
responsaBilidade social das 
organizações e atractividade 
organizacional

O conceito de Responsabilidade Social das Organizações (RSO) 

encontra-se inegavelmente na ordem do dia. Várias disciplinas 

têm procurado investigar pormenorizadamente, em diversos 

campos de estudo, os potenciais benefícios que a adopção de 

práticas de gestão socialmente responsáveis pode acarretar 

para o sucesso e sustentabilidade das mais diversas organiza-

ções. Estudos recentes sugerem que a percepção do envolvi-

mento da organização em práticas de Responsabilidade Social 

(RS) influencia positivamente a adesão das pessoas, não só 

daquelas que já trabalham nas organizações, mas também de 

futuros trabalhadores. 
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conceito de 
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das organizações  

Esta liderança das organizações 
e busca da verdade estão hoje muito 
associadas a uma postura positiva em 
relação à participação individual nas 
organizações e investimento contínuo 
na inovação e aperfeiçoamento dos 
processos produtivos e de gestão, 
tarefa sempre inacabada, mas em que 
a valorização da participação individual 
assenta nas competências, capacidade 
criadora e empreendedora, formação 
contínua e valorização da participação 
na tomada de decisão e resolução de 
problemas nas organizações. Como 
Kant sublinhava, as pessoas devem 
ser tratadas como fins em si próprias 
e não como objectos para atingir um 
determinado fim.

Este assunto tem captado a 
atenção de inúmeros investigadores e 

pensadores das organizações em vá-
rios contextos nacionais, contribuindo 
para a importância que hoje a RS tem 
nas decisões estratégicas de médio e 
longo prazo nas organizações. 

Na perspectiva ética as organiza-
ções devem essencialmente respeitar 
princípios sociais e ambientais que 
vão para além de uma perspectiva 
meramente económica e mercanti-
lista (Kopperi, 2004), ou, ainda como 
Aristóteles defendia, cumprir o espírito 
da lei por forma a respeitar os direitos 
individuais das pessoas e manter a 
paz e harmonia social. Pode-se assim 
assumir que um código de ética orga-
nizacional tem essencialmente uma 
utilidade estratégica, que implica que 
a organização faça o que diz e diz o 
que faz, principalmente em relação aos 
seus mais importantes stakeholders.

O conceito de RSO decorre portanto 
do conceito de ética organizacional, e 
pode segundo Jones & George (2003) 

ser encarado segundo 3 perspectivas 
essenciais: enquanto obrigação social; 
enquanto reacção social; enquanto 
sensibilidade social. Estas 3 perspec-
tivas traduzem por si só 3 atitudes 
fundamentais das organizações sobre 
esta problemática: uma atitude ma-
nietada pelo cumprimento legal; uma 
atitude reactiva perante problemas 
que põem em causa a qualidade de 
vida na sociedade onde se inserem; 
uma atitude proactiva e de compro-
misso com questões importantes para 
a melhoria da qualidade de vida nas 
organizações e na sociedade onde 
estas estão envolvidas.

É comum no entanto valorizar-se 
a ideia de que a RSO provém de uma 
atitude voluntária, independente e 
positiva em relação a questões de pro-
tecção ambiental, Gestão de Recursos 
Humanos (GRH), Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho (SHST), relação com 
as comunidades locais, com fornece-
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dores e clientes, é uma perspectiva 
bastante valorizada por possíveis 
investidores e clientes, principalmente 
em relações de médio e longo prazo e 
em que o investimento económico e 
humano é avultado.

A RSO surge portanto como um 
tema abordado por inúmeros investiga-
dores, assim como gestores e empre-
sários, pela sua actualidade e influên-
cia crescente nas opções estratégicas 
que são tomadas para o crescimento 
das organizações. Como também 
referem Castelo Branco & Rodrigues 
(2006) as empresas envolvem-se na 
problemática da RSO porque conside-
ram que retiram benefícios competiti-
vos se tomarem decisões socialmente 
responsáveis. Estes benefícios têm 
essencialmente a ver com o desenvol-
vimento de novos recursos, competên-
cias e conhecimentos que reforçam a 
cultura organizacional. Esta visão mais 
materialista da RS, em que se valori-
zam as vantagens práticas da adopção 
de uma estratégia clara de RSO é 
também complementada pela ideia de 
missão social das organizações. 

