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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta o estudo preliminar para construção e elaboração da política e do 
sistema de gestão da responsabilidade social da Faculdade Sul Brasil – Fasul situada em Toledo-PR. 
A mesma caracteriza-se como sendo uma Instituição de Ensino Superior Privada – IESP, e se 
depara com todos os problemas de qualquer empresa no mercado competitivo, mesmo sendo, e 
principalmente, da educação. De forma generalizada, é discurso corrente o entendimento de que 
muitas ações das IESP´s são em si, caracterizadas como socialmente responsáveis, principalmente 
as de extensão. No entanto o avanço da compreensão do conceito e da prática da Responsabilidade 
Social Empresarial – R.S.E, se apresenta com traços mais definidos na atualidade, o que permite 
fazer uma análise desta especificidade junto as IESP´s. Desta forma e com um escopo teórico do 
conceito de R.S.E e as características das IESP ś apresentamos o resultado preliminar de um estudo 
para elaboração da política e sistema de gestão da R.S.E de uma IESP, o que permite fazer uma 
reflexão sobre os limites e possibilidades da R.S.E, face as especificidades das ações deste tipo de 
empresa caracterizado pelo mercado do conhecimento, bem como, efetuar algumas proposições 
para o melhor desenvolvimento do mesmo.  Com isso esperamos contribuir para o aprofundamento 
desta temática em geral, e sua especificidade junto as IESP.  
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2. INTRODUÇÃO 
 
Pesquisas recentes como a apresentada pelo IPEA (www.ipeia.gov.br), expressam o crescimento do 
conceito e da prática da responsabilidade social em todo o território nacional, já não mais como 
uma atividade relegada à caridade e filantropia, mas principalmente como uma ação estratégica e de 
comprometimento cívico e cidadão.   
 
Outros estudos apontam a responsabilidade social como fator de aliança para o desenvolvimento 
sustentável, onde se alia as ações governamentais, empresariais e da sociedade civil organizada (Cf. 
MELO RICO, 2004), o que remete para um entendimento mais amplo desta ação e sustentação no 
longo prazo, o que requer uma maior sistematização, o que tem levado ao entendimento e a 
formulação de normas técnicas para o seu desenvolvimento, como é o caso das normas NBR 16.000 
e a ISSO 26000.   
 
A responsabilidade social, deixa de ser uma mera atividade complementar panfletária e de 
propaganda barato, para ser uma ação estratégica e definidora de vantagens competitivas e de 
inserção significativa da empresa em seu contexto de atuação.  
 
Logo, podemos constatar que o atual cenário a responsabilidade social se apresenta como fator 
crescente, tanto para potencialização dos negócios, como de desenvolvimento sustentável e de 
comprometimento cívico e solidário.  
 
No entanto, não podemos escamotear o seu viés paradoxal, pois em meio ao crescimento da ciência 
e tecnologia, crescem a miséria, a violência e corrupção, fatores que degradam o tecido social e 
bloqueiam o crescimento integral de uma nação.  
 
No epicentro deste grande e complexo paradoxo, emerge uma nova consciência de que na ganância 
de se ganhar mais, estamos todos perdendo muito, pois a questão atual não é perder dinheiro 
somente, com os negócios, mas sobre tudo, perder qualidade de vida, e espaço de vivencia 
cotidiana.  
 
Neste sentido, tanto a sociedade civil, governo e empresas, não podem mais ficar a parte deste 
processo. As empresas, sejam elas de qualquer ramo e porte, no caso em foco neste estudo, as 
empresas do ensino superior, não podem ficar alheios a esse processo, visto que o principal papel da 
educação e acelerar e facilitar o processo de desenvolvimento do país e das pessoas.   
 
É com esse escopo que a seguir apresentamos uma reflexão salientando os seguintes fatores: atual 
estado da arte e configuração da R.S.E, características gerais e especificas, os desafios e as 
possibilidades da R.S.E nas IESP, e desta reflexão extrair, a partir de um estudo de caso, algumas 
sugestões efetivas sobre este tema, em específico considerando as organizações de Ensino superior.  
 
