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RESUMO  

O presente artigo reflete sobre os processos de comunicação e relações públicas na 

mediação de relações socialmente responsáveis, no âmbito das pequenas empresas, 

abordando a percepção dos empresários e a análise de práticas de responsabilidade social 

em organizações de pequeno porte da cidade de Belo Horizonte. Além de extenso 

levantamento bibliográfico, o estudo privilegiou uma abordagem qualitativa na análise dos 

dados, com entrevistas em profundidade junto a pequenos empresários da capital mineira, 

de diferentes ramos de atividade.   
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Introdução  

Mudanças ocorridas nas últimas décadas desenharam um novo panorama mundial, onde 

cresce a valorização da atuação social das empresas, que passaram a ser cobradas por uma 

conduta responsável e voltada a questões de cunho sócio-ambiental. Neste contexto, 

grandes empresas e multinacionais já são reconhecidas por seus programas sociais e a 

pequena empresa depara-se com o desafio de cumprir também com suas responsabilidades 

para com o desenvolvimento da sociedade.  

 

Através da análise de práticas comunicacionais, de modo geral, e de responsabilidade social 

empresarial, em particular, e sobre a percepção dos dirigentes de três empresas de pequeno 

porte da cidade de Belo Horizonte, examinamos de que forma a comunicação pode mediar 

as relações socialmente responsáveis no âmbito das pequenas empresas.  
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O presente artigo foi dividido em duas partes. Num primeiro momento, destinado à 

fundamentação teórica, faremos uma breve apresentação dos conceitos teóricos onde nosso 

estudo se insere. Posteriormente, apresentaremos a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa, suas análises e conclusões.  

 

Responsabilidade Social Empresarial e Relações Públicas no âmbito da pequena 

empresa: o compartilhamento de uma mesma base conceitual 

Apesar da discussão sobre a atuação social das empresas remontar à década de 70, no 

Brasil, a propagação do movimento de Responsabilidade Social Empresarial – RSE - é 

muito recente e vem ancorada pela proliferação de várias iniciativas de movimentos 

empresariais. Podemos considerar que foi somente a partir de 1998, com a criação do 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que o movimento ganhou outro 

perfil, semelhante aos que eram disseminados no exterior, baseado na ética, na cidadania, na 

transparência e na qualidade das relações das empresas com seus públicos (ETHOS, 2007). 

 

O Instituto Ethos foi criado para promover a Responsabilidade Social Empresarial, 

ajudando as empresas a incorporar seu conceito, implementar políticas e práticas voltadas 

para seu negócio e atuar em parceria com as comunidades em que estão inseridas. Nesta 

perspectiva, o Instituto Ethos atua através da mobilização do setor privado e da sociedade, e 

também produzindo informação, ou seja, coletando e divulgando dados e casos 

desenvolvidos (DUARTE & TORRES, 2005).  

 

A partir desta época, tornou-se expressivo o aumento da consciência do empresariado sobre 

as necessidades sociais e a responsabilidade de suas empresas para com elas, de modo que 

podemos dizer, na atualidade, que muitos empresários já incluíram a responsabilidade 

social na pauta de seus negócios. Dois fatores complementares começam, então, a fazer 

parte da nova ordem empresarial contemporânea: não apenas o entendimento do conceito 

de responsabilidade social, mas também o engajamento em suas práticas.  

 

De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC-, existem quatro visões 

distintas sobre a Responsabilidade Social Empresarial: a primeira refere-se ao entendimento 

de que, ao pagar seus impostos devidamente, cumprir a legislação e garantir lucro a seus 

acionistas, a empresa já estará fazendo sua parte. A segunda visão acrescenta a isso as ações 

filantrópicas como, por exemplo, doações a associações, creches e orfanatos. Na terceira 



visão, a Responsabilidade Social Empresarial é entendida como um elemento crucial do 

negócio, um modo de diferenciar o produto e agregar valor à marca. Nessa visão, as 

empresas já entendem Responsabilidade Social Empresarial como modo de assegurar 

longevidade. Por fim, a quarta visão entende Responsabilidade Social Empresarial como 

parte da cultura da empresa, um valor internalizado, através de seu posicionamento ético e 

sustentável, que beneficie a todos os públicos envolvidos com a organização (IDEC, 2007).  

