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RESUMO: Este trabalho pretende refletir sobre três conceitos que, ao nosso ver, são 
indispensáveis para uma discussão da Responsabilidade Social Empresarial como agente 
transformador do tecido social3: organizações, ética e poder. Entendemos que para abordar 
a questão da RSE, tão em voga contemporaneamente, eles são essenciais. Além de 
fundamentação teórica, o trabalho buscou embasamento em pesquisa de campo, aplicada a 
três sindicatos de classe e a duas organizações (não identificadas aqui), ao longo do 
desenvolvimento da pesquisa Responsabilidade Social Empresarial: Questão de 
sobrevivência, desenvolvida junto ao Centro de Ciências da Comunicação da Universidade 
de Caxias do Sul, por dois anos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: organizações; responsabilidade social empresarial; ética; poder.  
 

O presente trabalho integra pesquisa desenvolvida ao longo de dois anos junto ao 

Centro de Ciências da Comunicação, da Universidade de Caxias do Sul. Inicialmente, 

pretendia-se suscitar uma reflexão sobre o estado da arte dos processos de Comunicação nas 

organizações, relacionando-o com os processos administrativos e com a necessidade 

premente de as organizações relacionarem-se dialogicamente com as 

sociedades/comunidades onde estão inseridas.  

O objetivo principal desse paper está centrado em mostrar como alguns segmentos 

da sociedade percebem o comportamento organizacional, e até que ponto esse discurso está 

em sintonia com o que efetivamente esses segmentos vivenciam em seu cotidiano no 

mundo do trabalho. Pretendemos, aqui, explorar a pesquisa de campo desenvolvida, mais 

do que a fundamentação teórica que nos preparou para executá-la. Nosso primeiro passo 

será um esboço do cenário para o qual pretendemos olhar, principalmente ao longo do 

século XX, quando um comportamento permissivo das sociedades organizadas, levou a 

uma educação ambiental pobre, à exploração irracional dos recursos naturais, a altíssimos 

níveis de poluição, e à degradação de valores éticos e morais. A aposta desenfreada na 

                                                
1 Trabalho submetido ao GP 3 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional, do 35º Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação (2012). 
2 Professora Pesquisadora no Centro de Ciências da Comunicação da Universidade de Caxias do Sul – UCS. 
3 Responsabilidade Social Empresarial, uma questão de sobrevivência, é o tema central de projeto de pesquisa 
em desenvolvimento na Universidade de Caxias do Sul – UCS.  
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competência da razão e da ciência desembocou na aceleração da produção industrial, 

impulsionada pelo consumo brutal, que estimulado pela propaganda completava o ciclo de 

crescimento do modelo capitalista. A partir da segunda metade de século XX, e mais 

intensamente na primeira década do século corrente, a humanidade começa a despertar para 

o perigo representado pelo modelo social e político instaurado, buscando alternativas 

relacionadas à recuperação do planeta (CAPRA, 2002). Nessa caminhada de recuperação do 

equilíbrio psico-sócio-econômico e cultural da humanidade, as organizações são 

convocadas a cumprirem sua parte, não mais ancoradas em ações marqueteiras e pouco 

transparentes, mas calcadas na efetiva responsabilidade organizacional. 

 

Nosso método:  

A pesquisa apoiou-se no paradigma de complexidade, de Edgar Morin, e estudou 

três organizações, buscando compreender em que estágio cada uma delas se encontrava no 

que diz respeito à consciência em relação a sua responsabilidade para com o entorno onde 

está inserida.  Para analisar esses estágios, adotamos o que definimos por Índices de 

Cidadania Organizacional (ICOs). Entendemos que a construção da empresa-cidadã 

principia com os postulados mais elementares para sua constituição/permanência, 

resultando no que, classificamos de Indicador de Cidadania Organizacional Nível 1 (ICO1). 

Na superação de ações inerente a sua gênese, a organização passa a agir sobre o entorno. 

Assim, sob o prisma dos indicadores de Cidadania Organizacional  Nível 2 (ICO2), procura 

minimizar, em algum nível, problemas aí existentes, além de estimular e possibilitar 