Como afirmam Bigné et al (2005) 
às empresas do século XXI é pedido 
uma integração na sociedade que vai 
para além da mera produção de bens 
e serviços, através de uma contínua 
pressão social, atenta a inúmeros 
sinais da sua actividade empresarial, 
para além dos indicadores económicos 
e financeiros, como indicadores de 
performance ambiental, social e ética. 

Também a União Europeia (UE) se 
tem preocupado ao longo dos anos 
com este tema, exemplo disso é o Li-
vro Verde para a RSO, de Julho de 2001, 
que define RSO como um conceito em 
que as organizações, numa dinâmica 
voluntária, integram preocupações 
ambientais e sociais na sua activi-
dade e na interacção com os seus 
stakeholders (empregados, clientes, 
fornecedores, vizinhos, Organizações 
Não Governamentais (ONG), autori-
dades públicas…), valorizando este 
conceito o aspecto ambiental e social, 
a integração da RSO na actividade e 

estratégias futuras das organizações, 
e no seu sentido voluntário. Tem sido 
assim a UE dinamizadora de projec-
tos que promovam o contributo das 
organizações para o progresso social 
e ambiental, para além das obrigações 
legais de base. 

Um exemplo desta estratégia foi 
o fórum europeu multilateral sobre a 
responsabilidade social das empresas, 
que se realizou em Outubro de 2002 e 
dinamizou consensos entre os vários 
intervenientes sobre a RSO e as prá-
ticas que lhe estão associadas. Deste 
fórum resultaram algumas conclusões: 

- As empresas insistem no ca-
rácter voluntário e orientado para a 
empresa da RSO; preferem soluções 
globais; alegam que a normalização 
excessiva seria contraproducente; e 
lembram as responsabilidades dos 
governos e organizações multilaterais, 
em especial fora da Europa. 

- os sindicatos defendem que a 
RSO não substitui a regulamentação, 

sendo os seus instrumentos transitó-
rios; a globalização reforça a neces-
sidade de regras nesta matéria; e a 
RSO deve ser integrada num quadro 
legislativo ou contratual. 

- As oNG defendem que as empre-
sas devem assumir compromissos de 
RSO verificáveis, baseados em normas 
internacionais objectivas, aplicadas à 
escala mundial; os sistemas de RSO 
exigem a participação de todos; e a 
RSO precisa de regulamentação para 
controlar as acções das empresas. 

O trabalho desenvolvido pela Co-
missão Europeia pretende estabelecer 
acordos sobre códigos de conduta, 
rótulos e formatos de relatórios quanto 
aos progressos da RSO na UE, exemplo 
disso é a recente (2006) comunicação 
da Comissão ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, e ao Comité Económico e 
Social Europeu, sobre a “implementa-
ção da parceria para o crescimento e o 
emprego: tornar a Europa um pólo de 
excelência em termos RSO”.

o QUE dEvE SEr SUSTENTávEL o QUE dEvE SEr dESENvoLvIdo

NATUREzA PESSOAS

Terra Infância

Biodiversidade Expectativa de vida

Ecossistemas Educação

Equidade

Igualdade

APOIO à VIDA ECONOMIA

Ecossistemas Riqueza

Recursos Sectores Produtivos

Ambiente Consumo

COMUNIDADE SOCIEDADE

Culturas Instituições

Grupos Capital social

Lugares Estados

Regiões

tabela 1: Definições de Desenvolvimento Sustentável



sustentaBilidade e 

responsaBilidade social 

das organizações 

Actualmente a RSO é por isso 
inserida num contexto mais amplo 
(Neves, 2005), que é o de desenvolvi-
mento sustentável e, que segundo a 
definição da WCED World Comission 
on Economic Development (WCED), é 
o desenvolvimento que dá resposta às 
necessidades do presente sem com-
prometer a capacidade das gerações 
futuras encontrarem respostas para 
as suas necessidades. Este princípio 
pode ser alcançado se as organizações 
se comprometerem com práticas que 
respeitem a melhoria contínua dos re-
sultados em termos de SHST, qualidade 
ambiental e, informação ao público em 
geral sobre as suas actividades, para 
além de empregados e clientes. 

