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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar a importância de se fazer a união das micro e pequenas 
empresas com a responsabilidade social, demonstrando o valor delas para o desenvolvimento 
econômico e social. As microempresas e as empresas de pequeno porte são fundamentais para a 
economia brasileira, pela sua capacidade de empregar e também pela sua desconcentração 
geográfica, gerando mais renda. A responsabilidade social é um tema muito comentado, por causa da 
sua capacidade de inclusão social, pelas suas responsáveis atitudes em relação ao meio ambiente, por 
promover a satisfação dos stakeholder, e tendo como ações éticas e transparentes. Portanto, busca-
se provar a necessidade de uma união das micro e pequenas empresas com as práticas que visem à 
responsabilidade social em sua administração. A metodologia utilizada neste artigo foi o método de 
pesquisa bibliográfico, realizando os levantamentos bibliográficos a partir de livros, artigos científicos, 
revistas e sites especializados no tema abordado, visando estruturar a pesquisa a ser realizada. Os 
resultados deste estudo apontam que os empreendedores não percebem os benefícios diretos e 
indiretos proveniente de uma gestão socialmente responsável. A união entre as MPE’s e a 
responsabilidade social é necessária, porque é um diferencial estratégico que beneficia tanto a empresa 
quanto a sociedade e o meio ambiente. As MPE’s que adotam os ideais da responsabilidade social 
geram a lealdade do público se destacando no mercado e gerando mais economia para o país. 
  
Palavras-chave: Economia, Micro e Pequenas Empresas, Responsabilidade Social.  

 

ABSTRACT 

 

This article aims to present the importance of joining micro and small enterprises with social 
responsibility, demonstrating their value for economic and social development. Microenterprises and 
small businesses are fundamental to the Brazilian economy, because of their capacity to employ and 
also because of their geographic deconcentration, generating more income. Social responsibility is a 
highly commented issue, because of its capacity for social inclusion, its responsible attitudes towards 
the environment, to promote stakeholder satisfaction, and as ethical and transparent actions. 
Therefore, it seeks to prove the need for a union of micro and small companies with practices that aim 
at social responsibility in their administration. The methodology used in this article was the method of 
bibliographical research, carrying out the bibliographical surveys from books, scientific articles, 
magazines and specialized websites on the topic addressed, aiming at structuring the research to be 
carried out. The results of this study point out that entrepreneurs do not perceive the direct and 
indirect benefits coming from a socially responsible management. The union between MPE's and 
social responsibility is necessary because it is a strategic differential that benefits both the company, 
society and the environment. MPE's that adopt the ideals of social responsibility generate the loyalty of 
the public standing out in the market and generating more economy for the country. 
 
Keywords: Economy, Micro and Small Business, Social Responsibility.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Micro e Pequenas Empresas (MPE’s), são necessárias para a economia 

brasileira, principalmente pela sua capacidade de empregar e também por se adequar 

facilmente ao seu ambiente, por causa da proximidade com seus clientes, 

comunidade, etc. As Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) são grandes geradoras de 

riquezas para o país, pelo fato de que emprega mais que as empresas de grande 

porte, aumentando a renda, por possuírem um portfólio diversificado de produtos e 

serviços e também por estarem inseridos no meios sociais e locais da sociedade 

brasileira. 

A Responsabilidade Social visa que as empresas possam contribuir para uma 

sociedade justa e um ambiente mais limpo. As empresas adotam voluntariamente 

posturas, comportamentos e ações que promovem o bem-estar, que acaba se 

tornando uma necessidade por envolver benefícios para a coletividade que apoia a 

atividade empresarial. 

O objetivo é verificar e demonstrar o porquê é necessária a união entre as 

MPE’s e a responsabilidade social, por ser um diferencial estratégico que beneficia 

tanto a empresa quanto a sociedade e o meio ambiente. As MPE’s que adotam os 

ideais da responsabilidade social geram a lealdade do público se destacando no 

mercado e gerando mais economia para o país. 

Neste trabalho será utilizado o método de pesquisa bibliográfica, realizando os 

levantamentos bibliográficos a partir de livros, artigos científicos, revistas e sites 

especializados no tema abordado, visando estruturar a pesquisa a ser realizada. 

 

2 DESCRIÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

As Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) têm características próprias que as 

tornam necessárias para o funcionamento tanto das economias desenvolvidas quanto 

as que estão em processo. 

Segundo as informações do Sebrae (2017), as microempresas e as empresas 

de pequeno porte são as maiores geradoras de emprego por ter a maior fatia de 

mercado, a maioria das MPE’s concentra-se nas áreas de serviço e comércio. No 

Brasil existem cerca de 6,4 milhões de estabelecimentos, onde 99% são micro e 
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pequenas empresas (MPE), que correspondem por 52% dos empregos com carteira 

assinada no setor privado. 

As MPE’s conseguem tratamento jurídico diferenciado e privilegiado no Brasil, 

definidos pela Constituição da República, onde o objetivo é incentivar a atuação de 

novos empreendedores. 

 

2.1 Diferenciação de Micro e Pequena Empresa 

 

 Mesmo que tenham categorias muito comuns e características parecidas, 

existem algumas diferenciações importantes em sua definição. Encontram-se no 

mínimo três definições utilizadas para delimitar o que é micro e pequena empresas. 

Apresentado pelo Sebrae (2016) a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 

estabelecida em 2006 utiliza como critério de diferenciação a receita bruta, as 

microempresas que são uma sociedade simples, uma empresa individual de 

responsabilidade limitada registradas nos órgãos competentes com faturamento anual 

igual ou inferior de R$ 360.000,00    

Empresas de pequeno porte possuem faturamento anual superior a R$ 

360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00. 

Na definição do Sebrae (s/d), o fator diferencial de Micro e Pequena Empresa 

se dão pelo número de funcionários. 

Microempresa é aquela que emprega até nove pessoas no caso do comércio e 

serviços, ou até 19, no caso dos setores industriais ou de construção. 

