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RESUMO 
 
O artigo traz uma reflexão sobre a Responsabilidade social 
empresarial (RSE) e a Política de Assistência Social. O estudo 
busca fomentar um argumento que pense na RSE enquanto 
uma política social empresarial e sua possibilidade de 
fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, 
por meio dos incentivos financeiros que a RSE transfere por 
meio de doação e editais para instituições públicas e privadas. 
Visa pensar a Responsabilidade Social Empresarial enquanto 
espaço sócio ocupacional, para o  Assistente Social no seu 
trabalho de garantias no campo dos direitos.  
 
Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial. Política 
de assistência social e assistente social. 
 
ABSTRACT 
 
The article reflects on corporate social responsibility (CSR) and 
the Social Assistance Policy. The study seeks to foster an 
argument that think of CSR as a corporate social policy and the 
possibility of strengthening the Single Social Assistance 
System - ITS, through financial incentives that CSR transfers 
through donation and notices for public and private institutions. 
Visa think Corporate Social Responsibility as occupational 
social space for the social worker in their work guarantees in 
the field of rights. 
 
Keywords: Corporate social responsibility. Social welfare 
policy and social work. 
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Introdução 

 

 

  A partir da atuação como assistente social junto a Política de 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) de uma empresa do setor elétrico brasileiro, foi 

possível suscitar indagações referente as estratégias de desenvolvimento fomentada pela 

estratégia empresarial. Tendo como parâmetro de análise o projeto ético político do Serviço 

Social, a intenção é localizar  a  RSE enquanto " franjas " do Estado na efetivação da 

Política de Assistência Social, visto que as ações, embora pulverizadas, ainda prevalecem 

no campo da assistência social.  

  Olhando além de uma visão clichê que ainda percebem a RSE de cunho 

assistencialista, entendemos essas ações estão em consonância com a Política Nacional de 

Assistência Social quando envia recursos que fortalecem as instituições de Assistência 

Social que compõem o SUAS - Sistema Único da Assistência Social. 

  Quando as empresas por meio da RSE financiam projetos sociais das 

Organizações Não Governamentais no âmbito da assistência social, estão investindo no 

SUAS, quando as empresas por meio da RSE investem no Centro de Referência da 

Assistência Social - CRAS de municípios, estão investindo no SUAS e consequentemente 

na Política da Assistência Social. 

  O objetivo desse artigo é refletir um pouco sobre essa vinculação, passando 

ao largo de outras discussões que recorriam ao termo " Terceiro Setor " como uma categoria 

possível para chancelar tais iniciativas. Até por não acreditar no termo, a intenção é restrita 

as possibilidades da RSE para a Política da Assistência Social. 

  Como tem se constituído em tema de estudo, o artigo apresenta reflexões 

embrionárias, aproximativas de uma profissional buscando compreender o sentido de sua 

prática profissional e a dimensão de impacto para as pessoas e o mundo em que vivemos. 

As indagações buscam localizar a extensão da política empresarial de Responsabilidade 

Social na relação com  o desenvolvimento comunitário, o fortalecimento das populações 

atendidas e a defesa de direitos.  

  Do ponto de vista da Intervenção social do empresariado, já remonta de longa 

data e seus contornos acompanham os interesses conjunturais e os cenários na trajetória 

histórica. Também não podemos julgar como sendo nova a temática da Responsabilidade 

Social Empresarial enquanto objeto de estudo. Entretanto sempre será necessário revisitar 

as relações estabelecidas da prática do Assistente Social e o Projeto Ético Político enquanto 

concretização do Projeto profissional e as conquistas que se desejam manter asseguradas 

nos círculos profissionais desde a Reconceituação. Sendo um profissional que tem sua 



 

 

                  

matéria prima permeada por relações sociais historicizadas, faz-se necessário de tempos 

em tempos uma reflexão endógena e ao mesmo tempo exógena do Serviço Social e essas 

relações sociais. 

  Muitas empresas primam por uma atuação marcada pelo desenvolvimento 

sustentável e são signatárias das principais políticas e medidas de reconhecimento dos 

direitos de segmentos minoritários, revelando seu caráter ético humanista e que se 

legitimam com certificações importantes dentro do setor.  