 

Quanto à aproximação entre a dimensão conceitual e a prática de Responsabilidade Social 

Empresarial, uma pesquisa realizada no ano de 2005 em São Paulo, que tinha por objetivo 

avaliar a percepção dos profissionais que atuam em empresas socialmente responsáveis, 

revelou que a maioria das empresas de grande porte que fizeram parte da amostra tem o 

conceito de Responsabilidade Social Empresarial mais próximo do terceiro e do quarto 

enfoques, que enfatizam a estratégia e a ética
3
. Já pequenas empresas, não privilegiadas 

para este tipo de estudo, parecem aproximar-se muito mais do primeiro e segundo enfoques, 

que relacionam o cumprimento das leis e a realização de ações sociais de caráter 

filantrópico a práticas de Responsabilidade Social Empresarial. Apesar das crescentes 

discussões sobre o tema, percebe-se que Responsabilidade Social Empresarial é ainda um 

conceito em evolução que, muitas das vezes, confunde-se com outros termos correlatos, 

como ética empresarial e filantropia.  

 

A ética estuda os costumes e as normas de comportamento compartilhados pela sociedade. 

Logo, ética empresarial compreende aos valores que, compartilhados e internalizados pela 

organização, orientam sua atuação, refletindo-se em suas práticas. Duarte e Torres (2005, 

p.30) completam o entendimento do que é ser ético nos negócios: “não significa conduzir-

se eticamente quando for conveniente, mas fazê-lo o tempo todo e com todos os 

stakeholders com os quais a empresa se relaciona”.  

 

Já o termo filantropia designa ajuda de caráter assistencialista. São ajudas sociais que 

ocorrem eventualmente, onde não se estabelece a priori um envolvimento, um 

comprometimento que seja duradouro. Comumente não obedecem a um processo 

sistematizado de atuação social, e sim a uma ação reativa, sem franco engajamento. 
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(DUARTE & TORRES, 2005). Neto e Froes (1999, p.79) parecem concordar que a 

filantropia não é suficiente para caracterizar uma empresa como socialmente responsável. 

No entanto, defendem que a ação social filantrópica pode constituir-se no início do 

exercício da Responsabilidade Social Empresarial, como um primeiro passo importante, 

que deve ser valorizado.  

 

Segundo este entendimento, qualquer organização, que assim queira, pode implantar um 

efetivo processo de gestão que seja focado na responsabilidade social, isto é, que se 

caracterize pela condução ética nos negócios e no relacionamento com os públicos. 

Diferentemente do que pensam os mais radicais, conduzir-se de maneira socialmente 

responsável nos negócios não implica abandonar os objetivos econômicos, e sim agregar a 

eles valores sociais e éticos, traduzidos por meio de filosofias, políticas e práticas da gestão. 

O lucro, elemento fundador das organizações empresariais, não é tido como um objetivo em 

si mesmo, mas a conseqüência da condução responsável dos negócios. 

 

É desta forma que a Responsabilidade Social Empresarial proporciona à empresa 

consciência de si, através de sua missão e seus referenciais estratégicos, e orientações para a 

busca de um sentido ético para sua existência, tanto nas relações de mercado quanto com 

seus membros e a sociedade, já que toda empresa deve zelar por seus valores morais, da 

mesma forma que preza por sua qualidade, suas marcas e seus produtos. “O principal 

motivo para uma empresa ser socialmente responsável é que isso proporciona a ela 

consciência de si mesma e de suas interações na sociedade” (LIMA, 2005, p.71). 

 

Como apresentado, a responsabilidade social empresarial orienta as relações entre empresas 

e seus públicos de interesse, denominados stakeholders. Para que isso se concretize, deve 

estar incorporada à gestão do negócio e abranger todos os seus relacionamentos. Cabe, a 

partir daí, buscar a compreensão da atividade de Relações Públicas neste contexto, visto que 

esta se fundamenta na dimensão institucional das organizações para construção e 

manutenção de relacionamentos duráveis, e funde-se com os pressupostos da 

responsabilidade social empresarial - que se refere à dimensão ética da organização e que, 

portanto, está presente na cultura e permeia todas as suas ações organizacionais.  

 

Grunig (2003), ao discutir a excelência em Relações Públicas, ressalta seu aspecto 

estratégico e aponta pistas sobre sua relação com os conceitos de Responsabilidade Social. 



Para o autor, as Relações Públicas, atuando no desenvolvimento de relacionamentos 

adequados entre a organização e seus públicos, orientados pelos interesses não apenas da 

organização, mas da sociedade, estão fundamentando uma atuação socialmente 

responsável: “As organizações exercem Responsabilidade Social Empresarial quando 

consideram, além dos seus próprios interesses, os interesses dos públicos” (GRUNIG, 2003, 

p.75). 