3. DESENVOLVIMENTO  
 
3.1 Pontos preliminares  
 
Antes de avançarmos, gostaríamos de ressaltar alguns pontos que serão ao longo deste trabalho 
utilizados, e que requerem um melhor posicionamento.  
 
O primeiro é o termo Responsabilidade Social Empresarial – R.S.E. Esta terminologia será utilizada 
a partir do entendimento de que a responsabilidade social empresarial, esta alicerçado no 
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entendimento de ser uma ação tanto ambiental, como social e econômica, e a compreensão de que 
essa responsabilidade social, traz em si o entendimento da necessidade do desenvolvimento 
integrado e sustentável, o que não poderia ser desmembrado deste tripé.  
 
Ressaltamos isso pois tem sido muito comum, mas nem sempre devidamente fundamentado e com  
maior consistência, o uso de outros termos, tais como: Responsabilidade Social Corporativa, 
Responsabilidade Sócio -Ambiental, etc.  
 
Acreditamos ser redundante e de pouca margem de distinção utilizar tais nomenclaturas, neste 
sentido, Responsabilidade Social Empresarial significa a busca do desenvolvimento sustentável dos 
negócios e da sociedade como um todo, o que requer uma visão integrada e específica, pois 
podemos também falar da Responsabilidade Social das Igrejas, dos sindicatos, do governo, etc. 
Aqui estamos tratando da Responsabilidade Social das Empresas, o que traz contornos 
diferenciados, como procuramos apresenta mais a frente deste trabalho.    
 
Não é objeto deste trabalho aprofundar tal debate, pois o mesmo é polêmico e ainda sem muitas 
definições ou conclusões efetivas. No entanto, se faz necessário este posicionamento pois iremos 
utilizar tal nomenclatura ao longo do trabalho e reflexão, daí sua clareza se faz mais que necessário.  
 
Outro ponto a ser ressaltado, é que tal estudo é resultado de um trabalho da disciplina 
Responsabilidade Social e Terceiro Setor do curso de Administração da Faculdade Sul Brasil, e teve 
a participação dos alunos da disciplina, principalmente na pesquisa de campo e na análise de dados, 
que foram elementos de trabalho didático, que hora apresentamos de forma mais sistematizada.  
 
Metodologicamente trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, bibliográfica, 
e documental. Utilizando o método de estudo de caso.  Parte integrante dos primeiros esforços de 
sistematização da política de Responsabilidade Social da Fasul, realizada no primeiro semestre de 
2006, e com a participação dos alunos do 5º período do curso de administração com ênfase em 
gestão.   
 
Foi aplicado um questionário para três amostras de população. A primeira para os alunos, o segundo 
grupo de funcionários técnico administrativos e o terceiro professores. No questionário se objetivou 
análise a percepção e desejo de comprometimento que a Fasul deve ter, além de medir a atual 
percepção sobre a participação da mesma neste campo.   
 
Além da aplicação do questionário, fui levantado as ações de extensão e outros projetos que 
poderiam estar relacionada a R.S.E.  Estes dados, permitiram elaborar preliminarmente o desenho 
de uma política e um sistema de gestão da R.S.E para a Fasul, além de fornecer dados empíricos 
para a presente reflexão, e algumas sugestões, que apresentamos ao final do trabalho.  
 
 
3.2 Pressupostos e pilares da construção da política e do sistema de gestão da R.S.E 
 
Pressupostos, são elementos norteadores da compreensão e o escopo teórico filosófico que permeia 
o desenho da política e do sistema de gestão da responsabilidade social. A seguir apresentamos os 
pressupostos, ou entendimento quanto à responsabilidade social, de forma geral, e de forma 
específica ao campo das IES. Estas informações estão baseados no estudo realizado por Oliveira 
(2001).  E procuram sintetizar os principais elementos constitutivos do entendimento sobre a R.S.E, 
o que dará a base de sustentação de nossa reflexão, tanto de forma geral, como de forma específica.  
 
3.3 O atual estado da arte da responsabilidade social empresarial.  
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Como já sinalizamos, não vamos aqui aprofundar a questão teórica sobre a Responsabilidade Social 
Empresarial - R.S.E, no entanto é importante, explicitarmos o entendimento que temos sobre o 
tema, pois o mesmo é que vem balizando a proposta, de implementação da política e do sistema de 
gestão da responsabilidade social da Fasul. .  
 