Também Lyon (2004) e Schaefer 
(2004) argumentam que melhorias con-
tínuas na performance das organiza-
ções em aspectos ambientais e sociais 
a longo prazo só são possíveis numa 
cultura organizacional que suporte a 
RS em aspectos como: políticas sobre 
remunerações e reconhecimento; 
aprendizagem; gestão da mudança; en-
volvimento e cooperação; flexibilidade.

Na verdade, a actividade económica 
actual, numa perspectiva de sistema 
aberto, implica uma posição responsá-
vel e proactiva de reposição constante 
no ambiente dos recursos retirados 
pelas mais variadas actividades eco-
nómicas, evitando-se desta forma a 
tendência natural que os ecossistemas 
têm de esgotamento e, garantindo às 
gerações futuras, a possibilidade de 
usufruírem dos mais variados recursos 
pelo menos nas mesmas condições 
que o fazem as gerações actuais. 

Esta noção de desenvolvimento 
sustentável está bem patente no 
esforço em conciliar as exigências 
de desenvolvimento das sociedades 
modernas com a necessidade de 
proteger o meio ambiente (Leiserowitz 
et al, 2006), que teve um dos primeiros 
debates a nível mundial na conferencia 

de Estocolmo sobre o ambiente e o 
desenvolvimento humano, em 1972. 
Ainda segundo a Academia Nacional 
de Ciências dos Estados Unidos da

América, é possível identificar 3 
valores principais em termos de sus-
tentabilidade, que se dividem noutros 
que se podem considerar como inter-
mediários (tabela 1).

A RSO pretende desta forma dar 
respostas a estes desafios ao possibili-
tar (Castelo Branco & Rodrigues, 2006) 
que as organizações tenham benefí-
cios internos e ou externos quando se 
desenvolvem novos recursos e com-
petências, principalmente ao nível dos 
Recursos Humanos (RH). As organiza-
ções que respeitam estes valores têm 
a possibilidade de atrair os melhores 
RH ao construírem e posteriormente 
beneficiarem de uma reputação organi-
zacional forte e positiva. 

Ainda em relação à importância 
crescente da temática do desenvol-
vimento sustentado e da captação 
de recursos valiosos, Oskarsson & 
Malmborg (2005) estudaram a forma 
como as organizações conseguem 
passar de um sistema de gestão em 
que trabalham de costas voltadas 
para o ambiente, para a integração 
de políticas de gestão que adoptem o 
crescimento sustentável como ponto 
de partida para a sua competitividade. 
Concluiu que para além de factores 
económicos, sociais e ambientais, tam-
bém questões ligadas com a qualidade 
de serviços e produtos, valores éticos 
e capacidade de prever o futuro serão 
essenciais para o desenvolvimento 
sustentável das organizações e, que 
estas, terão que trabalhar apoiadas 
em sistemas que não sejam tão rígidos 
como os sistemas de gestão ambien-
tal, de segurança e qualidade (ISO 
14001, 18000 e 9001), mas que lhes 
permitam desenvolver políticas mais 
integradas, proactivas e eficazes na 
gestão dos seus recursos.

Sendo assim, o surgimento de 
sistemas de normas específicas para 
a certificação externa da Gestão 
de RH, dos quais a norma SA 8000 

é um exemplo (Garcia et al, 2005), 
podem contribuir para uma gestão 
mais integrada e comprometida com 
políticas e estratégias eficazes ao 
nível da RS e do desenvolvimento 
sustentável das organizações.

Também neste sentido, Jayne & 
Skerratt (2003) referem a importância 
dada por instituições e fundos finan-
ceiros do Reino Unido, na sua análise 
de riscos, ao estudo que fazem sobre 
as boas práticas das organizações que 
procuram financiamentos ou sistemas 
privados de saúde e pensões em ma-
térias como: acontecimentos passa-
dos com impactos negativos sobre o 
meio ambiente; políticas actuais sobre 
segurança, higiene e saúde no trabalho 
e ambiente; políticas sociais. Ou seja, 
procuram investir ou ser parceiros de 
empresas com políticas que garantam 
a sua sustentabilidade a médio e longo 
prazo, e que se identifiquem com as 
suas práticas de investimento social-
mente responsável.