 

A gestão de relacionamentos socialmente responsáveis e pautados na ética vai, portanto, ao 

encontro da dimensão estratégica das Relações Públicas, evidenciando o caráter permanente 

da responsabilidade social empresarial e seu potencial de gerar retorno mercadológico. 

Noutras palavras, abordar Relações Públicas na gestão da Responsabilidade Social 

Empresarial parece ser uma proposta natural, dada a aproximação conceitual destas esferas 

e a importância central atribuída, em ambas, aos relacionamentos éticos.  

 

Os princípios éticos norteadores da atividade de Relações Públicas, incorporados às 

políticas da organização, são valorizados e contribuem para o desenvolvimento social 

principalmente em regimes democráticos, na medida em que introduzem valores e virtudes 

da sociedade no âmbito das organizações. 

 

Diante do impulso de cobrança de uma sociedade mais consciente, mais 

exigente, que tem mais acesso à informação começa a ter noção do que é 

democracia e as organizações e a área de Relações Públicas passam a 

adotar uma postura pro ativa em que as virtudes sociais são incorporadas 

às políticas organizacionais e cuja transparência já não parece tão utópica 

quanto há alguns anos  (OLIVEIRA, 2007, p.185).  

 

Contudo, a atividade de Relações Públicas, tanto quanto a prática de Responsabilidade 

Social Empresarial, é tradicionalmente associada aos esforços das grandes empresas, 

capazes de maior estruturação de seus planos de ações. Mudanças ocorridas no mercado e 

na sociedade, nas últimas décadas, porém, têm modificado as práticas organizacionais e a 

configuração das oportunidades de trabalho, revelando a força das micro e pequena 

empresas no cenário brasileiro. Estas organizações, com características bastante específicas, 

parecem demandar uma concepção também relativamente distinta de Relações Públicas e 

Responsabilidade Social Empresarial daquela adotada no trato das grandes empresas. 

 

As micro, pequenas e médias empresas necessitam de outra concepção de 

Relações Públicas, mesmo porque seus públicos não são numerosos e, 



normalmente, elas não se constituem como fonte de notícias para os meios 

de comunicação de massa. (SIMOES, 1995, p.168)  

 

A atividade de Relações Públicas pode ser devidamente trabalhada em pequenas empresas, 

porém é necessário que, ao se fazer o mapeamento dos públicos de relacionamento, sejam 

priorizados os públicos de maior interesse da organização, dadas suas relações diretas no 

mercado. Há de se ressaltar, neste processo, o papel do planejamento. Todas as 

organizações, independentemente do porte e natureza, sofrem influência do ambiente onde 

estão inseridas. Daí a importância do planejamento também no apoio a micro e pequenas 

empresas, considerando suas peculiaridades, contextos, ambientes, realidades e dificuldades 

(BARBOSA, 2006).  

 

As micro e pequenas empresas, aqui também chamadas de MPEs, têm um papel 

fundamental e contribuem de maneira inquestionável para o desenvolvimento da economia 

do país, produzindo grande parte dos bens e serviços, gerando empregos, distribuindo 

renda, introduzindo inovações, servindo como verdadeiros laboratórios de 

empreendedorismo, estimulando a competição e apoiando as grandes empresas. Mas, nesse 

universo, também recaem uma série de dificuldades que se tornam desafios à sua 

sobrevivência, como a escassez de capital e de estrutura, alta carga tributária, entre outras 

(AMARO, 2005).   

 

As empresas de micro, pequeno e médio porte costumam trabalhar numa realidade por 

vezes oposta à das grandes organizações. Sofrem muitas dificuldades, principalmente no 

que se refere ao acesso ao capital, à informação e ao alcance a novos mercados, 

características essenciais para a competitividade das empresas contemporâneas. Outras 

características marcantes no formato e na estrutura das micro e pequenas empresas são, por 

exemplo, os postos diretivos reduzidos, a estrutura administrativa enxuta e até mesmo 

precária, o que torna comum as tarefas serem desempenhadas por uma única pessoa; a 

centralização do poder de decisão nas mãos do proprietário ou dirigente principal; e o 

limitado volume de transações, operações financeiras e estoque, se comparado a grandes 

empresas. Por serem empresas que ocupam menores quantidades de empregados, o 

relacionamento no ambiente de trabalho se torna mais próximo, característica bem diferente 

das grandes empresas (VIDAL apud JUNIOR, 2006). 