Pequena Empresa são as que empregam de 10 a 49 pessoas, no caso de 

comércio e serviços, e 20 a 99 pessoas, no caso de indústria e empresas de 

construção. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (2015), 

também contém um parâmetro específico próprio de definição, para permissão de 

credito, definidos sobre o critério principais de criação do Mercosul, em que, 

microempresa possuem receita bruta anual de até R$2,4 milhões, e as pequena 

empresa possui receita bruta anual superior R$ 2,4 milhões e inferior R$ 16 milhões.  
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3 A RELEVÂCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA A ECONOMIA 

 

As micro e pequenas empresas é uns dos apoio necessario para a economia 

brasileira, seja pela sua imensa eficacia em gerar empregos, ou pelo significativo 

número de estabelecimentos espalhados geograficamente. 

As MPE’s são de amplo valor para a nossa economia, tanto nas áreas 

tradicionais quanto na tecnológicas. Estas empresas estão situadas em zonas de 

grande concorrencias, é exatamente nestas áreas em que se acumulam a maior 

concentração de empregos. 

 

As micro e pequenas empresas representam 25% do Produto Interno Bruto 
(BIP), e gera 14 milhões de empregos e 60% desses empregos são formais 
e constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes, 
segundo os dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas SEBRAE. (KOTESKI, 2004, p. 16). 

 

Segundo Oliveira e Oliveira (2006), uma essencial contribuição das micro e 

pequenas empresas - MPEs para o crescimento e desenvolvimento do país tem sido 

a de ser como um “colchão amortecedor” do desemprego, que alivia o seu impacto. 

Esses exemplos de empreendimento são uma opção de conquista na qual uma 

mínima parcela da população tem condições para desenvolver o seu próprio negócio 

e uma possibilidade de emprego formal e informal para uma ampla parte da força de 

trabalho que sobra, muitas vezes com pouca qualificação, que não obtiveram 

empregos nas grandes empresas.  

Para Silva (2004, p. 15): 

 

No Brasil uma das maneiras encontradas para combater o desemprego é a 
geração de novos negócios (Empreendimentos), onde ex-trabalhadores 
assumem a missão de desenvolver sua própria empresa e com isso gerar 
produção, renda e consequentemente novos postos de trabalho. 

 

Koteski (2004) esclarece que existem vários motivos que podem colaborar para 

a crescente participação das MPE’s na economia brasileira: 

•  Um estudo que foi feito pelo BNDES demonstra que parte do aumento dos 

pequenos empreendimentos é consequência da globalização, porque precisam que 

as grandes empresas busquem maior eficácia e terceirizem as atividades principais; 
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•  Acumulação de mão- de- obra demitidas das grandes empresas por causa dos 

avanços tecnológicos; 

•  Confirmação continua da diminuição nos índices de mortalidade de micro e 

pequenas empresas e uma considerável taxa de natalidades de micro negócios; 

•  Sistemas eficientes que facilitam responder melhor e mais rapidamente às 

crises econômicas; 

• Situações novas, que procuram empresas mais enxutas, menores e com 

grande taxa de produtividade.  

 

Esses fatores ajudam para o aumento da economia através das MPE’s que tem 

um importante papel para o crescimento do país. 

 

3.1 Evolução da Quantidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  

 

Sebrae (2014) utilizou os dados contidos na pesquisa do CSE entre os anos de 

2009 a 2012, com o intuito de fazer uma comparação entres os portes das empresas 

para chegar na conclusão de qual estaria tendo maior crescimento. 

 

Tabela 1 – Evolução do universo de empresas no país.  

PORTE 2009 2010 2010/ 

2009 

  (%) 

2011 2011/ 

2010 

 (%) 

2012 2012/ 

2011 

(%) 

 

2012/ 

2009 

(%) 

MEI 47.987 793.799 1554,2 1.664.447 109,7 2.640.400 58,6 5402,3 

ME 4.113.920 4.769.078 15,9 4.940.321 3,6 5.152.562 4,3 25,2 

EPP 660.594 791.073 19,8 891.659 12,7 945.070 6,0 43,1 

MGE 127.781 148.977 16,6 159.908 7,3 167.592 4,8 31,2 

BRASIL 4.950.291 6.502.927 31,4 7.656.335 17,7 8.905.620 16,3 79,9 

Fonte: CSE (2012). Apud: SEBRAE (2014). 

 

Como apresentado na tabela 1, foi possível notar que o número de 

microempresas (ME) no país era de 4,1 milhões, em 2009 e passou para 5,15 milhões 

em 2012, representando um crescimento de 25,2%. As empresas de pequeno porte 



6 
 

(EPP), somavam em 2009, 660 mil e em 2012 atingiram 945 mil, mostrando um 

crescimento de 43,1%, uma elevação maior do que as grandes empresas que foi de 

31,2%.9 

 

3.2 Distribuição Quantitativa das Empresas por Porte e Região 

 

O Sebrae (2014), utilizou os dados do CSE para demonstrar em que região 

existe a maior concentração de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Figura 1 – Distribuição da quantidade de ME e EPP por região. 

  

 Fonte: CSE (2012). Apud: SEBRAE (2014). 

 

Na figura 1 foi representado a distribuição da quantidade de MPE’s por região 

em 2012, o Sudeste é a região com a maior concentração com 2.565.498 ME e 

504.338 EPP, o Norte é a região que tem a menor concentração com apenas 218.629 

ME e 32.280 EPP. 

 

3.3 Taxas de Sobrevivência das Empresas no Brasil 

 

O Sebrae (2016), teve como referência os estabelecimentos brasileiros que 

foram constituídos em 2012 e mais informações disponíveis na Secretaria da Receita 

Federal (SRF), até 2014, a taxa de sobrevivência das empresas com até dois anos foi 

2.565.498

1.081.794

895.987

390.654
218.629

504.338

210.405
123.156 74.891 32.280

SUDESTE SUL NORDESTE CENTRO - OESTE NORTE

ME EPP
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de 76,6%. Este índice é o maior índice de empresa que sobreviveu dois anos 

calculados para as mesmas nascidas no período compreendido entre 2008 e 2012. 

