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RESUMO

A pesquisa na área de Responsabilidade Social (RS) desenvolvida no âmbito acadêmico de
uma Instituição de Ensino Superior (IES) teve como principal objetivo analisar os reflexos de
ações sociais desenvolvidas pela IES, verificar a percepção e participação dos seus alunos
com relação a esse contexto, identificar falhas no processo e propor melhorias e identificar
possíveis ações futuras. Com isso, pretende-se fortalecer o papel organizacional frente às suas
responsabilidades sociais, ambientais e econômicas; bem como reforçar o desenvolvimento
dos seus alunos em busca de uma formação responsável, ética, empreendedora e consciente.
A metodologia utilizada nesta pesquisa consiste em um estudo de caso com caráter
exploratório e descritivo, a partir da estrutura utilizada por uma IES para desenvolvimento de
ações de Responsabilidade Social dentro e fora do campus. O que pode-se concluir é que
apesar de a maioria dos alunos entenderem o tema de Responsabilidade Social, poucos
compreendem a importância deste tema e/ou participam das ações promovidas. Nesse sentido,
a pesquisa faz-se importante para a análise de públicos envolvidos e propõe melhorias para ter
um impacto maior e mais efetivo para seus.

Palavras-chave: Responsabilidade Social, Instituição de Ensino Superior (IES), ações sociais,
formação responsável.

ABSTRACT

The research carried out in the area of   Social Responsibility (RS) developed in the academic
context of a Higher Education Institution (IES) had as main objective to analyze the reflexes
of social actions developed by the IES, to verify the perception and participation of its
students in relation to this context , identify failures in the process and propose improvements
and identify possible future actions. With this, it is intended to strengthen the organizational
role in face of its social, environmental and economic responsibilities; as well as reinforce the
development of its students in search of a responsible, ethical, entrepreneurial and conscious
formation. The methodology used in this research consists of an exploratory and descriptive
case study, based on the structure used by an HEI for the development of Social
Responsibility actions on and off campus. What can be concluded is that although most of the
students understand the theme of Social Responsibility, few understand the importance of this
topic and / or participate in the promoted actions. In this sense, the research becomes
important for the analysis of the public involved and proposes improvements to have a bigger
and more effective impact for their.
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1. INTRODUÇÃO

Responsabilidade social (RS) é um assunto cada vez mais explorado pela nossa

sociedade, principalmente pela complexidade do tema quanto aos seus fatores de atuação, seja

pelas novas preocupações que surgiram pela globalização e mudanças industriais, quanto pela

expectativa dos cidadãos, dos consumidores, das autoridades públicas e dos investidores em

relação às organizações e suas responsabilidades. A fim de buscar equilíbrio entre os diversos

sistemas econômicos, sociais ou ambientais, estudar e fragmentar este tema “tornou-se uma

necessidade global, e colocá-lo em prática quase sempre é um desafio.” (BARBIERI;

CAJAZEIRA, 2012).

Neste cenário, as empresas aparecem como ícones de ações, seja pela cobrança social,

pela conscientização empresarial, pela necessidade de diferenciais competitivos e

econômicos, ou por outros tantos contextos que fazem as organizações reconhecerem as suas

responsabilidades perante à sociedade.

Entrelaçado com temas de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, ética e

empreendedorismo, mesmo não sendo uma ciência, a responsabilidade social “é uma área de

interesse inter e multidisciplinar, transitando pelos campos de várias ciências sociais e

humanas” (OLIVEIRA, 2008 pg. 10), onde, principalmente na área de administração, se

tornou um debate conceitual e prático, naturalmente, por serem as empresas um dos principais

objetivos de estudo das ciências de administração. Logo, é “inegável a importância da

responsabilidade social na atualidade, tanto que existe um verdadeiro movimento mundial em

torno do tema”. (BARBIERI, 2012 p. 1)

2. GESTÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

Segundo Garcia (2002) o surgimento das empresas e seu desenvolvimento foram

sempre marcados pela identificação de novos mercados. As empresas nunca foram

interessadas apenas nos desejos dos clientes ou suas necessidades. O que despertou as

empresas para esse modelo de negócios foi o capitalismo, que por sua vez, possibilitou o



surgimento de outras empresas, gerando assim a competitividade no mercado. Nessa

perspectiva, para garantir vantagem competitiva, as organizações necessitam de estratégias

para nortear suas atividades, a fim de conquistar seus objetivos. Segundo Georg Kell, diretor

executivo do Pacto Global da ONU, a sustentabilidade corporativa é um negócio sério e tem

uma grande influência no sucesso financeiro da empresa a longo prazo.