 



Longenecker et al. (1997) apontam que a prática da Responsabilidade Social Empresarial 

ainda não é uma realidade amplamente difundida no âmbito das empresas de pequeno porte, 

que enfrentam sérias dificuldades econômicas em sua implantação. Contudo, ressaltam que 

há alguns tipos de ações socialmente responsáveis que podem perfeitamente ser adequadas 

à estrutura destas empresas e coerentes com objetivos de lucratividade. Acreditam, ainda, 

que muitas dessas organizações prosperem exatamente devido à sua contribuição social e 

alertam para o fato de que pequenas empresas que desprezam suas responsabilidades sociais 

podem ser alvo de penalidades legais. Os autores apontam o caminho para o equilíbrio entre 

a necessidade de obtenção de lucros e o desenvolvimento de práticas socialmente 

responsáveis nas pequenas empresas, evitando que o lucro seja um fim em si mesmo:  

 

[...] as práticas socialmente responsáveis podem ter impacto favorável 

sobre os lucros. O reconhecimento de uma obrigação social não 

transforma uma empresa comercial que visa à obtenção de lucros em uma 

instituição de caridade. É absolutamente essencial que a empresa gere 

lucros. [...] O ponto é que os lucros, embora sejam essenciais, não devem 

constituir o único fator importante para a empresa. (p.666) 

 

Atualmente, no Brasil, grande parte das pequenas empresas demonstram ter consciência de 

seu papel social. Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

(IPEA, 2006), aponta que, apesar de ainda as grandes empresas demonstrarem maior 

participação nas comunidades, é crescente a participação das micro e pequenas empresas 

nesta direção. No ano de 2006, aponta a pesquisa, houve um crescimento de 12 pontos 

percentuais (de 54% para 66%) de participação das micro e pequenas empresas em ações 

sociais, em relação ao ano anterior. Do mesmo modo, pesquisa realizada pelo SEBRAE no 

ano de 2000, no estado de Minas Gerais, e no ano de 2005, no estado de São Paulo, aponta 

o perfil de ações sociais desenvolvidas pelas MPEs.  

 

Em Minas, o relatório da pesquisa apontou que grande parte das micro e pequena empresas 

mineiras estão conscientes de seu papel social e desenvolvem ações com desse cunho:  

As micro e pequenas empresas mineiras encontram-se conscientizadas 

quanto ao papel social [...] Essa conscientização encontra-se 

materializada no expressivo percentual de empresas que desenvolveram 

ações sociais no decorrer do ano de 1999, cujo patamar atingiu 53,6%. 

(SEBRAE MINAS, 2000)  

 

Confirmando estes dados, a pesquisa do SEBRAE-SP explicita o caráter filantrópico das 

ações sociais desenvolvidas por estas empresas: “dados revelam que parte expressiva das 



MPEs realiza ações sociais. Porém, essas ações possuem um perfil filantrópico (sem apoio 

do estado), de baixo valor mensal e estão concentradas em doações a entidades de 

caridade.” (SEBRAE-SP, 2005, p.6).   

 

O fato da pequena empresa realizar ações de filantropia pode indicar uma percepção de seu 

papel social, mesmo que estas ocorram de maneira desestruturada. Neto e Froes (1999) 

contribuem para essa perspectiva e reforçam ainda que o conceito de Responsabilidade 

Social Empresarial deve transcender as ações filantrópicas, implicando no estabelecimento 

de relações éticas e socialmente compromissadas com todos os públicos de relacionamento 

da organização.  

 

Diante de tudo até aqui exposto, é evidente a ampliação do debate sobre o conceito de 

responsabilidade social, abrangendo também o âmbito das pequenas empresas. No Brasil, a 

partir de 2005, diversos programas e projetos vêm sendo criados com o objetivo de 

fomentar esta prática, como a parceria Ethos-SEBRAE
4
, a partir da qual foi criado um guia 

para explicar e estimular micro e pequeno empresários a desenvolver práticas socialmente 

responsáveis. Também como resultado da parceria Ethos-SEBRAE, foi feita a adaptação 

dos indicadores Ethos de Responsabilidade Social para que possam ser aplicados à 

realidade da pequena empresa. Percebe-se que há uma crescente conscientização por parte 

da sociedade e dos empresários, sejam eles de grande, médio ou pequeno porte, acerca da 

importância da Responsabilidade Social Empresarial. Com isso, há também boas 

perspectivas para a área da comunicação, em geral, e das Relações Públicas, em particular, 

na medida em que é o relacionamento o princípio fundamental da Responsabilidade Social 

Empresarial.  