Figura 2 – Taxa de mortalidade de empresas de dois anos 

 

         Fonte: Sebrae NA (2014). 

 

O índice de mortalidade e o de sobrevivência são complementares, ou seja, as 

empresas nascidas em 2008 tiveram redução de 45,8% para 23,4% em 2012 nas 

taxas de mortalidades de empresas até 2 anos como representado na figura 2. 

 

3.4 Quantidades de Empregos Gerados no Brasil em 2017 

 

Pela quinta vez seguida os pequenos negócios conseguiram manter a geração 

de empregos no país, pois eles são os que mais empregam. 

O Sebrae (2017) demonstraram na figura 3 a quantidade de empregos gerado 

no país no período de janeiro a agosto de 2017.  

 

 

 

 

 

45,80% 44,60%

23,80% 24,20% 23,40%

2008 2009 2010 2011 2012

Ano de constituição da empresa
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Figura 3 – Saldos de empregos gerados no país (janeiro a agosto 2017).

 

Fonte: CAGED. Apud: SEBRAE (2017). 

 

Na figura 3, é possível notar que de janeiro a agosto, os pequenos negócios 

acumulavam um resultado de 327 mil empregos gerados, transformando o saldo 

negativo de 22,2 mil, apresentado no mesmo período de 2016. As medias e grandes 

empresas excluíram 182,4 mil locais de trabalho nesse mesmo período. 

 

4 SURGIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

O significado de responsabilidades social está ligado aos negócios que 

apareceram devido às inovações de mercado e dos consumidores e pela pressão para 

ter clareza nos negócios, portanto as empresas se sentem obrigados a assumir 

posturas mais responsáveis por seus atos. 

A Responsabilidade Social apareceu por causa das transformações sócio – 

econômicas e pela globalização. As empresas notaram a necessidade de considerar 

outros objetivos, além do lucro e da riqueza acabaram por ter mais preocupação com 

a responsabilidade social. 

Como explica Duarte (2010) que a origem e a ampliação da responsabilidade 

social não foi apenas resultado de discussões intelectuais e conscientizações de 

empresariado, declara que o debate foi rápido por causa das inúmeras catástrofes 

ecológicas que as atividades econômicas criaram nas últimas décadas. Esse assunto 

está ganhando forças tanto no Brasil quanto no exterior, sendo mencionado por 

órgãos internacionais como a Organização das Nações Unidas. 

326.909

-182.416

18.924

163.417

MPE MGE ADM. Publica Total



9 
 

Como afirma Santos (2009) a responsabilidade é uma maneira de suavizar as 

consequências sociais e ambientais provocados pela exploração maciça da natureza 

e pelas relações de produção predatórias do capitalismo.  

Ribeiro (2005, p. 39): 

 

o conceito da responsabilidade social empresarial não se resume apenas a 
projetos sociais, embora pareçam ser as principais atividades relacionadas 
ao assunto. A RSE deve ser entendida não apenas como ações sociais do 
empresariado, mas sim como uma estratégia de gestão empresarial, em toda 
a sua complexidade, que valoriza o impacto social e ambiental de suas 
atividades, levando em consideração acionistas, governos, sociedade, 
trabalhadores, fornecedores e meio ambiente.  

 

A preocupação com a responsabilidade social surgiu no Brasil na década de 

80, impulsionado por uma série de eventos sociais e políticos que expressam uma 

mudança de atitude por parte dos cidadãos em especial pela sociedade. 

 

5 DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Quando as empresas decidem por vontade própria contribuir por uma 

sociedade mais justa e por um ambiente mais limpo, ela está inserindo a 

responsabilidade social nas organizações. Ela pode ser entendida em duas situações, 

o interno onde relaciona com os trabalhadores e todas as partes afetadas pela 

empresa que podem influenciar no alcance de seus resultados, e o externo que são 

as consequências das ações de uma organização sobre o meio ambiente, os seus 

parceiros de negócio e o meio em que estão inseridos.  

Definição de responsabilidade social do Instituto Ethos e Sebrae (2003, p. 09): 

 

A maneira como as empresas realizam seus negócios define sua maior ou 
menor Responsabilidade Social Empresarial. O conceito da RSE está 
relacionado com a ética e a transparência na gestão dos negócios e deve 
refletir-se nas decisões cotidianas que podem causar impactos na sociedade, 
no meio ambiente e no futuro dos próprios negócios.  

 

As empresas são as importantes causas para a elevação do desenvolvimento 

econômico, tecnológico e social das comunidades. Ela precisa caminhar junto com o 

conceito de desenvolvimento social. Com comportamento responsáveis em relação 

ao meio ambiente e à sociedade, a fim de evitar a falta de recursos. Segundo Khalil 
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(2005) estas empresas quando incorporam atitudes socialmente responsáveis 

tornam-se poderosos agentes de mudanças. 

Souza (2011), considera que a gestão de responsabilidade social seja uma 

grande inovação do século XXI, por retratar uma casualidade à sobrevivência da 

espécie humana num planeta muitíssimo sacrificado.  

Para Lourenço e Schröder (2003) agir de modo responsável reflete vantagem 

competitiva para a empresa, visto que exibindo possuir uma grande consciência sobre 

as questões sócio – culturais e ambientais, acaba por distinguir seus produtos em 

relação aos concorrentes menos responsáveis socialmente, além de adiantar e rejeitar 

as ações governamentais. 

Afirma Levek (2002) que várias empresas têm se aproveitando desta pratica, 

através de alguns programas na área social, procurando demonstrar diante da 

comunidade sua função social. 