A atuação socialmente responsável de uma organização necessita de muito

planejamento e compromisso. Tenório (2006) defende que com o crescente interesse

empresarial em desenvolver atividades sociais e devido ao reconhecimento da importância

desse tema para os negócios, cada vez mais as companhias estão buscando novas formas de

agregar valor social às suas atividades. Para isso, portanto, deve ser colocado em prática. O

Pacto Global da ONU, constatou que muitas empresas souberam definir metas e políticas na

área de responsabilidade social, mas ainda falham na aplicação.

Nesse sentido, o ecossistema de negócios atual conta com uma rede de stakeholders

que afetam qualquer negócio e que, segundo Mendes (2012) se tornou vociferante,

qualificada, influente, perseverante e eficaz do que em qualquer outra época.

“O desenvolvimento sustentável, hoje, deixa de ser algo desejável e passa a ser uma

necessidade premente.” (MENDES, 2012 p. 242), uma vez que, as organizações utilizam de

recursos finitos como matéria-prima, para produzir e oferecer esses produtos para a sociedade,

e são estes recursos naturais que fazem parte da subsistência humana. “Partindo de uma visão

empreendedora, pode-se argumentar que a sustentabilidade tem a ver com reduzir despesas –

incluindo despesas futuras – de todas as formas imagináveis para facilitar a longevidade e a

competitividade.” (MENDES, 2012, p. 382)

As organizações devem atuar de alguma forma, em algum segmento, seja ele ou não o

ambiente de negócios, desenvolvendo ações ligadas ao “tripé do desenvolvimento

sustentável” que são consideradas as áreas social, ambiental e econômica. Segundo Mendes

(2012) sustentabilidade se define como um princípio de uma sociedade que mantém as

características necessárias para um sistema social justo, ambientalmente equilibrado e

economicamente próspero por um período de tempo longo e indefinido

Neste cenário, podem ser desenvolvidas ações apoiando e gerando assistência às

pessoas, desenvolvendo projetos na área de preservação ambiental, revertendo efeitos gerados



por ações destrutivas, entre outras ações; mas toda e qualquer ação com foco em gerar valor

para a sociedade. É imprescindível que as organizações tenham uma consciência global,

sabendo que toda ação impacta de alguma maneira na vida de alguém e ter consciência que

muitas atitudes podem não ser revertidas, podendo afetar a vida dos funcionários, das

famílias, da comunidade, dos clientes, dos investidores, e assim também podendo impactar no

ambiente de negócios. Sendo assim, essas atitudes “fazem com que os administradores

repensem o posicionamento estratégico das empresas, adotando um processo ecologicamente

correto, economicamente viável e socialmente adequado.” (RENSI, 2006, p.44)

3. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES)

Nesse contexto, entende-se também a complexidade envolvendo as instituições de

ensino evidenciada pelas cobranças sociais, por ser instrumento de sustentação do

desenvolvimento econômico, social e transformação do homem.

As instituições de ensino podem ser públicas, onde temos o Estado como base

mantenedora, ou privadas, que no papel de fornecedora de ensino deve ser legitimadas pelo

Estado, seguindo normas, adequações previstas em Lei, para que estejam alinhadas com os

modelos, projetos e objetivos educacionais determinados pelo Estado.

Nesse sentido, a instituição de ensino em sua essência nasce da sociedade e tem como

função, segundo Panizzi (2004), promover educação e produzir conhecimento, tornando-se

um patrimônio social por sua transmissão de experiência cultural e científica. E dessa maneira

a instituição de ensino faz-se, não apenas, por desenvolver seu papel social, político e cultural,

mas também como propagadores de parâmetros como “a verdade, a ética, a crítica, a

resistência que são tão pertinentes ao sentido social da universidade, quanto aqueles ligados

ao mundo produtivo e mercadológico” (GOERGEN, 2003, p. 102).