 

Metodologia 

Após realização de pesquisa bibliográfica para construção do nosso referencial teórico, 

realizamos uma série de entrevistas em profundidade com dirigentes de três empresas de 

pequeno porte da cidade de Belo Horizonte, de diferentes setores – indústria, comércio e 

serviços -, e análises documentais. 
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Para classificarmos as pequenas empresas, adotamos a definição de pequena empresa em 

corrente uso pelo SEBRAE, que classifica os portes de acordo com o número de pessoas 

ocupadas. Preferimos não trabalhar com a classificação a partir do faturamento anual, 

conforme Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, a fim de mantermos a 

unidade de classificação, também usada pelo Instituto Ethos em seus indicadores de 

Responsabilidade Social para micro e pequena empresas, pelo SEBRAE e mesmo pelo 

mercado. Assim, a classificação se dá da seguinte forma:  

 

• ME (microempresa): na indústria, até 19 empregados, no comércio e serviços, até 9;  

• PE (pequena empresa): na indústria, de 20 a 99 empregados, no comércio e 

serviços, de 10 a 49;  

• MDE (média empresa): na indústria, de 100 a 499 empregados, no comércio e 

serviços, de 50 a 99;   

• GE (grande empresa): na indústria, acima de 499 empregados, no comércio e 

serviços, mais de 99 empregados.  

 

Através de consultas aos sites do SEBRAE, Instituto Ethos, Fundação Getúlio Vargas e 

contato com a ONG Rede Cidadã, foi criada uma lista com indicações de possíveis 

empresas de pequeno porte para o desenvolvimento da pesquisa. O grupo realizou contato 

telefônico com todas as empresas constantes da lista, num total de 20 indicações, para uma 

entrevista de briefing que aconteceu por telefone e/ou e-mail. Como critério de escolha, as 

empresas precisaram preencher o pré-requisito de terem desenvolvido, ao longo dos últimos 

anos, algum tipo de ação de cunho social para seus públicos, além de, obrigatoriamente, ser 

de pequeno porte, segundo o número de empregados lotados. Além disso, as empresas 

deveriam indicar o interesse e a disponibilidade para a realização da pesquisa. 

 

Após estes contatos, foram selecionadas três empresas, que demonstraram interesse no 

trabalho, bem como o atendimento mínimo ao perfil desejado. Sendo o grupo de trabalho 

composto por três membros, cada um ficou responsável por realizar entrevistas em uma 

única empresa, entrevistas estas que aconteceram em horários pré-agendados com os 

proprietários ou responsáveis nomeados pela empresa. Optamos por realizar entrevistas em 

profundidade, com roteiro semi-estruturado, numa abordagem qualitativa de estudo. O 

roteiro, desenvolvido pelo grupo, correspondeu a uma adaptação dos Indicadores Ethos de 



Responsabilidade Social para Micro e Pequenas Empresas, com ênfase nas práticas de 

comunicação empreendidas pelas empresas.  

 

Análise dos resultados da pesquisa 

O processo de análise dos dados foi dividido em três etapas: na primeira, listamos as 

semelhanças e as diferenças entre as empresas estudadas, no que tange às práticas tidas 

como socialmente responsáveis. Num segundo momento, a partir desse novo apanhado de 

dados, analisamos separadamente a realidade das três empresas, utilizando como base os 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social e, em seguida, fizemos a comparação entre 

elas. Por fim, buscamos identificar em cada uma, as práticas, os veículos de comunicação 

utilizados e a maneira como estas empresas se relacionam com seus públicos, a fim de 

analisar como a comunicação tem mediado - ou pode mediar - as relações socialmente 

responsáveis no âmbito das empresas de pequeno porte. 

 

Através da análise dos dados, constatou-se a percepção restrita do pequeno empresário 

acerca do arcabouço teórico e das práticas de responsabilidade social empresarial, embora 

algumas destas práticas estejam sendo intuitivamente praticadas por essas empresas. 

Constatou ainda o pouco interesse por parte do pequeno empresário em divulgar suas ações 

de cunho sócio-ambiental, o que atribuímos ao receio de desmerecimento das mesmas 

frente à sociedade, relacionando-as à obtenção de lucro indireto.  