Um dos fatores que vem balizando esse trabalho é o questionamento do que venha ser a 
Responsabilidade Social.  Na atualidade já podemos contar com varias pesquisas e material 
reflexivo sobre esta questão. Um bom exemplo é a reflexão feita por segundo Zoahar e Marchall no 
livro Capital Espiritual, e em específico quando os autores relacionam este conceito com a da 
responsabilidade social empresarial.  
 
Eles extraem dos contos de Ovídio, da mitologia grega, a estória de um certo homem rica, 
comerciante de madeiras chamado ERISÍCTON é um homem ganancioso, que só pensa em obter 
lucros. Nada é sagrado para ele. Nas terras de empresário, porém, existia uma árvore especial, muito 
amada pelos deuses.  
 
Espíritos sagrados dançavam em torno dela, e os fiéis penduram em seus galhos pedaços de papel 
nos quais escreviam as sus súplicas de graças e milagres.  
 
O madeireiro, tomado pela cobiça, ignora os rituais e, ao olhar para a árvore, só avalia o volume de 
tábuas que dela  irá produzir e o ganho que ela traria para sí. Um dia, pega o machado e começa a 
cortá-la. Apesar de todos os protestos, ele corta e corta., até a árvore cair e a vida divina que a 
animava fugir para outro lugar.  
 
Um dos deuses, aborrecido pelo fato e a atitude do mortal,  lança uma maldição sobre ERISÍCTON 
e, daquele dia em diante, ele é consumido por uma fome insaciável.  
 
Começa a consumir tudo o que existia em despensas e, quando acabam suas provisões, passa a 
gastar todo o seu dinheiro na compra de mais alimentos.  
 
Quando termina, ainda insatisfeito,ERISÍCTON come a mulher e seus filhos. No final, nada lhe 
resta a não ser comer  sua própria carne. Então come a si mesmo, gerando um processo de 
autodestruição.  Logo, os autores ressaltam que ERISICTON é o símbolo do que podemos chamar 
de capitalismo INSUSTENTÁVEL, ou seja:   

• Sina pelo lucro rápido; 
• Visão só materialista; 
• Egoísta; 
• Imediatista; 
• É o exemplo do destino autodestritivo.   

 
O que fazer? Como articular as relações de competição de mercado com ações de sustentabilidade ?  
Como tornar o conceito e a prática da R.S.E em algo que vá além das demandas e exigências legais 
e das leis de mercado?  
 
É um grande paradoxo, mas possível, pois para buscarmos a sustentabilidade é necessário 
colocarmos toda a nossa inteligência em articular novos arranjos produtivos, e as ciências humanas 
e administrativas e psicológicas tem sinalizados algumas respostas, entre elas destaco a inteligência 
emocional, a inteligência intelectual e mais atualmente a inteligência espiritual que segundo Zoahar 
e Marchall  
 

[...] É um novo paradigma .... leva a ampliação do capital – riqueza, vantagem, lucro e 
poder a ele associado – a um patamar mais elevado. Ele transcende nossa habitual noção de 



www.ts.ucr.ac.cr   5 
 

capital. Ao definir uma consciência  de maior significado, uma visão animadora ou 
inspiradora, a implementação de valores humanos fundamentais e um profundo senso de 
propósitos mais altos , as organizações e os indivíduos que agem com base nesse contexto 
mais amplo e com maior interesse social estão investindo em capital espiritual (...) é o 
modo como vemos as questões mais importantes da vida e como elas são implementadas 
em nossa existência e em nossas estratégias comportamentais – é um capital aumentado 
pela existência da extração dos recursos do espírito humano. Ou seja, “ é a quantidade de 
conhecimento e habilidades espirituais disponíveis a um individuo ou cultura, sendo que o 
termo espiritual é usado para descrever: princípios, valores e propósitos fundamentais. 
(idem . p. 48)  

 
 
 
Com esse entendimento preliminar, a atua reflexão, tanto geral como específico sobre a R.S.E, 
requer de todos os seus envolvidos, uma melhor  clareza quanto ao entendimento de sua real 
finalidade, e sem dúvida, qual o real propósito e sentido de desenvolver tal atividade em meio a um 
cenário paradoxal como o que vivemos.  
 