  Entender a Responsabilidade Social de uma empresa implica em transitar 

num terreno interessante e  permeado por contradições, entretanto sob o ponto de vista da 

preservação de direitos ante a uma lógica capitalista, traz para o Serviço Social a 

necessidade de decifrar as relações subjacentes do processo. Pois as contradições é 

inerente ao capitalismo, é a mola mesma de sua existência. Embora, no século XXI esteja 

mais evidenciadas as consequências do desenvolvimento capitalista predatório, desde a 

Revolução Industrial, já se contabilizava os dados ambientais do progresso. Bem como, já 

era presente essas consequências para o trabalho do assistente social, ainda que por conta 

das condições insalubres de sobrevivência da classe trabalhadora. 

  

Desenvolvimento 

 

  Acredita-se que as iniciativas de Responsabilidade Social Empresarial 

enquanto espaço sócio ocupacional, precisa também, ser entendido dentro das 

preocupações que legitimam o Assistente Social como aquele que está habilitado a uma 

leitura da realidade social de forma crítica e com uma atuação que assegure à população 

trabalhadora as garantias no campo dos direitos. 

  As últimas décadas têm apresentado um novo protagonismo das empresas 

em relação à postura ética e social com as comunidades nas quais estão inseridas e o 

enfrentamento da questão social que as envolvem, entretanto faz-se necessário um olhar 

mais apurado para compreender as verdadeiras contribuições e os limites dessas iniciativas. 

  No pensamento de Cappellin et cols apud Góis et all,( 2004), a posição social 

dominante dos empresários brasileiros e sua natureza individualista e competitiva não os 

eximiram, ao longo da história, de assumir atitudes que podem expressar uma postura 

socialmente solidária, mostrando como reconhecimento de certos elos de solidariedade não 

é estranho a seus interesses. 



 

 

                  

  Entretanto, não se deve menosprezar a simbiose que se estabelece, pois a 

lógica da obtenção de lucro com a alienação do trabalho largamente demonstrada pelo 

pensamento marxista é combinada ao enfretamento do impacto socioambiental. Nisto reside 

um ponto de conflituosidade da Responsabilidade Social do empresariado. Ou como sugere 

Góis (2004), é a introdução de critérios mercadológicos no enfrentamento da problemática 

social. 

  Tenório (2004) problematiza que as motivações para as empresas atuarem 

na Responsabilidade Social podem advir de pressões externas, forma instrumental ou por 

princípios e valores. Assim, como pressão externa, por exemplo, poderíamos pensar em 

medidas, tal como a que induz a empresa a aderir ao Pacto Global, como uma proposta das 

Organizações das Nações Unidas – ONU2, incentivando empresas a atuarem na área de 

Responsabilidade Social observando dez princípios que abordam Direitos Humanos, 

Direitos do trabalho, proteção Ambiental e combate à corrupção. Outra iniciativa ocorreu em 

08 de Setembro de 2000, quando surge a Declaração do Milênio das Nações Unidas 

adotada pelos 191 estados membros. A Declaração aponta para compromissos que visam 

melhorar o destino da humanidade conhecida como os oito Objetivos do Milênio – ODM1, e 

que no Brasil ampliam-se em 24 metas. 

  Segundo Rezende (2008), os Objetivos do Milênio reforçam as demandas dos 

movimentos organizados da Sociedade Civil nas bandeiras por inclusões. Porém um 

problema reside nesta co-responsabilização, pois as sociedades, focos dos Objetivos do 

Milênio não apresentam um bom nível de organização. Assim justifica o “investimento para 

formar agentes, grupos, instituições voltadas para um esforço coletivo em torno de 

melhorias sociais, educacionais e econômicas” (REZENDE, 2008: p.192). Mas o grande 

problema mesmo é, “demonstrar que há uma relação de interdependência entre os 

problemas que compõem de modo entrelaçado, a pobreza e as exclusões” (REZENDE, 

2008: p.197). 