Mas nada disto se consegue de 
uma forma descoordenada dos res-
tantes objectivos das organizações 
(Neves, 2005), exigindo-se às organiza-
ções políticas objectivas em termos de 
RS, que permitam resultados bastante 
visíveis e com repercussões positi-
vas e efeitos a médio e longo prazo, 
assentes em estratégias claras e com 
objectivos definidos, em comparação 
com os resultados de medidas avulsas, 
incoerentes e sem ligação a uma políti-
ca de RS contínua. 

Rosenthal & Masarech (2003) ao 
estudarem culturas organizacionais 
de elevada performance chamam à 
atenção para a importância de valores 
como: Focagem no cliente; respeito 
pelas pessoas (trabalhadores, clientes, 
parceiros); integridade; comunicação 
séria e transparente; valorização do 
trabalho em equipa; iniciativa e amor 
ao trabalho, para o sucesso de inú-
meras empresas líderes de mercado, 
assim como para a importância da in-
terpretação e aplicação pelos gestores 
desses valores e, para a forma como a 
cultura organizacional os assimila.

responsaBilidade social das organizações e atractividade organizacional
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sustentaBilidade 

organizacional  

e capacidade de retenção 

e captação dos melhores 

talentos

Ainda sobre a temática da sustenta-
bilidade das organizações, a capaci-
dade de as organizações reterem e 
captarem trabalhadores de elevado 
potencial tem sido um assunto ampla-
mente discutido por vários autores. 
Segundo Herrera (2001) a rotatividade 
externa indesejada é um problema 
sério para a maioria das organizações, 
assim como a dificuldade em atraírem 
os melhores candidatos. A maioria das 
organizações investe recursos consi-
deráveis na tentativa de manterem e 
recrutarem os melhores empregados 
ao seu serviço, mas falham na tenta-
tiva de lhes oferecer e comunicarem 
aquilo que mais desejam: 

- Um trabalho interessante e com 
desafios credíveis; 

- Um bom ambiente de trabalho com 
efectiva comunicação bidireccional; 

- Oportunidades credíveis para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional; 

- Um conjunto de benefícios e salá-
rios atractivos e competitivos. 

Martel (2003) Chama à atenção para 
as boas práticas de 25 organizações 
de topo na sua área de actividade na 
procura e retenção de trabalhadores 
de elevada performance, salientando 
que estes profissionais são aqueles 
que estão na origem e na manutenção 
de organizações altamente competi-
tivas. Sublinha que a maioria destas 
empresas caracterizam-se por: 

- Possuírem estratégias de RH coe-
rentes com as estratégias das organi-
zações e os seus principais objectivos 
organizacionais; 

- Que os trabalhadores acreditam 
que o seu trabalho é importante para 
as organizações, assim como a sua 
contribuição é valorizada para a reali-
zação do trabalho; 

- Atribuição de autonomia aos 
trabalhadores, permitindo-lhes que 
tomem riscos e ao mesmo tempo tole-

rando os seus erros, envolvendo-os e 
comprometendo-os com as organiza-
ções, aumentando a sua auto estima e 
confiança nas organizações. 

E ainda segundo Martel que a 
divulgação destas práticas é também 
a melhor estratégia de criar uma 
reputação organizacional que facilite 
o recrutamento de trabalhadores de 
elevada performance. 

No mesmo sentido Koblenz (2003) 
refere-se às melhores práticas de orga-
nizações que se preocupam, identifi-
cando 10 características fundamentais 
na aplicação dessas práticas:

1-Sustentam um ambiente de traba-
lho baseado na dignidade e no respeito 
por todos os empregados;

2-Fazem com que os empregados 
sintam que os seus empregos são 
importantes;

3-Encorajam o total desenvolvimen-
to dos seus empregados;

4-Encorajam os seus empregados a 
encontrarem um equilíbrio entre a sua 
vida pessoal e profissional;

5-Favorecem a qualidade de vida 
dos seus empregados e das suas 
famílias através de práticas compensa-
tórias e de outros benefícios;