A instituição de Ensino Superior (IES) onde está sendo desenvolvida a pesquisa,

acredita na importância do seu papel institucional em formar pessoas preparadas para o

mercado de trabalho e incentiva a atuação socialmente responsável dos alunos e

colaboradores, e que proporcionando experiências na área de responsabilidade social para o

seu público contribui para uma sociedade mais equilibrada e pessoas mais comprometidas

com o meio ambiente e com a sociedade.



Nesta IES as ações socialmente responsáveis são planejadas e desenvolvidas com

frequência e têm auxílio dos docentes e discentes da instituição buscando atingir as áreas

social, ambiental, econômico orientadas para o desenvolvimento sustentável. A comunicação

entre discentes e docentes na instituição é feita por diferentes canais de comunicação, são

realizadas reuniões para alinhar o planejamento das ações, que contam com o apoio das

mídias sociais, e-mails institucionais, aplicativos de mensagens instantâneas para contato,

tanto entre a equipe organizadora quanto para divulgação institucional que visa captar a

participação dos alunos e da comunidade. A IES tem a percepção de que atualmente uma

pequena parcela de alunos participa das ações, palestras e oficinas voltados para o tema. Com

isso a instituição cada vez mais está trabalhando para que os alunos participem e se engajem

nesses projetos e ações de alguma forma, desenvolvendo seus conhecimentos, impactando de

forma positiva na vida de pessoas e no cuidado do meio ambiente, no desenvolvimento

sustentável e gerando valor a sociedade.

Contribui também para o desenvolvimento de uma consciência global sobre nossos

problemas ambientais e sociais e fortalecem o campo de pesquisas acadêmicas que buscam

promover uma formação acadêmica mais consciente e ética, empreendedores mais eficientes e

sustentáveis, líderes engajados e dispostos a contribuir com a sociedade, substancialmente

retomar e manter a credibilidade das organizações dissipando estratégias socialmente

responsáveis, bem como estar definitivamente ligado aos diversos agentes sociais

fundamentado em um relacionamento ético, transparente e perspicaz.

4. METODOLOGIA

Levando-se em conta os objetivos desta pesquisa na introdução deste artigo, a

metodologia utilizada consiste em um estudo de caso com caráter exploratório e descritivo.

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados documentos institucionais,

entrevistas, questionários e referências bibliográficas.

Caracterizada como um estudo de caso, a pesquisa “pode ser definida como um

conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do processo social de uma

unidade, em suas diversas relações internas e em suas fixações culturais [...]”. (DIEHL;

TATIM, 2004, p. 61)



A pesquisa descritiva “busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na

vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do

indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas”. (Cervo,

Bervian e Da Silva, 2007, p. 61-62)

Além disso, será classificada como documental, de levantamento e bibliográfica.

A pesquisa documental utiliza-se de documentos para estudar a realidade passada ou

presente, visando descrever ou comparar fatos, costumes, tendências, características, entre

outros. (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007)

A pesquisa de levantamento caracteriza-se “pelo questionamento direto das pessoas

cujo comportamento se deseja conhecer”. É apropriada para estudos descritivos, bem como

para o estudo de opiniões e atitudes. (DIEHL; TATIM, 2004, p. 60)

Para Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 60), a pesquisa bibliográfica busca “conhecer

e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto,

tema ou problema”. Para isso, utiliza-se de referenciais teóricos publicados em periódicos,

livros, teses, entre outros.

Na etapa de levantamento de dados não foram encontradas dificuldades, uma vez que

a IES demonstrou-se disposta a fornecer todo o material necessário para o desenvolvimento

desta pesquisa. Todo material solicitado à direção, coordenações e professores foi fornecido

em tempo hábil e com conteúdo solicitado.

Segundo Diehl e Tatim (2004, p. 52), “os estudos qualitativos podem descrever a

complexidade de determinado problema e a interação de certas variáveis, compreender e

classificar os processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de

mudança de grupo [...]”.