Os caminhos para uma empresa se tornar socialmente responsável: 

 

As principais diretrizes de uma empresa socialmente responsável estão 
relacionadas à transparência em seus objetivos, ao investimento no bem-
estar dos empregados e dependentes, ao desenvolvimento da comunidade, 
ao desenvolvimento da cidadania individual e coletiva, à preservação do meio 
ambiente e à sinergia com seus parceiros. Parte – se do pressuposto de que 
se a empresa consegue alcançar estas diretrizes, ela estará também 
conquistando clientes, pois, ganhará o reconhecimento da sociedade. 
(KHALIL, 2005, p.36). 

 

Não existem dúvidas de que as empresas têm por metas o retorno financeiro e 

o lucro, mas a responsabilidade social tem alcançado seu lugar nas atividades sociais. 

 

6 RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

A melhoria das práticas de responsabilidade social nas microempresas e nas 

empresas de pequeno porte, está sendo eficaz na luta contra às desigualdades sociais 

e tendo melhores condições de oportunidade, ou seja, essas empresas possuem uma 

proximidade maior com a comunidade. 

Instituto Ethos (2009, p. 39): 

 

Atualmente se verifica que não existe mais uma linha divisória entre 

problemas que estão fora e dentro das empresas. As soluções devem ser 
compartilhadas com a sociedade, e as empresas devem contribuir ativamente 
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com as soluções, sob o risco de serem questionadas, processadas e 
cobradas por seus atos. 

 

Segundo o Instituto Ethos e Sebrae (2003) a Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) é a causa da competitividade para os negócios. Antes, o que 

tornava uma empresa competitiva era principalmente o preço de seus produtos. Em 

seguida foi a vez da qualidade, porém ainda concentrado nos produtos e serviços. 

Presentemente, as empresas precisam investir nas relações com todos os públicos 

dos quais dependem e com os quais se relacionam: clientes, fornecedores, 

empregados, parceiros e colaboradores. E também a comunidade na qual opera, o 

governo, sem deixar de vista a sociedade em geral, que construímos a cada dia. 

As empresas percebem a necessidade de possuir uma atuação diferenciada 

junto aos seus clientes e comunidade, para que possam garantir a sobrevivência, pois 

o mercado está cada vez mais inflexível e competitivo. 

 

A pequena empresa que adota a filosofia e práticas da RSE tende a ter uma 
gestão mais consciente e maior clareza quanto à própria missão. Consegue 
um melhor ambiente de trabalho, com maior comprometimento de seus 
funcionários, relações mais consistentes com seus fornecedores e clientes e 
melhor imagem na comunidade. Tudo isso contribui para sua permanência e 
seu crescimento, diminuindo o risco de mortalidade, que costuma ser alto 
entre os novos negócios. (INSTITUTO ETHOS e SEBRAE, 2003, p. 07). 

 

Conforme Ashely (2002), o mundo empresarial vê na responsabilidade social 

uma nova estratégia para intensificar a sua evolução e aumentar o seu ganho, pela 

máxima compreensão consumidor e a escolha por produtos e práticas que criam 

melhorias para o meio ambiente ou comunidade. 

O desafio da concorrência pode revelar para as micro e pequenas empresas 

grandes oportunidades, ampliando a participação dessas empresas no mercado. 

Em conformidade com Karkotli, Schenini e Oliveira (2006, p. 10): 

 
Têm-se observado que a responsabilidade social pode ser uma estratégia 
empreendedora, que transforma a organização competitiva, dinâmica, 
transparente, humana e, sobretudo, ética. Através destas características a 
empresa tem maior chance de conseguir o retorno financeiro e social, além 
de construir para a melhoria da qualidade de vida de todos os seus 
stakeholders. 

 

As micro e pequenas empresas que trabalham com responsabilidade social 

apresentam uma maior identificação de sua missão, o ambiente de trabalho é mais 

propício, o comprometimento e a satisfação dos funcionários são maiores, são mais 
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duradouras as relações com os clientes e fornecedores, passam a ter auxílio dos entes 

públicos e a imagem da empresa perante à comunidade melhora. 

A sociedade tem exigido uma postura diferenciada e mais comprometida com 

o social, não somente por partes das grandes empresas, mas também dos micros e 

pequenos empresários, pois com o fácil acesso a informação e a conscientização da 

sociedade têm-se produzido mudanças na gestão das empresas. 

O novo comportamento das organizações busca oferecer satisfação à 

sociedade, superando os modelos clássicos de administração, ou seja, além dos 

rendimentos inclui também os aspectos sociais, éticos e ambientais. 

Em conformidade com Khalil (2005, p. 11):  

 

A pratica de ações de responsabilidade social por parte das empresas pode 
ser vista como uma importante mudança nos modelos de gestão, sendo 
imperativo afirmar que as mudanças sociais aparecem na medida em que as 
pessoas resolvem problemas e enfrentam desafios, descobrem novos 
processos de ver, pensar e ser. 

 

A responsabilidade social é uma conquista para a sociedade, pois nota um 

crescimento dessas ações nas relações econômicas atual. Esses atos são fruto de 

muita repressão, basicamente por parte das ONG’s que cuidam dos problemas 

associados ao meio ambiente e também dos consumidores, que estão cada vez mais 

informados. De tanta degradação, devastação e poluição o planeta se encontra 

repleto e esses efeitos são visíveis no cotidiano. É importante uma boa qualidade de 

vida para os funcionários, pois eles não vivem em função do serviço, ou seja, os 

funcionários devem ser vistos pelas empresas como colaboradores. A comunidade 

deve ser vista como parceira da empresa, é necessária uma retribuição em ações que 

favoreça o desenvolvimento social. 

 

7 AS VANTAGENS E AS DIFICULDADES DA JUNÇÃO DA 

RESPONSABILIDADES SOCIAS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

O desenvolvimento e a prosperidade da sociedade são importantes, pois 

influência diretamente no sucesso do negócio. Assim, a empresa deve escolher por 

práticas de gestão que gerem benefícios ao desenvolvimento local, como parceria 

com Organizações Não Governamentais (ONGs) que atuam na comunidade, compras 
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de fornecedores regionais, contratação de funcionários que moram perto, e apoio a 

eventos que proporcionem satisfação aos moradores. 

