiros (2007), o reconhecimento da empresa que é necessário
haver a compreensão responsável para que se encontre compromisso mútuo de seus
colaboradores na mudança de cultural, conquistando em um desenvolvimento amplo,
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visando à preservação do meio ambiente, cultural, acessão dos diretos humanos e
participação para que a idealização de uma sociedade mais justa, com uma economia
favorável e capaz de promover o seu compromisso social.

2.1.2. Responsabilidade social empresarial

Os conceitos de desenvolvimento sustentável e estudos apontam que nesse
último século a natureza das empresas mudou, na mesma proporção quanto à
concorrência, quanto ao meio de trabalho e novas tecnologias. É impossível negar
que as empresas e suas práticas atingem o corpo social em geral. As condutas
tomadas por determinada empresa ganham valor, seja para seus colaboradores ou a
sociedade a qual está inserida.
De acordo com Maximiano (2006) o primórdio da responsabilidade social
baseia-se no princípio de que as empresas são instituições sociais que existem com
aprovações da sociedade, aplicam os recursos da sociedade e representam o bemestar do corpo social.
No momento que apresentamos o tema responsabilidade social nas empresas,
entramos em uma discussão, pois, está relacionado a diversas ideias, seja como
responsabilidade legal, comportamento social, ou até mesmo situações voluntárias e
específicas.
Qual a responsabilidade das empresas? Quais seus objetivos? Qual o seu
papel? Essa responsabilidade vai além da geração de economia, grandes empresas
estão entre as maiores economias do mundo, por isso, acabam dispondo um grande
poder social e político. A responsabilidade social qualifica a empresa a crescer e
manter-se no mercado cada vez mais disputado e competitivo, contribuindo no seu
desempenho e para a sustentabilidade do negócio.
De acordo com Tenório (2006) Responsabilidade social empresarial é um tema
novo, dinâmico e cheio de ideais opostas, que abrange desde ao lucro financeiro aos
sócios até, a implantação das práticas sociais ao planejamento estratégico da
empresa.
Segundo Ahsley (2002, p.3):
O modo empresarial vê, na responsabilidade social, uma nova estratégia para
aumentar seu lucro e potencializar seu desenvolvimento. Essa tendência
decorre da maior conscientização do consumidor e consequentemente
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procura dos produtos e práticas que gerem melhoria para o meio ambiente
ou a comunidade. (AHSLEY, 2002, p.3)

Conforme Dias (2012), a responsabilidade social empresarial direciona duas
visões, a interna e a externa, onde na interna os recursos são direcionados aos
trabalhadores planejando melhorias de trabalho, já na externa, está direcionada aos
recursos apontados a sociedade e que preservam seus interesses e do meio ambiente
em sua volta.
Porém, o tema não pode estar limitado somente no que diz respeito a sociedade
e seus consumidores onde representa. Segundo Melo Neto e Froes (2004), a
responsabilidade interna é de extrema relevância, pois está diretamente relacionada
à equipe e todos envolvidos com seu processo, assim, inspirando motivação,
harmonia e bem-estar a eles, que consequentemente, favorece a melhora na
produtividade, a busca por novos objetivos, aumentando o engajamento e a obtenção
de resultados positivos.
O clima é formado pelos sentimentos que as pessoas partilham a respeito da
organização e que afetam de maneira positiva ou negativa sua satisfação e
motivação para o trabalho. Sentimentos negativos exercem impacto negativo
sobre o desempenho. Sentimentos positivos exercem impacto positivo.
(MAXIMIANO, 2000, p.260)

Porém, para o Instituto Ethos (2013), não importa a maneira que a
responsabilidade é aplicada nas empresas, mas o fato de que as organizações que
aplicarem corretamente, consequentemente terão resultados significativos.
Estudos de Melo Neto e Froes (2001) são as empresas socialmente
responsáveis que se direcionam a se destacar pelo seu exemplo de comportamento
sociável, apresentando responsabilidades e obrigações com a sociedade e com os
seus funcionários através de atos sociais cujo maior propósito é o processo local. Em
razão de um esforço literal das atividades, os escritores apontam a dominação das
práticas externas sobre a propriedade interna das empresas.
Como um compromisso da empresa com relação â sociedade e a
humanidade em geral, e uma forma de prestação de contas do seu
desempenho, baseada na apropriação e uso de recursos que originariamente
não lhe pertencem (MELO NETO; FROES, 2001, p.84)