A abordagem quantitativa, “[...] tem como objetivo principal quantificar ou mensurar

uma ou mais variáveis estudadas. [...]”, para, entre outras coisas, avaliar o seu comportamento

por meio da frequência que ela ocorre. (CASARIN, H.; CASARIN, S., 2012, p. 36)

A análise dos dados qualitativos será feita de acordo com os direcionamentos dos

objetivos da pesquisa. Os dados quantitativos serão analisados por meio de planilhas e

gráficos extraídos da ferramenta “Google Forms” ou de outra fonte para a aplicação de

questionários.



5. RESULTADOS

Como primeiro passo desta pesquisa foi verificado e descrito quais as ações sociais

foram realizadas pela IES até o final do semestre de 2017.2. Após realizar entrevistas com

gestores e coordenadores da IES para obter dados necessários para elaborar o instrumento de

coleta de dados, foi desenvolvido um questionário para ser aplicado aos alunos da IES, sob a

ferramenta “Google Foms”.

O questionário foi aplicado do dia 14/11/2017 até o dia 18/11/2018.

Por encontrar dificuldade na divulgação da pesquisa e no pouco interesse dos alunos

na participação, houve uma participação de cerca de 10% dos alunos na IES. Nesse contexto,

sabe-se que a relevância dos números a nível total de alunos da IES é baixo, mas deve ser

levado em consideração, inclusive, as propostas presentes nesta pesquisa.

A pesquisa teve como maioria a participação feminina de 60%, e participação

masculina de 40%. Sendo a maioria dos respondentes da faixa etária de 21 a 25 anos (39%) de

ambos os sexos, conforme gráfico abaixo.

Gráfico I: Público respondente.

Conforme as respostas, a maior participação de respondentes foram alunos do curso de

administração (47,4%), seguido pelos alunos do curso de Sistemas da Informação (18,4%) e

dos demais cursos, Comunicação Social e Mídias Eletrônicas (13,2%), Ciências Contábeis

(10,5%), Gastronomia (5,3%) e Turismo (5,3%). De fato a expectativa quanto à pesquisa era

de que a maioria dos respondentes fossem alunos do curso de administração uma vez que, é o



curso com maior quantidade de alunos na IES correspondente a cerca de 65% conforme

registros da IES.

Gráfico II: Relação de importância das IES trabalharem o tema com o curso dos

respectivos respondentes.

Com base no Quadro II acima, os alunos, de maneira geral, acreditam que o tema de

responsabilidade social deve ser trabalhado nas IES, uma vez que houve apenas respostas

“Muito importante” e “Importante” com respectivas 60% e 40% de seleção.

Com intuito de desenvolver esse o tema de responsabilidade social, foi questionado

aos respondentes qual seria a melhor forma de trabalhar com esse tema conforme.

Segundo a questão de múltipla escolha, os respondentes acreditam ser a melhor forma

de desenvolver o tema com “Palestras” e “Ações socialmente responsáveis” (55,26%),

seguido da opção de “Desenvolver oficinas” e “Desenvolver o tema nos cursos durante as

aulas” (36,84%), 21,05% dos respondentes acreditam que havendo “Disciplinas específicas

sobre responsabilidade social em cada curso” seria interessante, e 18,42% dos respondentes

selecionaram a opção “Cartazes informativos” como uma forma interessante de trabalhar com

o tema na instituição. 2,63% “Não conhecem o tema”. Nenhum respondente acredita que o

tema não deveria ser trabalhado na IES.

Foi questionado também sobre o conhecimento dos alunos quanto à existência de

alguma disciplina específica sobre o tema de responsabilidade social contida no currículo do



seu respectivo curso. 21% dos respondentes “Conhecem” alguma disciplina relacionada

diretamente com o tema de RS no seu curso e 79% “Desconhecem”.

Com a intenção de medir de qual forma esse tema é tratado em sala de aula pelos

professores e pelos respectivos cursos da IES, seguem os resultados analisados no Quadro III

e Quadro IV onde pode-se constatar que de maneira geral o tema ainda é “Pouco abordado”:

Quadro I: De que maneira o tema RS é abordado pelos professores em sala de aula?