Neste sentido, queremos chamar a atenção, primeiramente quanto ao entendimento do que seja, 
responsabilidade. Responsabilidade, na língua portuguesa, significa, “ obrigação de responder pelos 
seus atos ou pelo de outrem” (Dic. Ling. Portuguesa), o que num primeiro momento nos remete a 
compreensão, de que não sou responsável só por meus atos, mas pelos atos de outros, o que também 
nos leva a compreender que devo agir sempre além do que compreendo ser minha obrigação, ou 
seja, todos os nossos atos são impregnados de ações que causam e geram impactos efetivos ao 
nosso redor, afetando não só a minha vida mas a vida dos que estão ao meu redor.  
 
Em se tratando de empresas, principalmente de indústrias que lidam com produtos diretamente 
ligados a vida humana, responsabilidade é muito mais do que só cumprir a lei. Ainda segundo 
Drucker (1993,p.70), responsabilidade pode ser entendida como algo que vai além da ´obrigação´, 
ou seja:   
 

“ ... o desempenho econômico não é a única responsabilidade de uma empresa. Nem o 
desempenho educacional é a única responsabilidade de uma  escola, ou o desempenho em 
cuidados com a saúde a única responsabilidade de um hospital. O poder precisa sempre ser 
equilibrado pela responsabilidade, pois caso contrário ele se transforma em tirania. Sem 
responsabilidade, o poder sempre degenera em mau desempenho. E as organizações possuem 
poder...” (grifo nosso).  

Neste sentido, já podemos perceber que R.S.E não se trata de ações esporádicas, eventuais e muito 
menos, assistencialistas e paternalistas, que vão bem além do que é obrigação e de direito adquirido. 
Por tanto, ser socialmente responsável, tem mais haver com uma postura, atitude e valor no 
processo de gestão, do que de meras ações panfletárias.  

Logo, ser socialmente responsável, implica, na atualidade uma prática de ir além do legal, do 
obrigatório, seja para com a dimensão interna, junto aos colaboradores, como na dimensão externa, 
junto aos clientes e com os demais envolvidos no processo de produção e geram de riqueza, 
sociedade, fornecedores, acionistas, etc. A ética, a cidadania, a transparência,  assume novos 
contornos na gestão dos negócios no século XXI, com procuramos ressaltar a seguir.   
 
3.4 Caracterização da responsabilidade social empresarial hoje – visão global 
 
Em linhas mais gerais, o termo tem recebido atualmente, uma nova intencionalidade e revitalização, 
no entanto, a idéia em si já tem algum tempo. Em grande medida é de consenso, pelo mesmo, que 
as ações de R.E.S, devem apresentar algumas características, tais como:  
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§ A empresa não tem só ações e atividades sociais, ela elabora, implanta e gerencia uma 
política de R.S.E, desta forma, a gestão social assume status de ação estratégica;  

 
§ Esta política, apresenta clareza quanto aos propósitos, diretrizes, critérios e foco de ação,  

bem como, de articulação dos programas, projetos e serviços social; 
 
§ Entre estas ações, as mesmas teriam duas dimensões, uma interna e outra externa; 

 
 
§ A interna é junto aos colaboradores, que garantam a efetividade, transparência e realidade da 

política, ou seja, a responsabilidade social começa mesmo é em casa, afinal, o velho ditado 
“casa de ferreiro espeto é de pau...”, neste caso não cola, o público consumidor esta atento a 
ações meramente fictícias, ou é ou na é, e o preço pela engano tem sido muito amargo para 
muitas empresas; 

 
§ A externa, pode ser materializada de firma direta e indireta; 

o Diretamente, através da criação de uma fundação, de uma ONG, ou de atividades 
(programas e projetos) gerenciados pela própria empresa; 

o Indiretamente, através do investimento social em uma causa, em uma ONG, onde se 
faz uma acompanhamento sistemático dos investimentos e dos resultados, também 
pode ser através do voluntariado dos colaboradores.  

 
§ Outras formas são utilizadas para materializar a R.S.E, entre elas: 

o processos de certificação, como exemplo a SA 8000; 
o elaboração do balanço social 
o estratégias de marketing social 
o alianças setoriais, com órgãos governamentais ou organizações da sociedade civil, 

entre outros.  
 