Para as MPE’s melhorar o seu desenvolvimento interno e externo é preciso um 

convívio ágil com a comunidade, pois sociedade oferece recursos para a empresa 

como os empregados, os fornecedores. Maneiras de se investir na comunidade são 

por meio da participação em projetos sociais promovidos por organizações 

comunitárias e ONG’s. 

Segundo Khalil (2005, p. 39): 

 

Cada vez mais elas se mobilizam para cumprir sua missão junto à sociedade. 
É uma questão estratégica que não se resume apenas a dar dinheiro a quem 
precisa. Responsabilidade social é a soma das ações internas e externas de 
uma companhia, o produto daquilo que se faz dentro e fora dos seus portões  
  

De acordo com os estudos do Instituto Ethos e Sebrae (2003, p. 06): 

 

Muitas micro e pequenas empresas já contribuem para a melhoria das 
comunidades nas quais estão presentes. Mas esta deve ser uma postura 
sistemática, para enraizar valores como a solidariedade em nosso meio 
social. E, nesse aspecto, o poder dos pequenos negócios é inigualável. 

 

A participação em organizações que integram empresários, com os sindicatos, 

associações, fóruns, tem como objetivo promover discussão de ideias e propostas 

para melhoria administrativa, e melhorar as condições dos funcionários e da 

comunidade. 

Conforme o Instituto Ethos e Sebrae (2003, p. 42): 

 

Participe de fóruns de empresários e de outros segmentos sociais, sejam 
voltados para a elaboração de propostas de caráter social, sejam voltados 
para interesses mais restritos. Em inúmeras cidades existem conselhos de 
gestão de políticas públicas e órgãos dedicados ao desenvolvimento regional 
que são expressivos canais de participação. 
 

A pesquisa realizada por Khalil (2005) indica que dentro do universo de 126 

micro e pequenas empresas entrevistadas foi notado que o índice de participação na 

área de governo e sociedade com responsabilidade social é pequena e não existe um 

programa continuado com participação das micro e pequenas empresas. A intenção 

é muito mais a própria sobrevivência do que ter atuação participativa na sociedade e 

governo. 
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As micro e pequenas empresas necessitam incentivar os funcionários para 

trabalhar em razão das ações sociais abordadas, demonstrando a importância do 

trabalho e as ações desenvolvidas. As empresas devem mostrar aos funcionários o 

valor da colaboração de cada um. 

Segundo o Instituto Ethos e Sebrae (2003), os processos de responsabilidade 

social ao lado dos consumidores e clientes são necessários. 

Devem-se desenvolver produtos e serviços que sejam confiáveis à qualidade e 

à segurança, fornecendo instrução de uso e eliminando os riscos à saúde dos 

usuários, essas ações são importantes, pois a empresa gera cultura e influência o 

comportamento de todos. 

Instituto Ethos e Sebrae (2003, p. 34):  

 

A empresa socialmente responsável oferece qualidade não apenas durante 
o processo de venda, mas em toda a sua rotina de trabalho. Faz parte de 
suas atribuições promover ações que melhorem a credibilidade, a eficiência 
e a segurança dos produtos e serviços, observando padrões técnicos 
cabíveis como, por exemplo, as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), as prescrições da Vigilância Sanitária e o Código de Defesa 
do Consumidor. 

 

Quando as MPE’s relacionam com um novo fornecedor, tiram saber sobre a 

atuação e seus princípios, caso os fornecedores têm como pratica a responsabilidade 

social respeitando os direitos humanos e cumprindo a legislação trabalhista e fiscal. 

Em conformidade com Lourenço e Schröder (2003, p. 12): 

 

As empresas socialmente responsáveis devem utilizar critérios de 
comportamentos social e ambiental ao escolher seus parceiros e 
fornecedores, considerando, por exemplo, a conduta destes em questões 
como relações com os trabalhadores ou com o meio ambiente. 

 

As pesquisas de Khalil (2005) apresentam um dado crítico ao guia fornecedor 

de 33,93% que não se incomodam com os indicadores de responsabilidade social dos 

seus fornecedores e parte de 29,67% analisam esses indicadores. 

Se a empresa apresenta uma boa imagem e tem uma marca forte diante a 

sociedade, gerando benefícios para aumentar sua competitividade no mercado e 

assim vender mais. 
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Lourenço e Schröder (2003, p. 17): 

 

Afirma que a “marca é patrimônio estratégico que associado à 
responsabilidade social empresarial, gera lealdade de públicos”. As 
empresas expostas em mídia em função de comportamento socialmente 
responsáveis ou por patrocinarem eventos sociais, educacionais, 
educacionais, cultura, ressaltam atributos positivos de suas marcas ao 
associar o valor da ação ou evento patrocinado à marca, podendo gerar 
lealdade de diversos públicos relevantes, que é uma das garantias de 
perenidade, lucratividade e competitividade atuais. 

 

Para que a empresa tenha uma boa imagem é preciso que ela seja transparente 

em suas relações junto aos seus colaboradores e agentes externos.  

Segundo Khalil (2005, p. 50): 

 

Os dados obtidos e devidamente tratados, demonstram que as empresas 
pesquisadas pouco são transparentes em relação aqueles que com ela se 
relacionam, bem como, seus valores, que normalmente, são inerentes aos 
proprietários e, representam seu modo de pensar e agir. 

 

Para buscar a melhoria nas condições sociais da comunidade, a micro e 

pequena empresa precisam se relacionar de forma ética e responsável, com os 

poderes públicos, mantendo as interações dinâmicas com seus representantes. 

Segundo Lourenço e Schröder (2003), o procedimento ético presume que as ligações 

entre a empresa e governos sejam transparentes para a sociedade e cabe à empresa 

conservar uma atuação política logica com seus princípios éticos e que destaque seu 

alinhamento com os interesses da sociedade. 