Abordado com frequência 27%

Não é abordado 23%

Pouco abordado 47%

Não tenho conhecimento sobre o tema 3%

Total 100%

Quadro II: O tema de RS é abordado pelas disciplinas do curso e em materiais

didáticos?

Abordado com frequência 18%

Não é abordado 24%

Pouco abordado 55%

Não tenho conhecimento sobre o tema 3%

Total 100%



Diagrama I: Análise das áreas das ações desenvolvidas pela IES:

Após a análise de todos as ações desenvolvidas pela IES que constam nos arquivos da

Coordenação de Pesquisa e Extensão da IES, conforme o Diagrama I acima, são as áreas que

foram promovidas ações na IES sendo ao total de 24 ações, sendo 6 apenas na área social, 5

ambiental e apenas 1 na área econômica. 2 ações são mistas na área econômica e social, 3 na

área econômica e ambiental e 1 na área social e ambiental. 5 ações promovidas são mistas nas

3 áreas.

Tabela I: Relação de respondentes que têm conhecimento das ações x participação

destes respondentes nas ações

AÇÕES DA

ÁREA

CONHECEM A

AÇÃO

PARTICIPARAM DA AÇÃO

Social 76% do total de

respondentes

79% do total respondentes que

conhecem as ações na área social

Ambiental 60% do total dos

respondentes

73% do total respondentes que

conhecem as ações na área ambiental

Econômica 39% do total dos

respondentes

33% do total respondentes que

conhecem as ações na área econômica

37% dos respondentes afirmaram não ter participado de nenhuma das ações, mesmo

que 50% destes afirmam conhecer ao menos umas das ações promovidas pela IES. 18,5% dos



respondentes afirmaram não conhecer nenhuma das ações e em sua totalidade não ter

participado de nenhuma delas.

Tabela II: As ações que tiveram maior conhecimento por parte dos alunos foram:

AÇÃO ÁREA TIVERAM

CONHECIMENTO

DA AÇÃO

PARTICIPARAM

DA AÇÃO

Ação Social: Natal

Solidário -

Arrecadação de

brinquedos novos

para doação para

crianças carentes no

natal

Social 63% do total de

respondentes

60% do total de

respondentes

Projeto Reóleo:

ponto de coleta de

óleo de cozinha e

destinação correta.

Ambiental 39% do total de

respondentes

13% do total de

respondentes

Atendimento a

comunidade para

orientar sobre o

Imposto de Renda -

Núcleo de Apoio

Contábil e Fiscal

NAF

Econômico 36% do total de

respondentes

13% do total de

respondentes

Semana da

sustentabilidade e

responsabilidade

Ambiental,

econômica e social

36% do total de

respondentes

7% do total de

respondentes



social: oficinas,

palestras e ações

promovidas com

temas diferentes a

cada ano.

Tabela III: Relação de quais ações cada curso teve maior interação em comparação

com todas as respostas.

Cursos

Ações com maior participação

de cada curso

Quais ações

tiveram

conhecimento em

relação ao total de

respostas

Quais ações

participou

em relação

ao total de

respostas

Administração

Ação Social: Natal Solidário -

Arrecadação de brinquedos novos para

doação para crianças carentes no natal 54% 26%

Ciências Contábeis

Atendimento a comunidade para

orientar sobre o Imposto de Renda -

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

NAF 26% 13%

Comunicação

Social e Mídias

Eletrônicas

Ação Social: Natal Solidário -

Arrecadação de brinquedos novos para

doação para crianças carentes no natal 12,50% 8,60%

Gastronomia

Palestra: Reciclagem consciente:

gestão de resíduos e a redução do

impacto ambiental 10% 25%

Sistemas da

Informação

Ponto de coleta de materiais

recicláveis na instituição (pilhas, 28% 20%



lâmpadas, lacres de alumínio, lixo

eletrônico)

Turismzo

Projeto de extensão: Desenvolvimento

do turismo na cidade de Gov. Celso

Ramos/SC 50% 100%

Em relação a quantidade de respostas sobre o conhecimento e participação das ações,

os alunos do curso de Administração e Comunicação Social e Mídias Eletrônicas participaram

em sua maioria da “Ação Social: Natal Solidário - Arrecadação de brinquedos novos para

doação para crianças carentes no natal”. Os alunos do curso de Ciências Contábeis

participaram, em sua maioria, do “Atendimento à comunidade para orientar sobre o Imposto

de Renda - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal NAF”. Os alunos de gastronomia participaram

em sua maioria da “Palestra: Reciclagem consciente: gestão de resíduos e a redução do

impacto ambiental” e os alunos de Turismo do “Projeto de extensão: Desenvolvimento do

turismo na cidade de Gov. Celso Ramos/SC”.