Neste sentido, é preciso ir além da boa ou má intenção. Como fazer isso ?  Não há receitas mágicas, 
mas com certeza, a integração, a solidariedade e a parceria, são fatores decisivos.  
 
O fato de não haver receitas prontas, não significa que cada um dá o sentido que quer dar. O que em 
certa medida veio acontecendo no início do desenvolvimento deste processo de intervenção das 
empresas no campo da responsabilidade social.   
 
A seguir apresentamos não uma receita, mas o que chamamos de parâmetro “correto” de entender e 
desenvolver a responsabilidade social empresarial.  
 
 
3.5 Características “ corretas” da responsabilidade social empresarial.  
 
Por características “ corretas”, nos referimos a um modo de sistematizar esse entendimento que se 
difere da caridade e filantropia, de modo algum sendo uma afirmação definitiva.  Vejamos a seguir 
a contribuição de outros autores sobre esse tema.  
 
Segundo o conceito estabelecido pela NBR 16000, a R.S.E é considerada como:  
 

“ É um conjunto de princípios que direciona as ações e relações das empresas com seus 
funcionários, fornecedores, consumidores e comunidade em que estão inseridas. [E uma 
forma de conduzir os negócios que torna a empresa parceira e co-responsável pelo 
desenvolvimento social. a empresa socialmente responsável é aquela que possui a 
capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, 



www.ts.ucr.ac.cr   7 
 

prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio 
ambiente) e conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades, buscando atender 
as demandas de todos, não apenas dos acionistas ou proprietários. Assim, a R.S.E trata 
diretamente dos negócios da empresas e de como ela os conduz.”  ( ZACHARIAS, 2004, 
p. 26)  

 
Ainda nesta linha, a R.S.E é também entendida como “... um compromisso da empresa com relação 
à sociedade e à humanidade em geral, e uma forma de prestação de contas do seu desempenho, 
baseado na apropriação e uso de recursos que originariamente não lhe pertencem” MELO NETO e 
FROES, (1999, p.82), tal compreensão nos remete a vislumbrar e entender que responsabilidade 
social empresarial tenha alguns características fundamentais, a saber:  
 
1) Ações planejadas;  
 
2) Ações de longo prazo;  
 
3) Busca de resultados sociais significativos (inclusão e transformação social);  
 
4) Envolve e potencializa os sujeitos alvos das ações de intervenção;  
 
5) Tem como base compreensão ampla, crítica e ética de suas ações na gestão do social;  
 
6) Ações compromissadas com o desenvolvimento da cidadania, emancipação, democracia e o 
desenvolvimento sustentável da sociedade e dos negócios;  
7) Tem claro o papel do Estado e da sociedade civil, bem como o seu no processo de organização da 
sociedade, e principalmente da intervenção e combate aos problemas sociais;  
 
8) Procura agir de forma integrada,  envolvendo todos os  interessados neste processo, 
principalmente os agentes do primeiro e terceiro setor;  
 
9) Não perde o foco do lucro e resultados empresariais, mas vê a responsabilidade social como 
estratégia de gestão competitiva e comprometimento cívico necessário;  
 
10) Faz além da obrigação e busca resultados compartilhados e justos, sustentáveis e gratificantes.  
 
3. 6 Do legal ao espontâneo – faces concretas de uma responsabilidade social empresarial 
“correta”.  
 
Com base no até aqui exposto, podemos afirmar que muitas ações de determinadas empresas que 
muitas vezes são anunciadas como de R.S.E, não passam de ações sociais, mais caritativas e 
filantrópicas, sem produzirem impactos mais significativos. Em muitas situações vemos também o 
erro grasso de confundir obrigações legais (obrigatoriedade) com ações de R.S.E. ( ações 
espontâneas)  
 
No caso das IESP ś , o desafio de compreensão e discernimento do que se pode entender como de 
R.S.E e de obrigatoriedade legal, é mais complexa, pois as IESP, mais do que outros tipos de 
empresas, tem historicamente uma dimensão sumamente social expressados principalmente em 
ações de extensão, mas também no ensino e na pesquisa, enfim, e sua própria constituição a mesma 
é legalmente socialmente responsável.  
 