(mediante criação de espaços, disponibilização de recursos e orientações especializadas, 

apoio com horas de trabalho e outras formas de doação/subvenção) ações que, de alguma 

forma, qualifiquem o entorno e as relações que aí se atualizam. A organização insere-se, 

portanto, de forma responsável e participativa, ao meio ambiente. Num nível mais 

complexo, colocam-se os Indicadores de Cidadania Organizacional Nível 3 (ICO3), 

atualizados em projetos comprovadamente idôneos de desenvolvimento sociocultural, de 

redução das diferenças econômicas, de preservação/reparação ambiental, social e cultural, 

de desenvolvimento de pessoas/comunidades, dentre outros, que podem, sim, ser 

divulgados por meio do marketing social, mas cujo fim não se esgota nele. Dessa forma, as 

organizações optam por investir/agir na qualificação do entorno ecossistêmico. Não se trata, 

evidencie-se, de elas assumirem papéis  naturais do Estado, mas de ação conjunta, de 

caráter dialógico, hologramático e recursivo (Morin, 20020. Cumprindo de modo 
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permanente/contínuo os critérios que a levaram ao ICO 3, a organização se torna um agente 

de mudanças internas, de mudanças da sociedade e de transformação do Estado. Quando a 

noção de responsabilidade social/cidadania assume centralidade como inerente à gênese da 

organização, ingrediente basal de sua constituição como instituição, atualiza-se a ideia dos 

Indicadores de Cidadania Organizacional nível 4 (ICO4).  

Lugar de complexidade extrema, os ICO4 pressupõem que a possibilidade 
organizacional seja diretamente interdependente de sua ação cidadã, isto é, 
em nível epistêmico, qualquer pensar apresentar-se e/ou agir deverá ser 
legitimado pela postura ética, moral, responsável, cidadã. Trata-se, pois, 
do compromisso ecossistêmico permanente, comprometimento irrestrito 
com a sociedade (BALDISSERA, SÓLIO, 2005).  

É preciso evidenciar, portanto, que a noção de responsabilidade social deve ter, 

inequivocamente, um fundamento filosófico-espistêmico, pregnante do ser organizacional. 

Assim, a noção de responsabilidade social como fundamento filosófico-espistêmico 

estabelece que o agente socialmente responsável deve agir sobre o entorno de modo 

comprometido com os interesses e necessidades ecossistêmicos. 

Buscamos atualizar uma discussão importante acerca da relação 

empresas/sociedade, evidenciando que a necessidade de um olhar particular a cada situação, 

sem demonizar as organizações como um todo, mas tampouco desenhando-as como a única 

saída viável, principalmente considerando o interesse delas em apontarem para um Estado 

artificialmente incompetente e enfraquecido. Queríamos analisar o nível de consciência de 

organizações no que diz respeito ao seu papel social; b) Refletir sobre como as 

comunidades onde essas organizações estão inseridas exercem, efetivamente, seu papel de 

vigilância para um comportamento cidadão; c) Buscar um caminho/método que possa 

auxiliar tanto na percepção dos níveis de conscientização das organizações quanto no 

estímulo ao seu desenvolvimento. d) Refletir sobre a importância da postura de 

responsabilidade social/cidadania das organizações como fator fundante da sobrevivência 

da humanidade. e) Propor uma metodologia de análise e critérios para uma postura 

socialmente responsável, a partir dos Índices de Cidadania Organizacional. A técnica 

metodológica principal foi a entrevista em profundidade, seguida da análise do discurso 

baseada na corrente francesa (Foucault). 

 

O começo de tudo 
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Parece-nos lógico iniciar delineando o que entendemos por organização, para o que 

recorrermos a Srour (1998, p. 107), segundo quem  elas são “coletividades especializadas 

na produção de um determinado bem ou serviço. Elas combinam agentes sociais e recursos 

e se convertem em instrumentos da ‘economia de esforço’”. Ele diz, ainda, que as 

organizações “potenciam a força numérica e se o terreno preferencial em que ações 

cooperativas se dão de forma coordenada”4.   O autor enfatiza que  

As organizações são planejadas de forma deliberada para realizar um 
determinado objetivo. [...] Possuem uma dinâmica interna que as leva a 
procurar reproduzir-se: voltam-se para si mesmas e procuram perenizar-se 
fazendo com que aquilo que elas são (meios) se transforme em fins; 
desviam recursos dos objetivos originais para os quais foram criadas e os 
destinam para atender propósitos que interessam à sua própria burocracia. 
(p. 108). 

Em entrevista realizada ao longo do projeto de pesquisa, ouvimos: 

[...] Entendemos que o primeiro item dentro da responsabilidade de toda 
organização é primeiro ter lucro; que seja uma empresa realmente 
rentável. Porque nós estamos ocupando espaço, estamos retendo recursos 
naturais, que são escassos, estamos usando uma mão de obra para isso. 
Então, que pelo menos tenhamos lucro. E a gente brinca com nossos 
profissionais que não ter lucro, ter prejuízo é uma irresponsabilidade 
muito grande5. 