Para Dias (2012), existem seis aspectos da responsabilidade social, que podem
ser utilizados em todas as empresas:
a)

Adaptabilidade:

Devem

ser

familiarizadas

as

práticas

da

responsabilidade social para cada tipo de atividade da empresa, considerando o meio
onde atua.
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b)

Transparência: O emprego da responsabilidade social nas diversas

áreas da empresa, identificando que sua prática não será exclusiva a vontade da
organização, isso oferece credibilidade a responsabilidade.
c)

Criação de valor: A responsabilidade social deverá contribuir para criar

valor ao público estratégico.
d)

Transversalidade e integração: Todas as áreas e grupos que

desenvolvam atividades pela empresa, devem ser analisados no emprego das
políticas da responsabilidade social.
e)

Âmbito interno e externo: A ideia da responsabilidade social é que as

empresas respeitem as práticas externas e sejam responsáveis no meio interno
também, considerando todo o público envolvido e de interesse social.

f)

Envolvimento dos trabalhadores: proporcionando o desenvolvimento

de seus colaboradores, assegurando condições iguais de trabalhos e oportunidades
sem distinguir a quem, certificando o aprimoramento nas condições de trabalho.
A responsabilidade social está fundamentada no princípio que existe outras
formas de administrar os negócios, o controle socialmente responsável, quando essa
estratégia de negócio é implantada pelos líderes de negócios, as contribuições
decisivas para as mudanças sociais são notórias. Hoje a atribuição das empresas está
além do fator econômico, as quais precisam ser vistas como agentes sociais no
sistema de crescimento.
Para Borger (2001) a definição de dinâmica empresarial seria definida da
seguinte maneira:
A dinâmica empresarial é o conjunto das variáveis que refletem o
desempenho da empresa, o desempenho tecnológico, o ambiente e as
condições de trabalho oferecidas pela empresa a seus participantes, e a
reputação da empresa junto as partes interessadas. (BORGER, 2001, p.83)

As empresas trabalham em um âmbito do qual precisam para permanecer, se
sustentar e crescer. Os meios e as referências essenciais para o desempenho das
empresas são adquiridos do âmbito e para que ele direcione o rendimento de suas
ações. Trabalham em um meio movimentado onde a reciprocidade entre os
colaboradores, fornecedores, acionistas, sociedade, governo e o meio ambiente como
grandes responsáveis. (CHIAVENATO, 2000)
Segundo o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, sua missão é propagar
a prática da responsabilidade, por meio da associação e sensibilização das empresas,
contribuindo a conduzir seus negócios de maneira socialmente responsável, tornando-
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se coadjuvantes na construção de uma sociedade justa e sustentável como também
a planejar políticas e padrões com critérios éticos.
Uma empresa socialmente responsável, ela deve 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 (MELO NETO; FROES, 1999.p.84)

Podemos afirmar que inúmeras as dimensões da atribuição social das
empresas. De acordo com Grajew (2001) Presidente do Instituto Ethos, utilizam-se os
seguintes temas como indicadores de responsabilidade social. Cada indicador
apresentado tem como objetivo específico medir como as empresas reagem em tais
condições possibilitando o desenvolvimento de um método de avaliação crítico e
construtivo.
•

Relação de trabalho

•

Desenvolvimento humano

•

Saúde, segurança do trabalho e saúde.

•

Condições do trabalho

2.2 Análise dos Dados

Conforme referencial teórico desenvolvido, compreende-se que é de extrema
importância a prática da responsabilidade social dentro das organizações. Desta
forma, empresas precisam desenvolver uma gestão empresarial voltada as práticas
sociais, para que dessa atribuição consigam obter resultados positivos da sua
atuação. Serão desenvolvidos argumentos e um raciocínio crítico por meio da análise
das informações expostas no estudo de caso.

2.2.1 Estudo de caso

Foi realizado estudo de caso na Empresa com sede em Porto Alegre, a qual é
fornecedora de uma linha específica de equipamentos genuínos de geradores,
motores, peças e maquinários. O grupo possui outras filiais nos estados de Santa
Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.
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2.2.2 Compromisso com a sociedade