6-Desenvolvem técnicas e formas 
excepcionais nos resultados obtidos 
com a liderança das pessoas;

7-Apreciam e reconhecem o traba-
lho das pessoas;

8-Estabelecem e comunicam 
standards importantes em termos de 
comportamento ético e íntegro;

9-Envolvem-se em actividades em 
prol da comunidade em que estão 
inseridas;

10-Equacionam as necessidades 
humanas quando tomam decisões 
estratégicas para o seu negócio

E conclui que estas práticas 
colocam as empresas numa posição 
privilegiada para recrutar os melhores 
empregados, num mercado laboral 
cada vez mais curto e deficitário de 
trabalhadores competentes, empreen-
dedores e responsáveis.

Collins & Han (2004), através de um 
estudo realizado em 99 organizações, 

chegaram à conclusão que a reputação 
e imagem organizacional e a forma 
como são divulgadas, para além das 
técnicas de recrutamento aplicadas 
(maior ou menor envolvimento organi-
zacional), podem ter efeitos directos na 
quantidade e qualidade dos candi-
datos recrutados. Em organizações 
pouco conhecidas, ou com uma fraca 
imagem organizacional, têm melhores 
resultados estratégias discretas de 
recrutamento, em organizações com 
maior reputação e imagem organiza-
cional obtêm-se melhores resultados 
de recrutamento quando as estratégias 
são mais notórias e implicam um maior 
envolvimento organizacional através 
de uma clara estratégia de comunica-
ção com o exterior e aproveitamento 
da sua reputação organizacional.

As organizações parecem por isso 
ter bastantes vantagens quando são 
conhecidas por serem bons locais para 
trabalhar, principalmente pela maior 
facilidade em as pessoas se apresen-
tarem como candidatas aos postos 
de trabalho disponíveis, podendo-se 
então formar listas de candidatos com 
maior abrangência e que possibilitam 
uma escolha mais alargada, e a selec-
ção dos candidatos com as melhores 
características pessoais, competências 
e experiência profissional. Para que 
isso aconteça, a reputação organiza-
cional parece ser para muitos autores 
bastante importante, sendo facilmente 
ligada a uma cultura organizacional 
forte, ao reconhecimento dos pares e 
da comunidade onde está inserida, da 
qualidade percebida, da consciência 
social percebida pelo exterior.

 Também Roberson et al (2005) 
apresentam um estudo em que 
analisam a importância da construção 
da mensagem para a atracção inicial 
de candidatos para um determinado 
recrutamento. Concluem a partir de 
uma população de 171 estudantes 
potencialmente candidatos a emprego 
que a mensagem detalhada intensifica 
as percepções sobre os atributos das 
organizações (políticas de formação, 
políticas de remuneração e possibili-



dades de progressão na carreira) e a 
existência de uma identificação dos 
seus atributos com os interesses dos 
possíveis candidatos.

Burns (2006) estudou também 
a importância das intenções no 
comportamento dos indivíduos, 
assim como o que está na origem das 
intenções individuais, tendo concluído 
que quanto mais fortes forem essas 
intenções maior possibilidade existe 
de o comportamento ocorrer num de-
terminado sentido (Weber & Gillespie, 
1998). As intenções dos indivíduos são 
constituídas por duas componentes; 
individual e social. A componente 
individual está essencialmente ligada 
às influências éticas a que o indivíduo 
está sujeito, a componente social à 
política e estratégias de intervenção 
das organizações no mercado. 

Burns pretendeu estudar as 
intenções de futuros empregados da 
indústria retalhista enquanto seguido-
res de práticas de compras que podem 
ser eticamente questionáveis. Chegou 
à conclusão que as intenções dos 
estudantes finalistas em gestão em 
se envolverem em práticas profissio-
nais eticamente questionáveis estão 
essencialmente relacionadas com os 
princípios filosóficos e éticos que de-
fendem e, que do ponto de vista social, 
só algumas práticas das organizações 
são consideradas eticamente, podendo 
por isso, influenciar positiva ou nega-
tivamente as suas intenções enquanto 
futuros trabalhadores.