A partir da declaração, podemos perceber que a organização em questão atinge o 

ICO1, escudando-se na necessidade prioritária do lucro e relegando a um segundo plano 

questões relacionadas ao seu entorno. Isso fica evidente quando se houve: “porque nós 

estamos ocupando espaço, estamos retendo recursos naturais, que são escassos, estamos 

usando mão de obra para isso. Então, que pelo menos tenhamos lucro”. 

Clegg e Hardy (1999, p. 39) alertam que  

[...] poucos deixariam de reconhecer o surgimento de novas formas de 
organização. Externamente, as fronteiras que antes delimitavam as 
organizações estão sendo derrubadas, a medida que as entidades se 
fundem e se descaracterizam, passando a formar “cadeias”, 
“conglomerados”, “redes” e “alianças estratégicas”, questionando a 
relevância de um foco “organizacional”. Internamente, as fronteiras que 
antes delineavam a burocracia estão também desaparecendo, tornando as 
organizações pós-fordistas mais ágeis e flexíveis, com menor número de 

                                                
4 É importante esclarecer que a gênese do que entendemos por organizações compreende tanto a iniciativa 
privada quanto a iniciativa pública (governamentais e não governamentais). A esse respeito, é enriquecedora a 
leitura de La idea de organización (una concepción amplia para una acción efectiva. (URIBE, Pablo 
Múnera). 
 
5 Entrevista concedida à pesquisadora, pelo gerente de Recursos Humanos da organização que identificamos 
como A. 
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níveis hierárquicos e, para sermos mais rigorosos, menos  formatadas. 
(grifo dos autores). 

Neiva Janine Alves Barbosa, coordenadora de política sindical do Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria de Calçado em Novo Hamburgo (RS), alerta que as 

empresas, se querem se manter num mundo globalizado, se querem se 
manter nessa disputa, têm que investir nelas e no trabalhador. Não 
investem no trabalhador. Querem flexibilizar as leis trabalhistas porque o 
trabalhador tem muito custo pra elas. O trabalhador não tem tanto custo 
porque tem essa questão que eles são beneficiado. Só que a própria 
empresa, na folha de pagamento, ela paga SESI, ela paga SESC, ela paga 
quatro tipos de imposto tudo pra eles mesmo [patronal]. O resto é que vem 
pros trabalhadores. O trabalhador parte disso tudo com desconto do salário 
dele. Se tu for fazer no cálculo do mais valia,  o trabalhador, em questão 
de dez dia, ele paga o salário dele, paga a questão de todo o maquinário da 
empresa, paga energia elétrica, paga matéria prima, paga tudo. 6 

Contemporaneamente, a mobilidade obtida com alta performance possibilita  à 

organização uma arquitetura de rede, que a faz, simultaneamente, grande e pequena, a partir 

da instalação estratégica de unidades coordenadas. Esse desenho se atualiza no final do 

século XIX e início  do século XX, com a instituição de grandes unidades organizacionais, 

que estendem seus tentáculos às esferas política, econômica e social, como resposta à 

inviabilidade de uma coordenação individualizada e, ao mesmo tempo, como taxativa 

demonstração de poder, amparada numa ideologia neoliberal de exaltação do mercado e que 

se 

expressa através de um discurso essencialmente polêmico: ela assume, no 
mais das vezes, a forma de uma crítica agressiva à intervenção do estado 
na economia. O discurso neoliberal procura mostrar a superioridade do 
mercado frente à ação estatal. Superioridade econômica, em primeiro 
lugar, já que o livre jogo da oferta e da procura e o sistema de preços a ele 
ligado permitiram uma alocação ótima dos recursos disponíveis, ao indicar 
as necessidades sociais e punir as empresas ineficazes. (BOITO, JUNIOR, 
1999, p. 25). 

Trecho de entrevista com o Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e 

Região Metropolitana (RS) mostra outra face dessa moeda: 

Se recuperamos a quebra da indústria de calçados Azaleia [2011], o que 
ouvimos? – A culpa é do governo. Na crise de dois anos passados [2009], 
quem socorreu os bancos foi o dinheiro público. O discurso neoliberal não 
é que o estado tem que se retirar de áreas que não fossem básicas e o resto 
deixar o mercado resolver? Por que não deixaram o mercado se resolver e 

                                                
6 Neiva Janine Alves Barbosa, coordenadora de política sindical aqui Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria de Calçado em Novo Hamburgo, não se afasta do quadro. “No Vale dos Sinos deve 
chegar a 35, 40 mil trabalhadores, e deles uns, entre dez a quinze mil associados. Em Novo 
Hamburgo nós temos hoje em torno de 10 mil a 12 mil, dos quais 3500 associados. 
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quebrar alguns bancos? Não, mas quebrar bancos é ter prejuízo de 
investidores, vai gerar desemprego. Para salvar bancos privados se 
justifica aportar bilhões de recursos”.7 

Um exemplo elucidativo do que queremos dizer é a matéria Apple já tem mais 

caixa do que Obama (fabricante do iPad tem U$ 76,4 bi para gastar), publicada pelo Jornal 

O Estado de S. Paulo em 30 de julho de 2011)8. 