 

Nas empresas estudadas, foi constatada a predominância do caráter filantrópico das ações 

de Responsabilidade Social Empresarial. De fato, tendo como beneficiária a comunidade, a 

filantropia é a ação de responsabilidade social mais próxima da realidade da pequena 

empresa, dadas suas limitações estruturais. Apesar disto, a pesquisa indicou que há um 

conjunto de práticas e preceitos que pode ser inserido na realidade da pequena empresa.  

 

No tocante à analise feita tendo por referência os indicadores Ethos, as empresas estão em 

níveis similares. Noutras palavras, estão num patamar semelhante no que tange ao 

entendimento conceitual e à prática de Responsabilidade Social Empresarial, embora uma 

delas, a mais bem estruturada em termos econômicos, demonstre estar mais avançada em 

suas práticas. Embora suas características estruturais as aproximem, percebemos que cada 

empresa a seu modo, ainda que intuitivamente, relaciona suas práticas sociais à sua 



atividade direta de negócio - uma realiza ações filantrópicas mais voltada para ações 

educacionais, outra, para ações ecológicas, por exemplo.  

 

Entendemos que a percepção restrita do pequeno empresário acerca da temática de 

Responsabilidade Social Empresarial reflete na maneira como atua e percebe sua própria 

conduta socialmente responsável, como se a gestão da responsabilidade social fosse algo 

externo à empresa, algo do qual esta participe e apóie eventualmente, quando tiver interesse 

ou julgar necessário. Percebe-se, assim, a necessidade de levar mais informação aos 

pequenos empresários, mesmo que algumas práticas de Responsabilidade Social 

Empresarial já comecem a fazer parte da realidade e da rotina dessas empresas, seja por 

pressões externas ou por modismo.  

 

Ainda em nossas análises, ficou evidente que o público interno é o mais envolvido nas 

ações de Responsabilidade Social Empresarial das empresas de pequeno porte estudadas, 

sendo este o maior beneficiário e também o maior participante dessas ações, seguindo pelo 

envolvimento do público cliente. Este resultado parece evidenciar que a pequena empresa, 

pela sua própria estrutura, relaciona-se mais diretamente com estes dois públicos - 

funcionários e clientes -, priorizando o envolvimento destes em detrimento de outros, por 

uma questão mais de ordem prática do que planejada estrategicamente. 

 

No entanto, em cada empresa, o envolvimento dos públicos é distinto, participando de 

maneira mais ou menos ativa. Marcante, entretanto, é a ausência de ações que envolvam 

fornecedores ou a promoção de algum relacionamento com a imprensa. Também é pequeno 

ou praticamente inexistente o relacionamento com associações de classe, governo, em todos 

os três casos estudados, indicando que a comunicação nas pequenas empresas prioriza a 

relação somente com os públicos que mantêm envolvimento direto com a organização.  

 

No que tange aos meios de comunicação utilizados, há diferenças significativas que se 

relacionam ao ramo de atuação da empresa, sua estrutura e com a forma com que se dão 

suas relações. Observa-se que a grande maioria das ações e estratégias de comunicação que 

mediam as ações de Responsabilidade Social Empresarial acontece através de seus eventos, 

reuniões e contatos telefônicos informais. Evidenciou-se que as empresas que possuem 

maior estrutura administrativa e funcional demandam maior investimento e planejamento 

em comunicação. Em contrapartida, nota-se que, nas empresas com menor estrutura 



administrativa, há também uma menor preocupação com investimentos em comunicação – 

e estas aparentam ter também mais problemas de ordem interna.  

 

Na fala dos pequenos empresários entrevistados, o termo comunicação é comumente usado 

como sinônimo de divulgação, publicidade e marketing. Estas áreas, na visão dos 

empresários, embora sejam importantes, tornam-se dispensáveis quando a empresa 

atravessa momentos de dificuldade financeira, situação recorrente no cotidiano das 

empresas de pequeno porte estudadas. Interessante constatar que, mesmo alegando ausência 

de recursos e estrutura, diversas ações de Responsabilidade Social Empresarial e estratégias 

de comunicação, ainda que intuitivas, vêm sendo realizadas por essas empresas, de forma 

não-planejada e sem contar com canais estruturados de comunicação, como campanhas de 

trabalho voluntário entre os funcionários, práticas ecologicamente corretas, mobilização de 