Outros estudos (Davis & Rothstein, 
2006) debruçaram-se sobre as percep-
ções dos indivíduos sobre os com-
portamentos quer das organizações, 
quer dos gestores e outros dirigentes, 
tendo concluído que a percepção de 
comportamentos de integridade (“…
compromisso justificável com valores 
e princípios morais…” (Becker, 1998, 
p.157)) facilita comportamentos posi-
tivos e de adesão, principalmente por 
parte dos trabalhadores das organiza-
ções e de possíveis candidatos. 

conclusão

Surge assim a ideia de que a RSO 
não deve surgir dissociada das estraté-
gias de desenvolvimento e sustentabi-
lidade organizacional a médio e longo 
prazo, mas para tal, será importante 
clarificar até que ponto a adopção de 
estratégias de RS é uma mais valia na 
imagem e reputação destas organiza-
ções e, principalmente, na capacidade 
de atraírem Candidatos de Elevado 
Potencial (CEP). A sustentabilidade a 
médio e longo prazo das organizações 
está muito ligada a estratégias claras 
de obtenção e rentabilização de recur-
sos com qualidade reconhecida e, que 
pelas suas características distintivas, 
tendem a ser escassos. 

Para além disso as organizações 
estão inseridas num ambiente em que 
a competição pela obtenção desses 
recursos é elevada e globalizada, 
influenciada pelas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) e pelo 
acesso cada vez mais massivo a meios 
de transporte rápidos e eficazes, que 
colocam esses recursos, no caso, os 
humanos de elevado potencial, em 
regiões progressivamente mais acessí-
veis, mais competitivas em termos de 
salários oferecidos, aquisição e melho-
ria contínua de qualificações profis-
sionais e perspectivas de carreira, ou 
seja, em regiões mais atractivas. 

Desta forma, considera-se que a ca-
pacidade de as organizações compe-
tirem neste ambiente continuamente 
em transformação está dependente de 
múltiplos factores, como os tecnológi-
cos, os económicos, os políticos, assim 
como os de natureza social e ambien-
tal e, que o controlo sobre estes fac-
tores, pode ser optimizado se estiver 
assente em estratégias organizacionais 
proactivas, visíveis e reconhecidas pela 
sociedade como garantes da sustenta-
bilidade a médio e longo prazo.

Os CEP surgem assim associa-
dos à importância das organizações 
garantirem um crescimento sustentado 
a médio e longo prazo, com base na 
aquisição de recursos valiosos (Martel, 

2003), que possam trazer para as 
organizações uma mais valia signifi-
cativa para o seu esforço competitivo 
em relação ao ambiente em que estão 
inseridas e aos seus mais directos 
concorrentes.

Equaciona-se assim que a cap-
tação e retenção bem sucedida 
destes RH qualificados acima da média 
está ligada, não só a estratégias de 
recrutamento e selecção desen-
volvidas e aplicadas por técnicos e 
com técnicas com provas dadas no 
terreno, mas também pela percepção, 
pelos possíveis candidatos, de que as 
organizações em causa aplicam uma 
estratégia clara e reconhecida de RS, 
e que retirarão benefícios pessoais 
importantes dessas estratégias se 
colaborarem profissionalmente com as 
organizações hoteleiras identificadas 
no nosso estudo.

A possibilidade de atrair candidatos 
a emprego aumenta de valor quando 
estes possíveis trabalhadores se perfi-
lam como sendo de elevado potencial 
(Martel, 2003), ou seja, aqueles que 
à partida são mais requisitados pelas 
organizações com maior peso no 
mercado, e às quais podem dar um 
contributo qualitativamente diferencia-
dor e mais duradouro.

Num mercado cada vez mais globa-
lizado, em mudança constante, em que 
a principal característica diferenciado-
ra das organizações será a sua capaci-
dade de rápida adaptação à mudança 
e, poderem elas próprias influenciar os 
processos de mudança, essencialmen-
te com uma eficiente utilização dos 
recursos disponíveis, a capacidade que 
têm de atrair e captar os recursos mais 
valiosos, competindo também neste 
campo com os seus mais directos 
concorrentes, será uma vantagem 
diferenciadora muito importante. 

responsaBilidade social das organizações e atractividade organizacional
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