Disto, poderíamos apressadamente deduzir que tudo que as IESP fazem é R.S.E, no entanto, como 
estamos procurando sinalizar, isto é enganoso, pois se as IESP na atualidade estão se esforçando na 
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busca do profissionalismo de gestão como forma de competição de mercado, como é o caso das 
grandes empresas, o que remete na busca de ações que extrapolem o legalmente determinado.  
 
Logo, além das ações estabelecidas nos seus estatutos e na própria natureza do ensino superior 
(pesquisa, ensino e extensão) é preciso projetar ações que vão além das metas legais, para que 
assim, sejam realmente de R.S.E, e contemplem as características apontadas, caso contrario, cremos 
que em pouco tempo, o entendimento de R.S.E nas IESP, caia no senso comum, do tipo, tudo que 
fazemos é R.S.E, como já se tem sido expressado por alguns representantes do setor.  
 
O risco para esta visão é de não determinar ações que sejam de impacto e transformação social, 
ficando com um discurso de R.S.E e uma prática assistencialista, caritativa, filantrópica e 
mantenedora do satatus quo ( manutenção da pobreza) não sendo computadas e sistematizadas 
como ações estratégicas de gestão para agregação de valor da marca e dos produtos e serviços da 
empresa, o que gera uma ação paliativa e inexpressivo para a missão da cooperativa  como 
organização socialmente responsável.   
 
E para não cair neste senso comum, é preciso investir na pesquisa e na reflexão criativa e 
propositiva para esta área, a fim de criar ações socialmente responsáveis e de desenvolvimento 
humano, social e organizacional sustentável.  
 
 
 
 
3.7 A responsabilidade social empresarial  – visão específica para as IES privadas: limites e 
possibilidades.  
 
A educação superior não deixa de ser considerada como fator de desenvolvimento  e nem de 
humanização da sociedade via o conhecimento e avanço da ciência e tecnologia, simplesmente por 
ser prestado por uma empresa que visa lucro em suas ações.   
 
Muitas vezes paira no ar um certo desconforto nesta reflexão, no entanto, em se tratando de uma 
visão realista e objetiva, vivemos numa sociedade capitalista, a busca pela justiça e solidariedade, 
não são contrários à busca do lucro, muito ao contrário,  hoje mais do em outros momentos de nossa 
recente história, o lucro não pode vir sem ser consciente do entorno das ações em que esse processo 
ocorre.  
 
Neste sentido, assim como numa empresa, a R.S.E numa IES privada, precisa delinear com precisão 
quais são as ações que se caracterizam como sendo de natureza “obrigatória” e de natureza 
espontâneo, e o que se caracteriza como sendo ações específicas de Responsabilidade Social 
propriamente dito.  
 
Pesquisa realizada pelo SEMESP (Cf. www.semesp.org.br) , onde das 440 IESP pesquisadas, 88% 
fazem algum projeto de R.S.E; 69¨destas ações são espontâneas, e destas, 78% são 
extracurriculares, ou seja, são além do determinado por lei.  
 
Com isso podemos inicialmente constatar alguns traços da prática da R.E.S da IESP, salientamos os 
seguintes dados:  
 
a) cada instituição desenvolve em média 12 projetos sociais por ano;  
 
b) 78% dos projetos sociais das IES não filantrópicos são totalmente espontâneos;  
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c) Mais de 12.000 pessoas são beneficiadas com estes projetos;  
 
d) A abrangência dos projetos em sua maior parte esta na área de comunidade em geral, como 67% 
dos projetos, seguido de 20% comunidade próximos das IES, e com 13% comunidade específica;  
 
e) Em relação à área de atuação, nota-se uma concentração na área de Necessidades básicas, 
inclusão digital, atendimento jurídico, com 77% respectivamente, seguido das áreas de cultura com 
75%, formação profissional com 74%, educação 70% e saúde com 50% das indicações;  
 
f) Há uma forte participação da comunidade acadêmica, onde 90% dos professores participam dos 
projetos, 85% dos projetos têm a participação de alunos e mais de 66% dos projetos são realizados 
em parceria com outras organizações.  
 