Nesse sentido propõem-se algumas ações para serem desenvolvidas na IES.

Quadro III: Ciclo de ações

Ação Objetivo

Desenvolver um grupo na instituição de alunos

dispostos a realizar ações em alguma instituição

social.

Desenvolver lideranças nos cursos de

graduação, fortalecendo a consciência

socioambiental no âmbito acadêmico e

gerando qualidade de vida para a

sociedade.

Cada curso da IES criar uma ação, para ser

promovida uma vez ao ano. Pode ser

organizado pelos líderes de turmas, durante a

época do ano pertinente ao grupo de alunos, em

alguma área de afinidade dos participantes,

Desenvolver lideranças nos cursos de

graduação, fortalecendo a consciência

socioambiental no âmbito acadêmico e

gerando qualidade de vida para a

sociedade. O processo de organização da



além de possibilitar que a ação seja de alguma

área de afinidade dos acadêmicos

ação desenvolve competências e

habilidades, e desenvolve network.

A IES pode adotar duas ações anuais, uma no

primeiro semestre e outra no segundo semestre,

que contemplem os alunos de todos os cursos

como parte da organização da ação.

Desenvolver lideranças nos cursos,

disseminar consciência socioambiental

no campus. O processo da organização

da ação pode gerar maior integração

entre os alunos e os cursos.

Natal solidário: Nos anos de 2015, 2016 e

2017, o Natal solidário tomou proporções cada

ano maiores. A participação dos alunos da IES

foi cada vez maior, podendo atingir mais

crianças em situação de vulnerabilidade no

natal.

Propõe-se o natal solidário ser uma ação

abraçada pelo curso de Administração,

por ser o principal curso de gestão da

IES, integrando os demais cursos, para o

desenvolvimento dessa ação.

Acrescentar em alguma disciplina dos cursos,

alguma ação socialmente responsável que possa

ser reconhecida no currículo.

Pode ser ministrada dentro de alguma

disciplina do currículo dos cursos,

alguma ação socialmente responsável,

com intuito de integrar todos os alunos

em uma experiência nessa área durante a

graduação e ter valor acadêmico

reconhecido, com valor parcial da nota

para que a experiência seja vivida

integralmente pelos alunos, uma vez que

uma ação social é um grande projeto e

precisa ser desenvolvido com

antecedência, transparência e muito

trabalho



Quadro IV: Relação de alunos respondentes que NÃO participaram das ações pelos

seguintes motivos.

Não teve conhecimento das ações 15%

Não participou de nenhuma dessas ações 36%

Questionados pelos motivos da NÃO participação, os alunos responderam também:

18% não participaram de ações pois “Houve choque de horário com o horário de trabalho”,

44% “Não tiveram conhecimento das ações”, 10% responderam que “Houve aula no

momento”. Apenas 2% relataram a não participação pois “Não gosta do tema”.

Nesse sentido, questionamos os alunos a maneira em que eles ficaram sabendo

sabendo das ações.

Quadro V: De que maneira você ficou sabendo das ações?

Alunos 31%

Coordenação 34%

Professores 68%

Cartazes 15%

Mídias 7%

Email institucional 15%

Não tive conhecimento de nenhumas dessas ações 15%

Conforme o Quadro V, 68% dos alunos respondentes ficaram sabendo das ações a

partir dos “Professores”, 34% a partir da “Coordenação” e 31% pelos “Alunos”. Nota-se,

portanto, que o professor é, sem dúvida, uma ferramenta importante no processo de

comunicação na IES.



Quadro VI: Os meios de comunicação utilizados pela IES para divulgar as ações

socialmente responsáveis são eficientes?