Atualmente, a Apple tem mais dinheiro para gastar do que o governo 
americano. Os dados mais recentes do Departamento do Tesouro dos 
Estados Unidos mostram que o país tem um saldo de caixa de US$ 73,7 
bilhões. Os resultados financeiros mais recentes da Apple colocam suas 
provisões em US$ 76,4 bilhões. Os dois valores não são diretamente 
comparáveis, mas permitem ter uma ideia da crise que assola do governo 
americano e o vigoroso crescimento da fabricante dos concorridos iPads.  
Os recursos do Tesouro estão relacionados com um "teto arbitrário de 
endividamento", que pode ser elevado a qualquer momento, enquanto o 
resultado da empresa corresponde à reserva que a companhia juntou e que 
não pode ser elevado por meio da lei. Os Estados Unidos gastam 
atualmente cerca de US$ 200 bilhões acima do que arrecadam 
mensalmente. Enquanto isso, os lucros da Apple crescem muito 
rapidamente, conforme mostram seus balanços. 

O modo como as organizações se desenham e atuam está  intrinsecamente ligado a 

fatores da política, da economia e da sociedade onde se inserem, atualizando-se ora como 

causa, ora como consequência, ora como meio, ora como fim, em movimentação 

permanente, que inclui  a disputa interna de poder. Enriquez (1997, p. 81-82) lembra:  

A organização é a transmutação em tecnologia, em “quinquilharia”, da 
Instituição. Tecnologia será tanto ao nível das máquinas e utensílios como 
ao nível das metodologias e dos procedimentos de trabalho que têm por 
objetivo modular, estabilizar, canibalizar (ou de lutar contra) os desejos e 
os projetos dos diversos grupos sociais presentes na organização, com 
referência às suas condições de trabalho, a seus estatutos e papéis e às suas 
modalidades de existência.  

É indiscutível que o ambiente organizacional, principalmente a partir da década de 

90 do século XX, se configura mais liberal. Sob muitos aspectos, o trabalhador vê 

ampliados seus direitos como sujeito organizacional. Mas é importante um olhar realista: 

capital e trabalho continuam polos com interesses essenciais opostos, na medida em que 

permanecem abrigados sob o paradigma capitalista que, no que há de mais essencial, em 

                                                
7 No Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região Metropolitana [13 cidades] são 8.500 associados, 
frente a uma base de 12 mil trabalhadores. Da base,  60% são de bancos públicos (Banrisul, BB e CEF) e total 
de empresas, fica em entre 30 e 35. Juberlei Baes Bacelo, Presidente do Sindibancários, explica: “Tínhamos 
25 mil bancários na base de POA e a nível nacional, há cerca de 15 anos éramos 1 milhão de bancários. Hoje 
somos 460 mil no país”. 
 
8http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110730/not_imp751937,0.php. Acesso em 30/jul./2011/. 
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nada se modificou.  Prova disso é a reportagem publicada pelo jornal O estado de S. Paulo, 

em 30 de julho de 2011, que reproduzimos parcialmente9: 

O Ministério do Trabalho divulgou ontem a lista de empregadores 
autuados por exploração de trabalho escravo. Quarenta e oito pessoas 
foram incluídas no cadastro e 15 tiveram o nome retirado do documento. 
No total, a lista de trabalho escravo tem 251 empregadores, espalhados 
por 16 Estados diferentes. [...] O Código Penal brasileiro caracteriza como 
trabalho escravo qualquer pessoa que seja submetida a jornadas exaustivas 
ou que seja proibida de se locomover em razão de dívida contraída com o 
empregador. 

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), trabalho escravo é "a 
coerção de uma pessoa para realizar certos tipos de trabalho e a imposição 
de uma penalidade caso esse trabalho não seja feito".  

Simular uma complementaridade entre capital/trabalho ou empregado/empregador 

é negar a importância da dialética, e da tensão na relação de forças para o avanço. Assim, 

ao pensarmos em Responsabilidade Social Empresarial, é importante termos em mente 

alguns aspectos normalmente dela segregados,  na defesa de interesses capitalistas. Netto e 

Braz (2006, p. 104) descrevem: “Do ponto de vista ideológico [...] o regime salarial 

contribui para difundir a falsa idéia, tão cara aos capitalistas, segundo a qual, mediante o 

salário, os trabalhadores obtêm a remuneração integral do seu trabalho.” Os autores 

constatam, com propriedade, que 

Considerando-se os países capitalistas centrais a partir do último século 
XIX, verificou-se que em geral o salário atende às necessidades da 
reprodução fisiológica dos trabalhadores; quanto às necessidades de 
natureza histórico-social, somente as lutas organizadas dos trabalhadores, 
através dos seus sindicatos e partidos, tiveram certo êxito no sentido de 
obrigar os capitalistas a reconhecer algumas delas como legítimas. 
(NETTO; BRAZ 2006, p. 104). 