  Com a introdução da idéia de sustentabilidade na discussão de 

Responsabilidade Social trazida com a ISO3 260002, a tônica destas iniciativas passou a 

                                                 

2  ODM – Objetivos do Milênio: Erradicar a pobreza extrema e a fome, Atingir o ensino básico 

universal, Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade 

infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, garantir a 

sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

3  A International Organization for Standardization (ISO), fundada em 1947 em Genebra, Suíça, 

iniciou a elaboração de um conjunto de normas sistêmicas para a qualidade buscando traçar uma 



 

 

                  

abarcar a necessidade do desenvolvimento sustentável, um ponto que amplia a simples 

dimensão da preocupação com a questão social, ou como aponta a ABNT NBR ISO 

26000:2010, p. vii: 

O desenvolvimento da organização em relação à sociedade em que opera e ao seu 

impacto no meio ambiente se tornou uma parte crucial na avaliação de seu 

desempenho geral e de sua capacidade de continuidade de continuar operar de 

forma eficaz. (Isso, em parte, reflete o reconhecimento cada vez maior da 

necessidade de assegurar ecossistemas saudáveis, igualdade social e boa 

governança organizacional). 

 

  Conforme a ABNT NBR ISO 26000:2010, alguns princípios devem ser 

observados nas atividades relacionadas à Responsabilidade Social Empresarial: 

Accountability, Transparência, Comportamento ético, Respeito pelos interesses das partes 

interessadas, Respeito pelo Estado de Direito, Respeito pelas normas internacionais de 

comportamento, Respeito pelos Direitos Humanos. São princípios que definem a 

contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

  No entanto, reside entre os pesquisadores da Responsabilidade Social 

Empresarial, além do questionamento se é papel da empresa atuar socialmente, existe outra 

celeuma a ser resolvida em termos conceituais, pois para alguns o termo caracteriza a 

adesão a determinada ética e pelo desenvolvimento de ações claramente desvinculadas de 

interesse pelo lucro e distintas do marketing empresarial” e para outros, o conceito abarca 

também” o cumprimento das obrigações trabalhistas, ambientais e fiscais previstas em lei 

(GOIS, 2004:.88). 

  Carrara (2010), em sua tese de doutorado, demonstra que mesmo na atuação 

de intervenção na área social, a atuação do empresariado visa manter os mecanismos de 

acumulação, fim último do capital. A autora apresenta modelos que estavam presentes na 

trajetória histórica destas iniciativas. Na primeira forma, buscavam o recrutamento e 

disciplinamento da mão de obra no interior da fábrica e em seu entorno, tendo como caso 

emblemático a construção das Vilas Operárias, com as novas exigências do Capital, haverá 

a criação e expansão das grandes corporações, majoritariamente estatais, compondo uma 

                                                                                                                                                         
avaliação na gestão da qualidade. Seu objetivo é promover, no mundo, o desenvolvimento da 

normalização e atividades relacionadas com a intenção de facilitar o intercâmbio de bens e serviços e 

para desenvolver a cooperação nas esferas intelectual, científica, tecnológica e econômica. Estão 

representadas na ISO as entidades máximas de normalização dos países, assim a ABNT – 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas também. 



 

 

                  

rede de atendimento pública e privada ao trabalhador e suas famílias. Como a autora 

descreve, “para a proclamada função social da empresa era legitimada pelos empregados 

que aparentemente se viam como os verdadeiros beneficiados do seu trabalho“ (2010:p.26). 

  O anseio é de que uma cultura seja estabelecida nas empresas, quando elas 

são motivadas a operar pelos seus princípios e valores. Desta forma atingiríamos o ponto de 

vista de Grajew, apud Tenório (2004:p.35) quando diz que: 

 

A responsabilidade social como cultura da gestão empresarial, abarcando todas as 

relações da empresa, suas práticas e políticas, deve nortear a organização em todo 

os momentos, nas crises e em épocas de expansão econômica. E é exatamente em 

momentos de crises e incertezas que ela retorna mais importante e estratégica. É 

nesta hora que é testado o real compromisso dos dirigentes com os valores da 

empresa. 

 

  Uma cultura de Responsabilidade Social também asseguraria a continuidade 

dos investimentos e ações mais contínuas fazendo com que as medidas tivessem um 

alcance maior junto ao público atendido. 