Muito eficiente 7,9%

Eficiente 26,3%

Pouco eficiente 52,6%

Não é eficiente 13,2%

Conforme o Quadro VI, 52,6% dos alunos acreditam que os meios de comunicação

utilizados pela IES para divulgar as ações socialmente responsáveis são “Pouco eficientes” e .

13,2% “Não são eficientes”. 7,9% responderam que os meios de comunicação utilizados pela

IES quanto a divulgação das ações socialmente responsáveis são “Muito eficiente” e 26,3%

acreditam que são "eficientes".

6. CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo essencial a sensibilização deste tema no meio

acadêmico e mostrar sua importância no meio acadêmico, uma vez que, é na IES que os

alunos têm uma estrutura organizada para desenvolver habilidades e conhecimentos que farão

a diferença no ambiente de trabalho e na sociedade. Para tanto, o olhar profissional voltado

para questões ambientais e sociais, voltados para atividades econômicas mais sustentáveis e

socialmente responsáveis são diferenciais importantes no mercado de trabalho e na sociedade.

No decorrer desta pesquisa foram encontradas algumas dificuldades, entre elas nos

procedimentos técnicos de aplicação do questionário uma vez que, conforme citado nesta

pesquisa, existe um grande desinteresse dos alunos na participação de pesquisas.

Foi possível notar a necessidade de aprimorar os processos de comunicação na IES

quanto ao tema de responsabilidade social, seja pelo trabalho do tema em palestras, oficinas e

ações, quanto na divulgação destes. Para tanto, sugere-se também, o envio de emails

institucionais para os alunos e maior interação da IES nas redes sociais como facebook e

instagram, uma vez que a divulgação pelas redes sociais é escassa. “Para que a internet possa



ser utilizada com finalidade educativa nos ambientes organizacionais, é preciso que os

dirigentes adotem procedimentos que possibilitem a valorização e socialização do

conhecimento” (CABESTRÉ, 2013, p. 45).

Conforme a tabela IV, 68% dos alunos respondentes ficaram sabendo das ações a

partir dos “Professores”. Por ter um número considerável de respostas, propõe-se desenvolver

maior conscientização do professor na questão da sua importância no papel da comunicação,

tanto na divulgação de ações desenvolvidas pela IES quanto no tema de responsabilidade

social e atuação sustentável. E assim, fortalecer a importância aos discentes da pesquisa

científica. Essa atuação será um diferencial para uma maior participação dos alunos como

respondentes em pesquisas acadêmicas, assim como na criação destas, a busca por

protagonistas em suas áreas de interesses e incentivo a participação no cenário acadêmico

fortalece o vínculo IES e o aluno, comunidade científica, sociedade e os temas relacionados.

Percebe-se que a IES onde foi desenvolvida esta pesquisa, considera importante o

tema de RS e disponibiliza espaços para o aluno desenvolver ações sociais, bem como

proporciona aos acadêmicos fundamentação teórica sobre o assunto, atitude fundamental para

o desenvolvimentos de profissionais mais responsáveis e conscientes. Toda a intenção

necessita de planejamento e estrutura para a ação. Respondentes também deram a sugestão de

ter um espaço físico designado pela IES para que alunos possam ter um canal próprio de

promoção de voluntariado e ações.Para tanto a criação de uma grupo semestral composto por

corpo docente, discente e funcionários da IES, responsáveis por catalogar as ações, criá-las e

mobilizar mais cidadãos para as ações mostra-se fundamental para alterar a o ritmo de baixa

quantidade de ações ainda isoladas do conhecimento das pessoas na IES.

Responsabilidade social empresarial ainda divide opiniões, fomenta tabus e polêmicas.

Mas é inegável o potencial positivo que tantas ações demonstram na transformação e

conquistas positivas para a sociedade. A transformação positiva, todavia, acontece a partir da

educação, da conscientização e também da ação. Uma equação interessante, IES, comunidade

e setor público, quando alinhadas em busca do bem comum, despertas e conscientes do seu

potencial e desapegadas do interesse unilateral pode ser um fator de resultado positivo que a

sociedade clama.
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