Nesse sentido, tem valor a fala do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Caxias do Sul (RS), quando diz que 

A empresa só vai mudar se tiver uma ação, pressão, no meu 
entendimento... Pressão dos trabalhadores, da sociedade como um todo. 
Então, quando eu falo que as empresas tão preocupadas com o lucro é 
porque capitalismo é lucro. Empresa nenhuma acha que vai viver de ação 
social. Então, quando elas dizem que fazem ação social, estão falando de 
marketing, o objetivo dela, com tudo isso, é buscar o lucro, entendeu? 
Então ela tem que colocar isso pra ela ficar de bem com a sociedade, pra 
ela iludir ainda o trabalhador”.10 

                                                
9 http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110730/not_imp751906,0.php. Acesso em 30/jul./2011 
10 O Sindicato dos Metalúrgicos, com 80 anos, abrange Caxias do Sul e região: municípios de Caxias, 
Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, São Marcos, Antônio Prado, Flores da Cunha, Nova Bassano. O 
número de trabalhadores na base, é em torno de 50 mil, dos quais em torno de 18 mil associados. Nas 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 8 

Podemos concluir, portanto, que a produção capitalista supõe relações sociais no 

interior das quais existem sujeitos que podem comprar a mercadoria força de trabalho para 

empregá-la na produção de mercadorias e sujeitos que são obrigados a vender força de 

trabalho, já que esta é o único bem que possuem. Assim, “[...] a reprodução capitalista só é 

viável se ela reproduz as relações sociais que põem frente a frente capitalistas e 

proletários.” (NETTO; BRAZ 2006, p. 136, grifo dos autores). Parece importante, a essa 

altura, destacar uma declaração da Coordenadora de política sindical do Sindicato dos 

Trabalhadores em Indústrias de Calçado: 

Hoje, a maioria dos trabalhadores na [empresa X] ou qualquer outra 
empresa, não ganha mais que R$3/hora. Hoje vai pra R$2,84, porque nós 
temos a convenção coletiva que aumenta o piso regional. Só que assim ó: 
muitas pessoas adoecendo, com doenças de trabalho. É LER, por esforço 
repetitivo, muitas pessoas adoecendo com depressão, por causa da 
perseguição na empresa, as pessoas têm que tirar a produção, produção o 
chefe chama de porco, de relaxado, de tudo que é coisa... Eles trazem 
essas queixas no sindicato, nossa, direto no sindicato. 

Devemos olhar para o quadro social, político e econômico contemporâneo, no 

qual, não podemos negar, as forças hegemônicas estão a serviço do paradigma centrado em 

um modelo neoliberal de sociedade e, principalmente, que continua preso às teses fundantes 

do modelo capitalista. Há, assim, que se olhar para a Responsabilidade Social Empresarial 

com cuidado e lucidez suficientes para demarcar limites que se atualizam efetivamente. 

Está posta, dessa maneira, a importância da disputa de poder, da defesa de interesses de 

classe e da dialética, que olha para os pontos de tensão/embate como forma de avanço, 

crescimento. 

Vejamos mais um exemplo bastante elucidativo das relações capital x trabalho:  

Itajaí – A empresa de segurança Ondrepsb foi condenada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) de Santa Catarina a pagar uma indenização 
de R$ 100 mil por criar empecilhos para uma mãe amamentar sua filha 
recém-nascida. A menina morreu 50 dias após o término do período de 
licença-maternidade. A empresa foi considerada culpada por afastar a 
vigilante Marilda Nascimento do convívio da filha. Antes da gravidez, ela 
trabalhava como funcionária fixa em Itajaí. Quando voltou da licença-
maternidade, foi obrigada a fazer cursos em outras cidades. Para o juiz 
José Ernesto Manzi, relator do caso, a distância da filha e a dificuldade de 
amamentação impostas pela empresa caracterizam assédio moral. 

                                                                                                                                               
empresas, existe a pressão e essa coisa toda contra o sindicato, mas eu acho que isso [não associar-se] tá muito 
ainda no trabalhador [ é cultural]. É mais preocupação do trabalhador. 
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Procurada pela reportagem, a Ondrepsb não se manifestou sobre a decisão 
da Justiça11. 