  Para Schommer, apud Tenório ( 2004 ), a atuação social revela muito de uma 

empresa, sua ética, sua cultura que extrapola o social e adentra pelas atividades culturais e 

de patrocínio e que no entendimento de Srour ( apud Tenório, 2004:p.31 ) pode ser definida 

como, “ A responsabilidade social remete à constituição de uma cidadania organizacional no 

âmbito interno da empresa e à implementação de direitos sociais no âmbito externo” . 

  Em uma postura de defesa do Projeto Ético Político Profissional torna-se 

pertinente a compreensão da natureza e funcionalidade desta atuação. Retomamos 

apontamentos tão presentes na literatura de autores que compondo a intelectualidade 

profissional nos emprestam uma lente de análise crítica da profissão. 

  O desafio se instaura na própria dinâmica societária e como a profissão 

responde a isso. Se por um lado vivenciamos o afloramento do aparato profissional crítico, 

por outro lado temos a necessidade de manter a discussão acessa e na pauta do dia. 

Através do denominado Projeto ético-político, o Serviço Social tem se posicionado em não 

deixar arrefecer as conquistas oriundas do Movimento de Reconceituação, mas mantê-lo 

como parte da herança marxista, sobretudo na conjuntura que passou a desenhar-se a partir 

da década de 90 com a cultura neoliberal e por outro lado a consolidação da democracia na 

política brasileira. 



 

 

                  

  O projeto ético-político é construído a partir do projeto profissional de ruptura 

referenciado inicialmente nas conquistas dos dois Códigos (1986 e 1993), nas revisões 

curriculares de 1982 e 1986 e no conjunto de seus avanços teórico-práticos construídos no 

processo de renovação profissional, a partir da década de 60 (Barroco, 2007) e como define 

BRAZ (2003): 

 

Trata-se de uma projeção coletiva que envolve sujeitos individuais e coletivos em 

torno de uma determinada valoração ética que está intimamente vinculada a 

determinados projetos societários presentes na sociedade que se relacionam com 

os diversos projetos coletivos (profissionais ou não) em disputa na mesma 

sociedade. 

 

  Os projetos societários são fortalecidos por projetos profissionais, o que pode 

levar a afirmação de que os projetos societários são atravessados também por projetos de 

classe. O que torna muito profícua a discussão aqui levantada, entendendo que o Serviço 

Social tem sua determinação histórica mediada pelas necessidades originadas na relação 

Capital X Trabalho e pelas forças sociais, cujos projetos interessam tratar as refrações da 

questão social como despolitizada. 

  Trata-se de um espaço sócio ocupacional legítimo do Assistente Social 

fundamentado pela Lei 8.662 de 1993, que regulamenta a profissão e que no seu artigo 4° 

onde são abordadas as Competências profissionais, aparecem contempladas ações de 

Responsabilidade Social Empresarial. 

  Desde a gênese profissional, Netto (2006) já observara a conexão com 

demandas oriundas da questão social no modo de produção capitalista e mesmo a inserção 

do Assistente Social, no mundo do trabalho, no Brasil, não é uma novidade, remontando 

desde o período dos anos 40, quando algumas empresas já contavam com a atuação 

profissional de assistentes sociais, porém, somente a partir dos anos de 70, houve 

crescimento significativo do campo de atuação profissional do Serviço Social nas empresas. 

Autores revelam que, o avanço aconteceu graças à contribuição de tendências teórico-

metodológicas do Serviço Social do Trabalho, desenvolvidas na década de 1970, por grupos 

de profissionais que se sobressaíram no trabalho em empresas. Essa tendência teórico-

metodológica, aliada ao cenário sócio-econômico-político brasileiro, durante os anos de 

1980, favoreceu, em grande parte, a expansão de campo de ação profissional para o 

Serviço Social nas empresas. 



 

 

                  

  Mas foi a década de 90 que representou importante guinada para as 

organizações empresariais. Desenvolvendo uma atuação com demandas tradicionais, como 

a concessão de benefícios, o estabelecimento de critérios de elegibilidade e a triagem 

socioeconômica, surgem novas exigências que interferem nessas atividades e as 

modificam. Ante a busca incessante por parte do capital de produzir e acumular riquezas, no 

mínimo é intrigante a inserção de tal forma sistematizada do empresariado no 

enfrentamento da questão social. Contudo, é inegável a abertura e ampliação de postos de 

trabalho para o Assistente Social junto a essa demanda. Entretanto antes de mergulharmos 

na área, é necessária a compreensão das consequências e impactos para a herança crítica 

profissional. 

