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Introdução: Responsabilidade social é um assunto abrangente, que tem ganhado
importância no cenário mundial. Desenvolvimento sustentado e preocupação com o
meio ambiente fazem parte das principais conferências mundiais. Neste contexto, as
empresas tornam-se agentes importantíssimos para o desenvolvimento social.  Mas,
para que o conceito de responsabilidade social corporativa, seja de fato implementado,
é necessário sua incorporação à orientação estratégica da empresa. Para alguns autores,
responsabilidade é exclusivamente o fato de pagar bem seus empregados e dar-lhes
bom tratamento, para outros responsabilidade social é uma preocupação das empresas
para com as necessidades do público.  Objetivo: Este trabalho tem por objetivo o
aprofundamento acerca dos conceitos de responsabilidade social corporativa e suas
implicações para a sociedade e para as empresas. Entender a importância das empresas
e dos administradores no contexto social.  Metodologia: Através de uma pesquisa
descritiva, que tem por finalidade observar, registrar e analisar os dados, sem, no
entanto, entrar no mérito do conteúdo, este estudo visa o aprofundamento de conceitos
teóricos que tratam do assunto em questão. Através da revisão das bibliografias, será
possível o alcance dos objetivos traçados. Os dados coletados serão analisados e as
informações pertinentes serão destacadas para a construção de um referencial balizador
do trabalho.  

 Resultados: A ideia de responsabilidade social nas organizações é relativamente
recente. Com o surgimento de novas demandas e maior exigência por transparência
nos negócios, as empresas se veem forçadas a assumirem uma postura mais
responsável em suas ações. As empresas não devem satisfação apenas aos acionistas,
mas a toda sua cadeia de produção, e principalmente às comunidades. E estas empresas
só têm a ganhar com parcerias sociais em suas decisões. Elas também são responsáveis
por seus fornecedores e devem fazer valer seus códigos de ética aos produtos e
serviços usados ao longo de seu processo produtivo. Uma vez que é necessário, a
preservação dos recursos e a preocupação responsável em relação à comunidade.
Promovendo desta forma um desenvolvimento sustentável. Para as empresas, a
responsabilidade social pode ser vista como uma estratégia a mais para manter ou
aumentar sua rentabilidade e para a sociedade, um importante impulsionador ao
crescimento e desenvolvimento e consequente melhoria da qualidade de vida.
Conclusão: Já que responsabilidade social é um conceito tão importante e
imprescindível no contexto mundial, conclui-se que as empresas devem apresentá-la
como um setor estratégico e participante nas principais decisões. Tornando a empresa
um agente importante para o desenvolvimento daqueles que são impactados por seus
processos. 
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