 

Nesse contexto, compreende-se, portanto, a força política de sindicatos e entidades 

representativas de classe como fator de pressão junto ao Estado e à iniciativa privada na 

defesa de direitos e demandas dos trabalhadores. Da mesma forma, explica-se o 

enfraquecimento da força política de sindicatos e de entidades representativas da massa de 

trabalhadores no modelo neoliberal de Estado/sociedade.  

O capital empenha-se em quebrar a consciência de classe dos 
trabalhadores: utiliza-se o discurso de que a empresa é a sua “casa” e que 
eles devem vincular o seu êxito pessoal ao êxito da empresa; não por 
acaso, os capitalistas já não se referem a eles como “operários” ou 
“empregados” – agora são “colaboradores”, “cooperadores”, “associados” 
etc. (NETTO; BRAZ 2006, p. 217). 

Não podemos esquecer que é a partir do fortalecimento do modelo neoliberal, 

(década de 70 do século XX) que se  inicia esforço significativo no sentido de esmaecer 

conceitos como ideologia e diferença de classes. Os processo de comunicação 

organizacional, a serviço desse intuito, substituem o empregado/trabalhador, pelo 

colaborador. Essa será uma dentre as muitas fórmulas cujo objetivo é o de neutralizar as 

lutas operárias. Paralelamente, fortalecem-se as relações empresa/empresa, metaforizadas 

em “relação ganha/ganha de interesses, onde o empregado passaria a ser um empreendedor 

e as empresas terceirizariam tarefas, livrando-se do ônus da relação 

empregado/empregador, que significa emprego12. 

Dois dos líderes sindicais consultados apontam características de uma nova 

sociedade: Há dez, doze anos, para cada dez bancários que se afastavam por doença 

ocupacional, 80% era por algo ligado a doença física,  principalmente as Ler/Dort. Essa 

tendência se inverteu: 80% dos afastamentos se relacionam ao sofrimento mental, desde 

estresse até surto, por conta de metas muitas vezes inatingíveis que os bancos colocam para 

a categoria e por conta do assédio moral, inclusive relacionado ao cumprimento de meta. 

Muitos  bancários tomam medicação antidepressiva e sequer comunicam, com medo de 

perder o emprego. Configura-se uma situação de sofrimento mental quase generalizado na 

                                                
11 
http://www.clicrbs.com.br/pioneiro/rs/impressa/11,3426990,157,17656,impressa.html02/08/2011 | N° 11127. 
Jornal Pioneiro, 02 de agosto de 2011, nº 11127: Direitos do bebê: Condenação por impedir amamentação. 
Acesso em 02/ago./2011 
12 A esse respeito leia-se trabalho apresentado no V Congresso ABRAPCORP/ 2011: Colaborador: conceito e 
preconceito.  
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categoria, que vai desde pessoas tentando suicídio, pessoas surtando no interior das 

agências até aquelas  que já procuram seus direitos, se afastam e vão se tratar.13 

Frente ao que foi posto, justifica-se uma reflexão sobre o conceito de ética 

empresarial. A ética, de modo geral, refere princípios ou valores morais que pautam 

condutas individuais e/ou grupais. Ela funciona como um padrão a partir do qual 

determinado comportamento/atitude é avaliado(a); preocupa-se em avaliar questões morais 

e funciona independentemente de prescrições legais. Bauman  (1997, p. 8) fala em ética 

pós-moderna, mas salienta: “os grandes temas da ética – como direitos humanos, justiça 

social, equilíbrio entre cooperação pacífica e autoafirmação pessoal, sincronização da 

conduta individual e do bem-estar coletivo – não perderam nada de sua atualidade. Apenas 

precisam ser vistos e tratados de maneira nova.” 

É ele, ainda, quem destaca que  

no fim do  caminho que a sociedade moderna atravessou em sua busca do 
código jurídico de normas éticas universalmente vinculantes, está o 
indivíduo moderno bombardeado por exigências morais, opções e 
ansiedades, todos conflitantes, com responsabilidade por ações que 
acabam recaindo em seus ombros. (BAUMAN, 1997, p. 41). 

 

Em contrapartida,  para o homem da pós-modernidade “a verdade em questão é 

que a ‘confusão’ permanecerá, o que quer que façamos ou saibamos, que as pequenas 

ordens ou ‘sistemas’ que cinzelamos no mundo são frágeis, temporários, e tão arbitrários e 

no fim tão contingentes como suas alternativas”. (BAUMAN, 1997, p. 42). É importante 

ressaltarmos, ainda segundo o autor, um aspecto específico da ética da organização 

máquina para manter flutuante a responsabilidade moral. A 
responsabilidade “flutuada” não pertence a ninguém em particular, visto 
que a contribuição de todos para o efeito final é muito diminuta ou parcial 
para se lhe poder adscrever função causal, e muito menos o papel de causa 
decisiva. A dissecação da responsabilidade, e a dispersão do que dela 
sobrou, resultam, no plano estrutural, do que Hannah Arendt descreveu 
sagazmente como’ regra feita por Ninguém’; no plano individual, deixam 
o agente, o sujeito moral, sem voz e sem defesa quando encarar os poderes 
gêmeos da tarefa atribuída e das regras processuais. (BAUMAN, 1997, p. 
146). 