Considerando estes aspectos, podemos verificar que as ações se situaram de forma mais acentuada 
na parte externa da organização, utilizando ações que já são existentes nas varias áreas e setores das 
IESP, mas com uma renovada intencionalidade, fugindo assim de ações meramente filantrópicas e 
caritativas, e partindo para o desenvolvimento de ações inclusivas e emancipatorias, envolvendo 
todos os recursos da IESP para sua aplicabilidade, e com maior ênfase no atendimento da 
comunidade de forma geral.  
 
Com o estudo preliminar, a Fasul esta estudando a elaboração de uma ação em que se crie 
inicialmente o PROJETO POLÍTICA E SISTEMA DE GESTÃO, onde estará sendo  
sistematizando suas ações. Entre estas ações, aglutinar as atuais ações de pesquisa, extensão e 
ensino correlacionadas a R.S.E, entre eles destacamos:  
 
1) PROJETO  INCLUSÃO DIGITAL;  
 
2) PROJETO EDUCAÇÃO E AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E 
SUSTENTAVEL (econômico, social e ambiental) : Agência integrada, Empresa Júnior, Incubadora, 
Centro de Agronegócios, Jornal Ecológico, Representação Conselho do Meio Ambiente do 
Município, Itaipu, Apoio ao PROVOPAR;  
 
3) PROJETO CULTURA E MEMÓRIA: Grupo de teatro, Jornal, Rádio e TV;  
 
4) PROJETO  CIÊNCIA PARA O BEM COMUM: Apoio à pesquisa, Seminários, Palestras, 
Cursos, Monografias, Grupo de Pesquisa da Responsabilidade Social e gestão do terceiro setor, 
Grupo de Estudo em Agronégocio, Grupo de pesquisa;  
 
5) PROJETO RESPONSABILIDADE INTEGRADA AO ENSINO: Disciplinas, Seminários, 
Semana acadêmica, Cursos de capacitação de docentes e discentes, Viagens técnicas, Ouvidoria, 
Atendimento pasicopedagógico, Auxilio de bolsas, Ações afirmativas;  
 
6) PROJETO GESTÃO PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR.  
 
CONCLUSÃO  
 
Verificamos que os limites de ações de R.S.E, conforme o atual entendimento da mesma, esta em 
fazer além do legal, e o modo “certo” é ao nosso ver, fazer além da responsabilidade posta pelas 
circunstâncias legais.  
 
No caso das IESP, a relação deve ser incluir em suas ações `legais´ elementos que ultrapassem estes 
limites e atingem espontaneamente níveis de ação com as características de R.S.E. Em relação ao 
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caso da Fasul, é tornar ações existentes de forma mais sistematizada, um exemplo é a contratação de 
pessoas portadores de necessidades especiais, a lei determina a contratação de três, no entanto ela já 
contratou cinco.  
 
Outro exemplo é na liberação do estacionamento que é cobrado uma taxa e administrado por uma 
ONG, a partir da política e sistema de gestão da R.S.E, esta atividade deve ser melhor acompanhada 
e medida, ou seja, quanto foi arrecadado, onde foi destinado, qual foi o impacto, etc.   
 
Em outras palavras, a forma, a intenção e a gestão é que darão o viés efetivo de uma ação que 
cumpra as determinações legais e as espontâneas. Tendo como principal elemento o capital social e 
espiritual, bem como, a integração entre as partes envolvidas no processo. Com certeza a sociedade 
agradecerá.  E fica a esperança da crescente compreensão do sentido e do significado de uma 
empresa e seus colaboradores neste processo, como bem salienta   Dona e Marsahall.  
“ Muito mais valioso do que o capital social, o espiritual nos faz pensar no real significado da vida 
humana e no que podemos fazer para construirmos vidas ricas para nós mesmos – vidas ricas em 
propósito, que nos deixam com uma sensação de realização porque conseguem fazer alguma 
diferença no mundo.”   Donah Zohar e Ian Marshall ( p. 55).  
 
E que assim possamos caminhar, tanto no entendimento como nas ações efetivas, tanto de forma 
geral como de forma especifica junto as IESP’s. Esperamos com isso ter contribuído para esta 
finalidade.   
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