clientes para doações, etc. Segundo aponta a pesquisa, predomina a ausência de 

planejamento e formalização tanto na prática de Responsabilidade Social Empresarial 

quanto nas práticas e ações de comunicação; os processos de comunicação em pequenas 

empresas caracterizam-se pelas ações informais, intuitivas e pouco planejadas, o que 

compromete a qualidade da gestão seja da comunicação, seja da responsabilidade social 

empresarial. Muitos dos instrumentos utilizados, ações e campanhas implantadas são 

gerenciados pelos próprios empresários, que não têm formação, preparo ou orientação para 

desenvolvê-los satisfatoriamente. Observa-se, daí, a pouca importância dada ao 

desenvolvimento de planejamento, cronogramas, objetivos específicos, controle efetivo, 

articulação entre as atividades de Responsabilidade Social Empresarial e o gerenciamento 

dos resultados obtidos nas práticas empreendidas. 

 

Também na análise dos dados, ficou evidente a necessidade de se estruturar os processos de 

comunicação em pequenas empresas no intuito de que, a partir daí, se estabeleçam relações 

socialmente responsáveis que contribuam para o crescimento dos negócios e da sociedade.  

 

Considerações finais 

Os estudos desenvolvidos indicam que a prática da Responsabilidade Social Empresarial é 

perfeitamente aplicável à realidade da pequena empresa. A prática unificadora e mais 

comum entre elas parece ser a utilização da própria prestação de seus serviços ou a 

disponibilização de seus próprios produtos como maneira de servir à comunidade. Ou seja, 

frente às limitações estruturais e financeiras dos pequenos negócios, as empresas buscam 



atender a demandas sociais por meio da oferta não-comercial de seus produtos e serviços. 

Talvez este seja um caminho interessante a ser seguido: descobrir em seu próprio negócio 

estratégias e maneiras de se conduzir de maneira socialmente responsável. Agindo desta 

forma, além de tornar o desenvolvimento de ações mais simples e aplicáveis à sua 

realidade, o pequeno empresário fará com que a sua responsabilidade social seja refletida 

em ações vinculadas ao negócio da empresa.  

 

Entretanto, cabe ressaltar a necessidade de inclusão da ética como preceito de 

Responsabilidade Social também nos pequenos negócios. As pequenas empresas precisam 

adquirir consciência de seu papel econômico e social e de seu impacto no meio. Precisam 

compreender-se como e tornarem-se co-responsáveis pelo desenvolvimento social. De fato, 

a realidade estrutural por vezes limita a atuação do pequeno empresário. É importante 

buscar o crescimento e desenvolvimento empresarial, investir na melhoria da gestão, de 

processos e práticas. A pequena empresa que quiser manter-se e crescer precisa conhecer 

seus públicos e as demandas do mercado, conduzindo seus negócios de forma ética e 

responsável, e sabendo gerenciar os relacionamentos organizacionais.  

 

Acreditamos que o profissional de Relações Públicas, com extensa formação estratégica e 

humanística, possui conhecimentos teóricos e práticos para trabalhar a gestão das relações 

socialmente responsáveis (ou da comunicação), seja em assessorias, seja internamente em 

empresas de qualquer porte. Consideramos, ainda, que o campo das empresas de pequeno 

porte pode constituir-se numa interessante possibilidade de atuação para estes 

profissionais, um nicho de mercado.  

 

A comunicação é um processo básico da vida social e da constituição das empresas - 

independente do porte e do setor -, devendo ser considerada como dinâmica capaz de fazê-

la crescer e se desenvolver, a partir de mecanismos de aproximação, manutenção e 

relacionamento com seus públicos. As Relações Públicas, no uso de suas funções políticas, 

administrativas e sociais, constituem-se num poderoso instrumento a serviço das 

organizações, na gestão de seus relacionamentos éticos e socialmente responsáveis.  

 

Em síntese, acreditamos que a comunicação é o processo por meio do qual as relações 

socialmente responsáveis são mediadas. Dada à aproximação teórico-conceitual e prática 

das atividades de Responsabilidade Social Empresarial e Relações Públicas, defendemos 



que o profissional de Relações Públicas possui as habilidades necessárias à gestão dos 

processos de Responsabilidade Social Empresarial nas organizações, especialmente no 

contexto dos pequenos negócios, contribuindo para seu desenvolvimento e para o 

desenvolvimento da sociedade.  
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