 

Nesse contexto, que se esforça para apagar subjetividades, desenha-se um quadro 

de sofrimento e de dor, muito bem abordado por Dejours, em A loucura do trabalho (2005) 

                                                
13 Declarações do presidente do Sindicato dos bancários ouvido no desenvolvimento da pesquisa. 
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e em Banalização da injustiça social (2006), assim como por Antunes, em Os sentidos do 

trabalhos (2005).  

Dejours (2006, p. 76) lembra:  

precisamos de uma análise e de uma interpretação da banalidade do mal 
não somente no sistema totalitário nazista, mas também no sistema 
contemporâneo da sociedade neoliberal, em cujo centro está a empresa. 
Porquanto a banalidade do mal diz respeito à maioria dos que se tornam 
zelosos colaboradores de um sistema que funciona mediante a organização 
regulada, acordada e deliberada da mentira e da injustiça.  

Um exemplo enriquecedor vem da  líder de política sindical do setor calçadista 

quando relata: 

Ainda temos o controle de ida no banheiro. As mulheres não podem ir no 
banheiro a hora que querem. Tu tem que pedir a chave pra ir no banheiro. 
As vezes tu pede a chave sete horas manhã, tu vai ganhar a chave dez 
horas, onze horas da manhã. [Na empresa Z], botaram umas caixinhas na 
esteira que, só podia ir no banheiro a hora que tivesse aquela caixinha 
vazia no teu lugar. Só que iniciava de manhã, até a caixinha chegar lá na 
ponta da esteira vazia, bom, ia ser dez, onze horas da noite. Uma 
companheira acabou se urinando e virou chacota. O gerente levou ela 
embora e disse: agora tu entra dentro de casa e toma um banho, troca de 
roupa e volta a trabalhar.  E a mulher entrou em depressão, não voltou a 
trabalhar. Ela veio até o sindicato, nós fomos pra lá, fizemos uma 
denúncia. Ela ganhou danos morais, né, e a empresa parou com a história 
das caixinhas e o espaço na esteira. Mas ainda tem esse problema do 
banheiro em muitas empresas.  

Campanhas fortemente alavancadas em marketing social, buscam mostrar 

empresas comprometidas com o bem-estar social e com o respeito à cidadania, o que, até 

determinado  nível não pode, efetivamente, ser ignorado, mas é importante ressaltar que se 

esse tipo de conduta não é exceção, também está longe de ser regra. Matéria veiculada pela 

imprensa em 31 de julho de 2011– Assédio moral atinge 66% dos bancários no Brasil  – 

oferece dados importantes para essa reflexão14. 

Cinco caixas de antidepressivos por mês e uma tentativa de suicídio. Essa 
é a realidade do supervisor Wagner Araújo, 33, há dois anos, depois de 
sofrer ataque nervoso no banco em que trabalha. Desde 2009, ele está 
afastado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Além da 
pressão por metas, Araújo conta que era chamado de Gardenal (remédio 
psiquiátrico) por colegas. "Os chefes gritavam comigo, e eu perdia o 
controle emocional." 
Na capital paulista e em Osasco, 42% dos bancários dizem ter sido vítimas 
de assédio moral, indica pesquisa do sindicato da categoria com 818 
profissionais, obtida com exclusividade pela Folha. Em nível nacional, o 

                                                
14 http://classificados.folha.com.br/empregos/951999-assedio-moral-atinge-66-dos-bancarios-no-brasil.shtml 
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problema atinge 66% dos bancários, segundo consulta a 27.644 
trabalhadores feita em 2011 pela Contraf (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro).  