Segundo informações no site da empresa e relatos de gestores referentes às
ações desenvolvidas a empresa é comprometida em ajudar na construção de uma
sociedade mais justa a todos, mantém projetos com instituições não governamentais
e proporciona sua integração a eventos culturais e sociais. Também auxilia com
doações de produtos e alimentos básicos de subsistência e na construção e ampliação
destas instituições.
Essas ações estão sendo desenvolvidos projetos de longo prazo com entidades
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, estados onde a mesma
está presente. O objetivo é apoiar entidades que estejam próximas do raio de atuação
da empresa, para contribuir com seus conhecimentos e habilidades, ajudando as
entidades na administração e nas atividades culturais e pedagógicas com crianças e
adolescentes, bem como convivência e melhoria de qualidade de vida para idosos.
Foi identificado que não há atualização no site de novos projetos, mas a
empresa continua envolvida nas ações que estão diretamente relacionadas à sua
operação, ou seja, serviços de coleta de resíduos em manutenções. Conforme a
empresa, tal processo consiste em segregar, coletar, armazenar temporariamente, e
encaminhar os resíduos sólidos conforme a NBR 12.235/92 (armazenamento de
resíduos perigosos) e NBR 11.174/89 (armazenamento de resíduos não perigosos),
buscando evitar a contaminação do meio ambiente.
O trabalho identificou que a empresa está comprometida e reconhece a
necessidade da prática social, compreendendo que seu papel na sociedade está além
da obtenção de resultados aos acionistas, encontrando em sua atividade ações que
possam amenizar os impactos causados por produtos utilizados na operação dos
equipamentos fornecidos por ela.
Assim como, analisado no referencial teórico 2.1.2, a responsabilidade social
qualifica a empresa devido a seus atos sociais perante a sociedade, sendo que a
empresa analisada tem como primórdio a atuação social na sua sociedade, visando
projetos locais para desenvolvimento.
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2.2.3 Desenvolvimento humano

Conforme análise do trabalho, o foco atual de treinamentos seria para um grupo
específico de técnicos e gestores, assim como, não há uma divulgação e
apresentação desse calendário de treinamentos para os demais colaboradores. Para
que haja aperfeiçoamento de capacitação e desenvolvimento, as avaliações de
desempenho e eficácia estão diretamente ligadas ao processo, acompanhamento
esse que deve ser realizado por cada gestor de área, sendo este assíduo, será
possível identificar aptidões que precisam participar por um processo de melhoria.
Atualmente, as avaliações de desempenho e de eficácia, não estão sendo
realizadas por todos os gestores conforme procedimento geral de recursos humanos,
o que acaba impactando no desempenho do colaborador, pois não há uma supervisão
direta de suas atividades.
Também, os colaboradores de algumas áreas não possuem incentivos de
treinamentos profissionais, os quais são disponibilizados para setores específicos,
como já mencionados. A preparação de uma equipe é de extrema importância para
melhorias dos resultados, seja com treinamentos de atendimento ao cliente, do
produto que é vendido, de processos.
Nota-se que o indicador de desenvolvimento humano precisa ser expandido
garantindo motivação e melhoria do desempenho dos colaboradores. Contudo, é
primordial que haja interesse dos profissionais, sendo esse um grande desafio, além
do incentivo que a empresa precisa proporcionar internamente.

2.2.3.1 Remuneração e benefícios

Atualmente, a empresa subsidia a educação de alguns funcionários, conforme
análise do gestor, sendo curso aplicado na área que atua, não há um plano de
carreiras ou salários para os funcionários, ou seja, há diferenciação de salários para
cargos específicos.
Referente aos benefícios a empresa fornece vale transporte, refeitório, plano
de saúde, participação nos lucros e para as áreas que trabalham com metas de
faturamento, existem campanhas distintas o que envolve comissões ou até mesmo
vales de alimentação, viagem e afins.
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Identificou-se uma satisfação relacionada aos benefícios que a empresa
proporciona, porém, seria fundamental um plano de salários de seus colaboradores,
identificando que não existe diferenciação entre cargos.
Conforme metodologia desenvolvida no item 2.1.2 há diversos aspectos da
responsabilidade social que a organização pode melhorar em seu desenvolvimento,
entre eles, os indicadores relacionados aos benefícios, plano de carreira e salários,
garantindo a execução da responsabilidade social interna de todos envolvidos no
processo.
De acordo com Pena (2007) para que haja responsabilidade interna fica
indispensável o desenvolvimento de planos de remuneração, qualidade de vida no
trabalho, reconhecimento de seus direitos trabalhistas, assim como, a oferta de
benefícios adequados.