Khalil (2005), mostra que é mínimo o índice de participação junto ao governo, 

e que as MPE’s muitas vezes não têm um programa continuo de parcerias, e não há 

uma atuação participativa na sociedade e governo. 

As empresas precisam preocupar-se com os impactos negativos causados por 

suas atividades ao meio ambiente e adotar soluções que preserve e reduza as 

agressões, como redução no consumo de água e energia, diminuição do ruído, 

reciclagem, entre outros. 

 Khalil (2005), ao explorar os resultados conseguidos, compreende a 

vulnerabilidade dos gestores em relação ao tema, pois poucas são as ações e mesmo 

assim, não assimilado como responsabilidade social, e sim, como uma questão de 

bom senso. 

Percebe-se que as MPE’s restringem a praticar a ações filantrópicas. 
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 Instituto Bancorbrás (2015, p. s/p): 

 

A filantropia envolve sempre um forte senso de dever moral por parte de quem 
a pratica, seja pessoa física ou jurídica (empresa ou outra organização). 
Trata-se, portanto, de uma ação de assistencialismo, sem qualquer tipo de 
planejamento ou espera de resultados em troca. Por outro lado, 
a Responsabilidade Social pode ser definida como um conjunto de ações que 
visam promover a melhoria da qualidade de vida de determinados grupos de 
pessoas ou de uma comunidade, por meio de ações voltadas para a 
educação, produção e distribuição de renda, além de envolver também 
aspectos ambientais e sociais relacionados com a sustentabilidade e 
rentabilidade do negócio da empresa. 

 

Reis (2007) apresenta na tabela 2 as diferenças entre o compromisso social e 

a filantropia possibilitando uma melhor compreensão da abrangência. 

 

Tabela 2: Comparação entre o compromisso social e a Filantropia 

Filantropia Compromisso Social 

As motivações são humanitárias. Atuação social para além de motivações 
altruístas, entendida como 
responsabilidade. 

A participação é reativa e as ações 
isoladas.  

A participação é proativa e as ações mais 
integradas. 

A relação com o público-alvo é de 
demandante e doador.  

A relação com o público-alvo é de 
parceria, interdependência, compromisso 
e partilhada de responsabilidades. 

Não há preocupação em associar a 
imagem da empresa à ação social. 

Busca-se dar transparência à atuação e 
multiplicar as iniciativas sociais. 

Não há preocupação em relacionar-se 
com o Estado. 

Relação de parceria com o Estado, para 
repartir responsabilidade e ampliar o 
alcance das ações de controle. 

Os resultados resumem-se à gratificação 
pessoal de poder ajudar. 

Os resultados são preestabelecidos; há 
preocupação com o cumprimento dos 
objetivos propostos; são elaborados 
projeto estruturados, comprometendo-se 
com sua continuidade.  

A ação social decorre de uma opção 
pessoal dos dirigentes. 

A ação social vai além de uma opção 
individual dos dirigentes. É incorporada à 
cultura na empresa, os compromissos 
sociais são assumidos publicamente e 
divulgados. A participação social é 
incorporada aos valores e à missão 
institucional da empresa, partilhada com 
os funcionários. 

Fonte: Reis (2007). 

 

Segundo Reis (2007) ao diferenciar a filantropia do compromisso social em 

suas motivações, interesses, resultados, objetivos e impactos, aponta o porquê da 

filantropia, mesmo não podendo ser descartada em relação aos problemas sociais do 
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País, pouco contribui para a transformação da realidade social. Enquanto ela é 

humanitária, reativa e emergencial, resultado da decisão individual do dono da 

empresa, tendo como consequência sua gratificação pessoal, a concepção de 

compromisso social parte da noção de cidadania. 

Conforme Santos (2004) a filantropia foi o passo inicial em rumo à 

responsabilidade social. Os atos de filantropia, incentivadas por razões humanitárias, 

são afastadas e reativadas, enquanto o conceito de responsabilidade social possui 

uma extensão muito maior. A filantropia distingue da responsabilidade social 

principalmente por ser uma ação social, praticada seja isolada ou sistematicamente, 

ao passo que os compromissos de responsabilidade social entendem as ações 

proativas, integradas e inseridas tanto no planejamento estratégico quanto na cultura 

da organização, envolvendo todos os colaboradores. 

Explicam Karkotli, Schenini e Oliveira (2006) que os obstáculos da divulgação 

de responsabilidade social nas MPE’s estão no fato de que geralmente o pensamento 

da administração da pequena organização está voltado para o aspecto econômico e 

financeiro dos negócios, rejeitando a responsabilidade social a um segundo plano, o 

que acaba por levar a empresa a uma preocupante situação de desarmonia em 

relação ao meio ambiente, aos direitos humanos e às condições de trabalho. Isto vem 

requerendo iniciativas urgentes no sentido de amenizar tais deficiências. Não basta, 

no entanto, a simples vontade e a consciência do dever. Para isso faz-se necessário 

incluir nas ações das empresas, formas de trabalho que comprovem a adoção de 

atitudes e políticas justas, tanto no que se refere ao respeito às leis de direitos 

humanos e meio ambiente, quanto na sua relação com funcionários, consumidores e 

fornecedores. Assim, é fundamental que os pequenos empresários conheçam e 

utilizem ferramentas adequadas, que possam auxiliar a organização na identificação 

dos principais caminhos a serem seguidos e planejar ações baseadas em 

comportamentos socialmente responsáveis. 

Precisa-se de uma maior atuação dos governos municipais, das entidades de 

apoio aos micro e pequenos empreendimentos como o Sebrae e as associações 

comerciais, as ONG’s e as organizações comunitárias, no sentido de informar, 

delimitar e sugerir aos micro e pequenos empreendedores uma participação mais 

responsável junto à sociedade.  