Dentre as muitas declarações impactantes colhidas, podemos destacar a que segue 

E todas essas empresas falam em benefício social, que ganham e tal. A 
[empresa Y] tá instalada aqui em Novo Hamburgo fazem dez anos. Dá pra 
dizer quantas vezes nós tivemos que intervir na empresa. E olha que 
[empresa Y], se tu for olhar, se tu for entrevistar eles, eles fazem um 
trabalho social muito bom. Porque eles dão serviço pra aqueles jovens se 
readaptarem lá dentro [Febem],  botam dois, três jovens a trabalhar. Daí 
em função disso, eles vivem ganhando prêmios e isenção pra tudo que é 
lado. Não dão cesta básica, convênio médico não tem. Tem dentista que 
fica só que não pode arrancar dentes dos trabalhadores de segunda a 
quinta. Essa empresa [], tinha uma época que ela tinha um bipe. Que tu ia 
sair, tu passava pelo relógio do cartão ponto, se tu era bipada tu era 
revistada. Foi através de muita mobilização que eles tiraram o bipe. Mas 
depois que uma companheira entrou com uma ação na justiça cobrando 
danos morais.  

Vemos, assim, profundamente imbricados no tecido social os conceitos de 

organização, responsabilidade social organizacional e ética organizacional, ao mesmo 

tempo em que testemunhamos centenas de situações em que esses conceitos não formam 

um tripé, resultando no comprometimento/desequilíbrio da sociedade como um todo, o que 

pensamos dever-se ao quarto conceito a abordar nessa reflexão: o poder, para o que 

recorremos a Foucault  que fala, na verdade, de “relações de poder”, ancoradas em 

condições históricas de emergência complexas.  

Foucault (2008)  trata, efetivamente, do “agenciamento no qual se cruzam práticas, 

os saberes e as instituições, e no qual o tipo de objetivo perseguido não se reduz somente à 

dominação, pois não pertence a ninguém e varia ele mesmo na história.” (REVEL, 2002; p. 67).  

A aceleração dos processos industriais, ao final do século XIX, destaca um conceito que 

Foucault aborda muito bem: o controle, essencial na formação da sociedade capitalista, em 

que é imperioso, segundo ele,  controlar fluxos e distribuição espacial da mão de obra, 

satisfazendo as necessidades da produção e do mercado de trabalho. Ao olharmos para a 

distribuição geográfica de alguns dos maiores conglomerados internacionais hoje – 

concentrados em países asiáticos, onde a mão de obra é abundante e barata – vemos a 

atualidade da reflexão do pensador. O controle social funciona de modo capilar, passando 

pela justiça, por instituições de saúde, criminológicas, pedagógicas, atreladas a mecanismos 

de assistência, a associações filantrópicas e a patrocinadores... 

Ainda recorrendo a Foucault, devemos lembrar que 
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As práticas pedagógicas discursivas não são pura e simplesmente modos 
de fabricação de discursos. Ganham corpo em conjuntos técnicos, em 
instituições, em esquemas de comportamento, em tipos de transmissão e 
de difusão, em formas pedagógicas, que ao mesmo tempo se impõem e as 
mantêm. (FOUCAULT, 1997, p. 12).  

O poder se atualiza, assim, em pequenos enfrentamentos cotidianos, disputas e 

microlutas, medida de força que envolvem sujeitos e instituições em tensão permanente 

(FOUCAULT, 1977). 

Deter poder implica, evidentemente, o campo do saber. Assim, a disputa se dá, 

também, pela produção de significação, o que nos leva a pensar nos processos de 

organização desse saber e em sua “corporificação”/atualização como cultura. Isso nos faz 

derivar para questões relacionadas ao poder simbólico, à identidade e à construção de 

imagem – conceitos que se atualizam em práticas centradas na arquitetura/manutenção de 

uma sociedade cujo princípio fundante é a economia capitalista. 

 

 

Considerações finais: 

 

A pesquisa bibliográfica desenvolvida, associada às entrevistas obtidas no campo 

de pesquisa, nos levam a refletir sobre a questão da Responsabilidade Social Empresarial 

como algo ligado à vontade de duas esferas sociais em tensão. Não é senão a partir dessa 

tensão e dessa disputa de espaço na sociedade que poderemos obter algum tipo de avanço. 

Negar a dialética da relação capital trabalho com o discurso encobridor da 

Responsabilidade Social Empresarial como fato dado é, no mínimo, ingênuo, como o é, 

também, demonizar um dos campos, seja ela qual for. Olhar para a tensão como fator 

inerente ao avanço social, nos parece, é uma das opções inteligentes da sociedade 

contemporânea. 

Não se trata de uma visão ingênua do papel social das organizações, mas trata-se, 

sim, de uma aposta na dialética das relações capital x trabalho, na crença de que a luta de 

classes e a disputa  pelo poder e pelo sentido são chaves-mestras na evolução da sociedade 

e na consecução da Responsabilidade Social Empresarial. 

Pensamos que a Responsabilidade Social Empresarial seja um estágio que se 

conquista(rá) por meio da vigilância, da dialética, da atenção permanente aos discursos, que 

implicam, certamente, em ruído e, não podemos negar, em certa dose de utopia. 
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