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Objetivo: Promover a discussão da temática responsabilidade social junto a estudantes
de administração do Unileste-MG e a empresários da região do Vale do Aço. Abordar
a responsabilidade como um conceito que ainda não está suficientemente consolidado
e que, portanto, pode ser considerado  em construção.  Metodologia: Pesquisa
Bibliográfica; Apresentação em grupo; Apresentação em multimídia / power point; 
 Resultados: Não temos resultados finais, pois, o seminário com estudantes e
empresários ainda será realizado. Contudo os estudos apontam que a responsabilidade
social é vista pelo mundo empresarial como uma nova estratégia para aumentar seu
lucro e potencializar seu desenvolvimento. O Termo Responsabilidade Social foi
definido por Bawen, como “a obrigação do homem de negócios de adotar orientações,
ações que satisfazem a sociedade. Há um dicionário de Filosofia, que define
“responsabilidade”, no sentido de apresentar o efeito da visão, da previsão, com o
intuito de obter respostas dos efeitos do próprio comportamento, procurando
corrigi-los com base na tal previsão. Responsabilidade Social pode ser entendida como
o compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, sendo adotados
princípios morais, por meio de atitudes/atos que a afetem positivamente, seja de modo
amplo ou de modo especifico. A empresa socialmente responsável assume uma postura
proativa, ou seja, considera responsabilidade sua buscar e implementar soluções para
os problemas sociais. Metade das empresas incorporam o investimento social a suas
práticas comerciais. Muitas empresas desenvolvem vários projetos na área de
educação, cultura e bem-estar social. A responsabilidade social disseminada como uma
atitude estratégica permite criar uma nova cultura dentro da empresa, e até mesmo
aumentar as vendas.   Conclusão: Toda empresa  que se respeita e pretende
desenvolver- se cada vez mais deve basear-se nos seguintes princípios: primeiro o
verdadeiro objetivo de uma indústria não é ganhar dinheiro, e sim bem servir ao
público, produzindo a favor do social.empresa industrial depende da cooperação de
três elementos:diretores,operários e clientes.

Palavras-chave: Responsabilidade social. Compromisso. Principios morais. 
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