  A política de assistência é um direito social, dever do Estado, assegurado por 

meio da Carta Magna da Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS, sendo regulamentada através da Política Nacional de Assistênca Social - 

PNAS de 2004 e do Sistema Único da Assistência Social - SUAS descrita na NOB SUAS 

2005. Em todo esse acervo legislativo, o esforço é de consolidar a assistência social como 

política do Estado, com critérios e objetivos em cada ente da federação, estabelecendo uma 

relação sistemática entre os projetos, benefícios e serviços, para que seja instituído um 

sistema hierarquizado, descentralizado e participativo.  

 A Política de Assistência Social tem que se articular e se integrar à 

Seguridade social e as outras políticas sociais, conforme previsto pela PNAS/SUAS, precisa 

articular e situar os tipos de proteção social ao conjunto de proteções existentes na 

Seguridade Social.  

 O final do século XX e ingresso dos anos 2000 trouxeram um sucateamento 

do arcabouço público com o neoliberalismo e seu contínuo desfinanciamento das políticas 

sociais. Entretanto, é necessário uma revisão na conjuntura que a última década trouxe para 

as políticas, principalmente para a da assistência social e perceber os novos atores e sua 

performance, tal como a RSE. 

 

Conclusões 

   

  Como fruto das aproximações realizadas, foi possível tecer algumas 

considerações:  

  1-  Ainda que os estudos demonstrem as imprecisões que cercam as ações 

de RSE,  não se pode negá-la enquanto uma face da Política Social nas empresas. Se  



 

 

                  

pensarmos na trajetória da Política Social no Brasil, não vamos encontrar outra história. A 

Política Social no Brasil também teve um contexto histórico de desenvolvimento 

fragmentado, sem continuidade e disperso; somente a partir da Constituição Federal de 

1988, que a Política de Assistência Social, por exemplo ganhou um arcabouço mas 

ordenado. Assim, merece a atenção da RSE enquanto política social empresarial. 

  2- A atuação da Responsabilidade Social Empresarial tem seguido inúmeras 

vertentes, inclusive no âmbito cultural, mas o grande mote ainda é a Assistência Social. Pela 

lógica de investimento nas Organizações Não Governamentais, a política de assistência 

social é fortalecida e em alguns casos, a política púbica também. A política de assistência, 

por ter um caráter não contributivo, atinge democraticamente e de forma universal, todo e 

qualquer cidadão brasileiro e consequentemente, torna-se a principal estratégia de proteção 

social do Estado brasileiro. A Política de Assistência Social destina-se aqueles em condição 

de vulnerabilidade e/ ou estão fora do mercado de trabalho, por isso, uma poderosa 

ferramente de enfrentamento da desigualdade social. Conforme divulgado na mídia, no ano 

de 2014 foram investidos 21,8 milhões na área da Assistência Social. Ao passo que, 

também foi divulgado na mídia que  

 

Rosane Aguiar Figueiredo, gerente de Investimentos Sociais da Petrobras, 

apresentou o Programa Petrobras Socioambiental no Social Responsibility Global 

Village (Comunidade Global de Responsabilidade Social), no dia 18/6, no World 

Petroleum Congress (WPC), em Moscou. ( ... ) destacou que “o programa contribui 

para reforçar o posicionamento estratégico da empresa em atuar no setor de 

petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com responsabilidade social e 

ambiental, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde está 

presente.  

 

  Ela ressaltou ainda, que por meio deste Programa, a Petrobras investirá cerca 

de US$ 750 milhões, entre 2014 e 2018, em projetos sociais e ambientais com foco em sete 

linhas de ação: Produção Inclusiva e Sustentável, Biodiversidade e Sociodiversidade, 

Direitos da Criança e do Adolescente, Florestas e Clima, Educação, Água e Esporte. " ( 

AMBEP, 26/06/2014 ). Demonstrando que temos subsídios no âmbito governamental 

executivo, mas também no âmbito emresarial. 
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