A questão apresentada por Lourenço e Schröder (2003) é que os stakeholder 

estão sendo vistos como sócios do negócio. A empresa e o empresário que olham os 
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seus stakeholder com descuido, provocando problemas econômicos, sociais e 

ambientais, podendo pagar muito caro. Uma empresa que atua sem ética e 

responsabilidade social, pode sofrer vários danos, como citadas a seguir:  

• Imagem ruim e redução nas vendas: por causa da diminuição e bloqueio à marca 

e ao produto; 

• Quedas das ações e afastamento dos investidores: pela depreciação da empresa 

na sociedade e no mercado; 

• Publicidade negativa: proveniente da geração na mídia de denúncias e 

propagandas contrarias às ações da empresa; 

• Reclamações de clientes e perdas de futuros consumidores: devido a propaganda 

enganosa e a falta de qualidade e segurança dos produtos; 

• Pagamentos de multas e indenizações: por causa dos desastres ao meio 

ambiente, danos físicos ou morais aos funcionários e consumidores, desobediência 

às leis e escândalos econômicos e políticos; 

• Baixa produtividade: pela maior exploração, insatisfação ou desmotivação dos 

empregados. 

 

 As MPE’s devem estimar a preservação ambiental e a satisfação de todos os 

stakeholder envolvidos para que não sofra com os danos causados. 

Mas percebe-se no Brasil que no universo empresarial ainda existe um número 

pequeno de empresas que adotaram as ações de responsabilidade social. Muitos dos 

empresários não enxergam as vantagens que podem ser conquistadas com a 

responsabilidade social, como ser mais competitivo, os funcionários estarão mais 

satisfeitos, a empresa terá o reconhecimento da sociedade, terá um aumento na rede 

de relacionamentos entre outros. Ainda é crítico a situação da MPE’s, pois não 

percebem as vantagens proveniente da responsabilidade social e não possuem 

consciência que suas ações são fundamentais para o desenvolvimento sustentável 

no Brasil, para uma melhor qualidade de vida e preservação do meio ambiente. 

 

8   CONCLUSÃO 

  

Foi analisado nesse artigo o valor das micro e pequenas empresas para a 

economia do Brasil, com grande importância na geração de empregos, que auxilia no 



19 
 

desenvolvimento e distribuição de remuneração. Ou seja, são fundamentais para o 

desenvolvimento social no Brasil. 

O tema responsabilidade social vem sendo muito discutido e se fixando no 

ambiente econômico, ela pode ser compreendida como uma nova forma de gestão, 

onde as empresas não têm somente como objetivo o retorno financeiro e o lucro, mas 

também se preocupa em atender seus starkeholders1. 

Apesar dos grandes benefícios que a execução da responsabilidade social 

empresarial traz para a sociedade, as MPE’s encontram dificuldades para sua 

realização. Percebe-se que uma gestão mais responsável socialmente pode trazer 

benefícios para a sociedade e para a economia do Brasil.  

Uns dos problemas que atinge não somente os empresários, mas também os 

empregados e seus familiares são a mortalidade e a vida curta das MPE’s, que afeta 

o meio social onde estão inseridos. Ou seja, esse é uns dos motivos que levam os 

empresários a não aderir práticas do SER, pois os planos são reduzidos ao curto prazo 

e eles não conseguem ver longevidade para empresa. 

A gestão insuficiente da empresa é uns dos problemas que causam e geram a 

mortalidade das MPE’s, grande parte dos empresários não possuem qualificação e 

não sabem gerenciar o empreendimento, portanto não tem uma visão nítida do que é 

da empresa e o que é da pessoa física, não tem um planejamento adequado ou nem 

tem um planejamento e não sabem definir o gasto ou a lucratividade do negócio. 

Várias empresas são iniciadas sem uma pesquisa de probabilidade de negócio, não 

são realizadas pesquisas de mercado e não se preocupam em identificar o mercado. 

A ausência ou a ineficiência da responsabilidade social em empresas desse porte é 

causada pela falta de planejamento e previsibilidade das suas ações gerenciais. 

As MPE’s necessitam apresentar ações mais efetivas, buscando a satisfação 

dos colaboradores envolvidos, o bem-estar e os interesses da comunidade e apoiar 

as ações que preserve o meio ambiente. 

As entidades do terceiro setor como, associações, sindicatos, cooperativas, 

podem promover nas pequenas empresas os ideais da responsabilidade social. 

Tornando possível através de uma rede de MPE’s o desenvolvimento de grandes 

projetos sociais. 

A responsabilidade social pode ser utilizada pelas MPE’s como um diferencial 

competitivo, já que o mercado está cada vez mais competitivo. É possível ganhar 

vantagem com grandes empresas para quais fornece produtos e serviços, pois várias 
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estão adotando a avaliação de responsabilidade social para seleção de seus 

parceiros. 

A inclusão da responsabilidade social nas micro e pequenas empresas, mesmo 

não se encontrando no nível adequado, está em elevação. A união do mercado, do 

terceiro setor, do governo e da comunidade, estão gerando grandes benefícios para 

a sociedade. 

A união entre as MPE’s e a responsabilidade social é necessária, porque é um 

diferencial estratégico que beneficia tanto a empresa quanto a sociedade e o meio 

ambiente. As MPE’s que adotam os ideais da responsabilidade social geram a 

lealdade do público se destacando no mercado e gerando mais economia para o país. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASHLEY, Patrícia A. (Org.). Ética e responsabilidade social nos negócios. São 
Paulo: Saraiva, 2002. 
 
BNDES. Apoio às micro, pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2015. Disponível em: 
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/4261/1/Cartilha%20MPME%2020
15.pdf>. Acesso em 30 out. 2017 
 
DUARTE, Francisco José Mendes. Construindo o movimento da 
responsabilidade social empresarial no Brasil: um estudo de caso sobre o 
Instituto Ethos. 2010. Dissertação (Mestrado em Política Social), UFF. Niterói. 

Disponível em: http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/22/TDE-2010-05-

24T124904Z-2510/Publico/Francisco%20Duarye-Dissert.pdf. Acesso em: 07 ago. 
2017. 
 
INSTITUTO BANCORBRÁS, 2015. Filantropia X responsabilidade social. 