2.2.3.2 Condições de trabalho

A empresa aponta uma grande preocupação à qualidade de vida de seus
funcionários, com uma jornada de trabalho adequada à lei, instalações adequadas
visando à segurança de trabalho. Porém, não foi encontrado nenhum plano de
atividades fornecidas pela empresa para beneficiar seus funcionários mediante suas
atividades repetitivas, ou seja, aulas laborais e auxílio a alguma prática física.
Identificou-se também, que na comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA)
realizada uma vez no ano há ações como massagem, danças e outras práticas que
favorecem a qualidade de vida, porém, essas precisam ser mais assíduas visando a
melhoria da qualidade de vida no trabalho.
Segundo o estudo desenvolvido do item 2.1.2 o bem-estar dos colaboradores
da empresa favorece na produtividade, engajamento e desenvolvimento de suas
atividades na busca de resultados.

2.2.4 Estratégia empresarial

O estudo identificou que a empresa elabora anualmente um novo planejamento
estratégico, no qual estão envolvidos os gestores das áreas rentáveis, direção e
gerente de pós-vendas, esse é baseado no cenário econômico, nos resultados

15

apresentados no último ano, dificuldades, opiniões apresentadas pelos colaboradores,
plano o qual será proposto com novas metas, novos desafios e melhorias a serem
implantadas, sejam essas relacionadas à implantação de processos, novos objetivos
e afins. Cada gestor fica com a responsabilidade de apresentar aos seus
colaboradores o planejamento estratégico do início do ano correspondente.
Para melhoria de todos os processos e metas, a empresa procura
eventualmente ações desenvolvidas por uma consultoria externa, para que sejam
reestruturadas algumas funções e processos, identificando o gargalo de certas
situações e apresentar um plano de melhorias, seja o controle de indicadores,
acompanhamento de processos, fluxos de serviços (faturamento, orçamentação,
problemas...) realizações de reuniões, foco em vendas, aperfeiçoamento e
acompanhamento de atendimento.
A empresa possui um sistema de gestão, onde estão localizados todos os
procedimentos executados por cada área específica, instruções de trabalho para
determinadas funções ou atividades e formulários que são utilizados em toda a
empresa, assim como há a apresentação de todos indicadores que foram
desenvolvidos através do planejamento estratégico para que sejam desenvolvidas
ações mediante seus resultados.
É notório que a prática social não está sendo implantada como uma das
estratégias do negócio da empresa, uma vez que não há apontamentos das práticas
em seu planejamento. Segundo a área de recursos humanos, a empresa está revendo
seus procedimentos e analisando melhorias para os próximos planejamentos
agregando as ações sociais em pauta no calendário de suas atividades e garantindo
um desenvolvimento da responsabilidade social.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que os estudos para a visão da administração foram
expressivos para a ascensão do conhecimento e o objetivo de apontar a empresa
onde foi desenvolvido o estudo de caso, que utilize os conceitos da responsabilidade
social e que usufruem de suas ferramentas na gestão empresarial para qualificar os
seus resultados. A ideia principal de redigir referenciais ao aperfeiçoamento das
condutas atuais, assinalando motivos que possam favorecer o método de inclusão da
pratica social na atividade empresarial foram alcançados.
O tema na perspectiva acadêmica, além da formação como profissional,
agregou conhecimento e aperfeiçoamento de novos métodos a serem desenvolvidos
na carreira profissional, já que, o mercado vem exigindo cada vez uma visão global,
pensando em administradores mais participativos, empreendedores e preocupados
com o presente e futuro da sociedade.
Conclui-se que a empresa é comprometida e tem a responsabilidade social em
seus valores e práticas, porém, pode se beneficiar da gestão estratégica visada para
as práticas sociais fundamentais para o desenvolvimento empresarial, sendo vista
como vistas como agente social e reconhecida pela sociedade por sua preocupação
na formação social e sustentabilidade. Quanto à responsabilidade social interna,
precisa aperfeiçoar indicadores essenciais para a motivação de seus colaboradores,
revisando políticas de treinamentos, benefícios e condições de trabalho que
proporcionem uma qualidade de vida mais satisfatória.
A grande dificuldade encontrada na análise foi o acesso restrito às informações
da empresa para a coleta de dados, sendo as informações de benefícios ficais,
planejamento estratégico e políticas de recursos humanos. Assim como, o curto tempo
para desenvolvimento do trabalho que foi árduo, porém, prazeroso e fundamental para
a formação acadêmica da pesquisadora. Quanto à pesquisa de dados foram
identificados diversos materiais referentes ao tema que é complexo e dinâmico,
porém, poucos conteúdos relacionados à relação entre gestão estratégica e
responsabilidade social.
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