Disponível em: http://www.institutobancorbras.org.br/posts/dica/297-filantropia-x-

responsabilidade-social. Acesso em: 09 out. 2017. 
 
INSTITUTO ETHOS de empresas responsabilidade social. Responsabilidade 
Social das Empresas: A contribuição das universidades. São Paulo: Peirópolis, 
2009. 
 
INSTITUTO ETHOS; SEBRAE. Responsabilidade social empresarial para micro 
e pequenas empresas: passo a passo. São Paulo, 2003. Disponível em: 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/

357151C893C7938983256E92005F13B5/$File/NT00005622.pdf. Acesso em: 07 
ago. 2017. 
 



21 
 

KARKOTLI, Gilson Riham; SCHENINI, Pedro Carlos; OLIVEIRA, Fernando Ventura 
de. Responsabilidade social: uma estratégia empreendedora para a pequena 
empresa: UNIFAE, 2006, Curitiba. Disponível em: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=ZyZS7AcAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso 
em: 07 ago. 2017. 
 
KHALIL, Raja Oliveira. Responsabilidade social nas microempresas: estudo de 
caso de microempresas da baixada litorânea e região dos lagos do estado do rio de 
janeiro. 2005. Dissertação (Mestrado em Sistema de Gestão), UFF, Niterói. 

Disponível em: http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/14/TDE-2007-06-

04T145357Z-850/Publico/Dissertacao%20Raja%20Khalil.pdf. Acesso em: 07 ago. 
2017. 
 
KOTESKI, Marcos Antônio. As micro e pequenas empresas no contexto econômico 
brasileira. Revista FAE Business, Curitiba, n.8, 2004. Disponível em: 

http://img.fae.edu/galeria/getImage/1/16570546884843246.pdf. Acesso em: 08 
ago. 2017. 
 
LEVEK, Andrea Regina H. Cunha. A responsabilidade social e sua interface com o 
marketing social. Revista da FAE, Curitiba, v.05, n.2, 2002. Disponível em: 

https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/471/366. Acesso em: 08 ago. 
2017. 
 
LOURENÇO, Alex Guimarães; SCHRÖDER, Debora de Souza. (2003). Vale 
investir em responsabilidade sócia empresarial? Stakeholders, ganhos e perdas. 
Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=vale+investir+em+responsabilidade+social+e
mpresarial+stakeholders+ganhos+e+perdas&oq=VA&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i

61j69i60j0l2.1410j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# . Acesso em: 08 ago.2017. 
 
OLIVEIRA, Antônio Gonçalves de; OLIVEIRA, Gilson Batista de. Um estudo sobre a 
contribuição das micro e pequenas empresas na geração de empregos e renda 
brasileira. Revista da FAE, Curitiba, v. 9, n. 1, 2006. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/255564445_Um_estudo_sobre_a_contrib
uicao_das_micro_e_pequenas_empresas_na_geracao_de_emprego_e_renda_brasil
eira>. Acesso em: 08 ago. 2017. 
 
RIBEIRO, Álvaro Miranda Leite. Responsabilidade social empresarial: percepções 
e possibilidades. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais), PUC-Minas, 
Belo Horizonte. Disponível em: 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/CiencSociais_RibeiroAM_1.pdf. Acesso 
em: 08 ago. 2017. 
 
REIS, Carlos Nelson dos. A responsabilidade social das empresas: o contexto 
brasileiro em face da ação consciente ou do modernismo do mercado?. Revista de 
Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v.11, n.2, 2007. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1415-98482007000200004. Acesso em: 11 set. 2017. 
 
SANTOS, Barbara Cristina Felismino dos. Pelas mãos das organizações não 
governamentais: responsabilidade social empresarial, educação e geração de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-9848&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-9848&lng=pt&nrm=iso


22 
 

trabalho e renda. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação), UFF, Niterói. 
Disponível em: 
<http://www.uff.br/pos_educacao/joomla/images/stories/Teses/b%E1rbara%20felismi
no%20dos%20santos.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2017. 
 
SANTOS, Elenice Roginski. Responsabilidade social ou filantropia? Revista FAE 
Business, Curitiba, n.9, 2004. Disponível em: 
<http://img.fae.edu/galeria/getImage/1/16570179863950246.pdf>. Acesso em: 08 
ago. 2017. 
 
SEBRAE. A evolução das microempresas e empresas de pequeno porte 2009 a 
2012. Brasília/DF: Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas, 
2014. 
 
SEBRAE. (s/d) Critérios de classificação de empresas: MEI - ME – EPP. Serviço 

Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas. Disponível em: 

<http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154>. Acesso em: 21 ago. 

2017. 

SEBRAE. Entenda as diferenças entre microempresa, pequena empresa e MEI: 

Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas, 2016. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-

microempresa-pequena-empresa-e-

mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 21 ago. 2017. 

SEBRAE. Sobrevivência das Empresas no Brasil. Brasília/DF: Serviço Brasileiro 
de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas, 2016. Disponível em: 
<https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/sobrevivencia-das-
empresas-no-brasil-102016.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2017. 
 
SEBRAE. Pequenos Negócios em números. São Paulo: Serviço Brasileiro de 

Apoio ás Micro e Pequenas Empresas, 2017. Disponível em: 

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-

em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 21 

ago. 2017. 

SEBRAE. Análise do CAGED. Brasília/DF: Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e 
Pequenas Empresas, 2017. Disponível em: 
<https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Estudos%20e%20Pesquisas/cag
ed-maio-2017.pdf>. Acesso: 21 ago. 2017. 
 
SILVA, João Braz. O uso de ferramentas de gestão empresarial como fator de 
sucesso dentro das empresas: Um estudo de caso. 2004.Dissertação (Mestrado 
em Engenharia de Produção), UFSC, Florianópolis. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/86905>. Acesso em: 21 ago. 
2017. 
 
SOUZA, Adriana Gomes de. Responsabilidade social empresarial: ética ou 
marketing. Rio de Janeiro: Synergia, 2011. 


