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1. Objectivo do Documento de Trabalho

O objectivo deste Documento de Trabalho é passar em revista os antecedentes e o conteúdo 
da presente Comunicação da Comissão, COM(2006)0136, e sugerir algumas perguntas para 
suscitar o debate entre oradores e eurodeputados na próxima audição da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu. Como é evidente, poder-se-á optar 
por colocar o enfoque sobre algumas das questões abordadas, mas o que se espera é que este 
Documento de Trabalho constitua o ponto de partida para um debate construtivo que informe 
a resposta final do Parlamento.

2. Antecedentes e conteúdo da Comunicação da Comissão

A referida Comunicação é a última de uma série de iniciativas lançadas pela Comissão 
Europeia em matéria de Responsabilidade Social das Empresas (RSE).

Em Julho de 2001, a Comissão apresentou um Livro Verde intitulado "Promover um Quadro 
Europeu para a Responsabilidade Social das Empresas", COM(2001)0366. A finalidade desta 
consulta era encetar um debate acerca do conceito de RSE e constituir uma parceria para o 
desenvolvimento de um quadro europeu destinado a promover a RSE.

Na sequência do processo de consulta, a Comissão apresentou uma nova Comunicação 
intitulada "Responsabilidade Social das Empresas: um contributo das empresas para o 
desenvolvimento sustentável", COM(2002)0347. Nela se enumeravam medidas a tomar com 
vista a aumentar os conhecimentos sobre o impacto da RSE, desenvolver o intercâmbio de 
experiências e boas práticas em matéria de RSE entre as empresas e entre os 
Estados-Membros, desenvolver competências de gestão em RSE e fomentar a RSE entre as 
PME. O documento identificava também diversas áreas nas quais seria desejável um aumento 
da convergência e da transparência, tais como códigos de conduta, normas de gestão, rótulos e 
investimento socialmente responsável. Por último, aceitava a sugestão contida na resolução 
anterior do Parlamento (Relatório Howitt, PE 305.783) relativa à criação do Fórum 
Multilateral da UE sobre RSE.

O Fórum Multilateral reuniu representantes das empresas, dos sindicatos e da sociedade civil, 
desempenhando a Comissão o papel de entidade promotora do intercâmbio de boas práticas, 
para além de procurar estabelecer uma abordagem comum e identificar e explorar áreas onde 
é necessária uma actuação adicional da UE. No seu relatório final de 29 de Junho de 2004, o 
Fórum fez recomendações em matéria de sensibilização, reforço das capacidades e garantia de 
criação de um ambiente favorável à RSE. A Comissão propõe que se voltem a convocar 
reuniões periódicas do Fórum para se proceder à apreciação dos progressos feitos em matéria 
de RSE.

A presente Comunicação, COM(2006)0136, faz uma reflexão sobre os progressos registados 
até agora. Recorda que a consciencialização, a compreensão e a aceitação da RSE têm vindo a 
melhorar nos últimos anos e que as iniciativas das empresas e das outras partes interessadas 
fizeram avançar o desenvolvimento da RSE na Europa e a nível mundial. O diálogo social, 
especialmente a nível sectorial, e os Conselhos de Empresa Europeus têm desempenhado um 
papel construtivo no desenvolvimento da RSE.

Todavia, põe igualmente em destaque que a aceitação, implementação e integração estratégica 
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da RSE pelas empresas europeias carece de melhoria. O papel dos trabalhadores, dos seus 
representantes e dos sindicatos deverá ser aperfeiçoado e as partes interessadas externas, 
incluindo ONG e consumidores, deverão desempenhar um papel mais forte.

O propósito da Comissão é tornar a Europa um "pólo de excelência" em termos de 
responsabilidade social das empresas. Para tal, propõe a tomada de outras medidas. Em 
primeiro lugar, confere maior visibilidade política à RSE ligando-a à Parceria de Lisboa para 
o Crescimento e o Emprego, agora relançada. Convida as empresas europeias a "passarem a 
uma velocidade superior" e a reforçarem o seu empenhamento na RSE. Estabelecendo a 
ligação com a Estratégia de Lisboa agora revista, a Comissão deseja criar um ambiente mais 
favorável para todos os actores no domínio da RSE e explorar com todas as partes 
interessadas o potencial da RSE para contribuir para o desenvolvimento das sociedades 
europeias.

Nesta Comunicação, a Comissão anuncia também o seu apoio ao lançamento de uma nova 
Aliança Europeia no domínio da RSE. A Aliança constitui um enquadramento político para 
iniciativas de RSE novas ou já existentes por parte das grandes empresas, das PME e de
outros interessados. A Aliança construir-se-á em torno de três áreas principais de actividade –
sensibilizar, contribuir para integrar a RSE nas práticas correntes e desenvolver uma coligação 
aberta para a cooperação, e assegurar a criação de um ambiente favorável à RSE.

Debate-se igualmente o modo como a RSE pode contribuir para um conjunto de objectivos 
políticos, tais como maior integração dos mercados de trabalho e melhores níveis de inclusão 
social, investimento no desenvolvimento de competências, na formação contínua e na 
empregabilidade e melhorias na saúde pública, por exemplo.

3. Será que estamos perante uma verdadeira evolução na abordagem europeia da 
RSE?

Apesar da existência de duas importantes inovações, ou seja, focar claramente a RSE no 
âmbito da Estratégia para o Crescimento e o Emprego, a fim de lhe conferir um perfil político 
mais elevado, e dar apoio à Aliança Europeia no domínio da RSE, há muitos elementos da 
Comunicação que não são novos.

Repetem-se vários compromissos assumidos pela Comissão nos Livros Verde e Branco e no 
Fórum Multilateral. Eis alguns deles:

§ sensibilização e promoção do intercâmbio das melhores práticas
§ apoio à investigação suplementar no domínio da RSE
§ apoio à RSE entre as PME
§ integração da RSE nas políticas social, de emprego, ambiental, industrial e dos 

consumidores
§ reflexo da RSE nas políticas comercial e de desenvolvimento
§ incorporação da RSE na formação e no desenvolvimento
§ promoção da tomada de consciência e implementação das directrizes da OCDE.

Há, contudo, uma falta de acções concretas propostas pela Comissão relativamente a estes 
princípios e uma falta de clareza no que respeita ao nível já atingido em matéria de 
implementação destes compromissos.
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Além disso, nas suas resoluções anteriores em matéria de RSE, o Parlamento convidou a 
Comissão a tomar diversas medidas específicas, tais como:

§ apresentar uma proposta no sentido de, para além da obrigação de elaborar relatórios 
financeiros, serem elaborados relatórios em matéria social e ambiental

§ apresentar uma proposta de rotulagem social
§ aquando da próxima revisão da Directiva relativa à instituição de um Conselho de 

Empresa Europeu, incluir uma secção onde se exija às empresas que prestem informação 
sobre o impacto social e ambiental da sua actividade

§ integrar a responsabilidade social das empresas em todas as políticas
§ introduzir um sistema de registo público dos lobistas das empresas
§ promover a aplicação da responsabilidade social das empresas em todos os serviços de 

interesse geral
§ incorporar o conceito e os princípios da responsabilidade social das empresas nas 

orientações para o emprego
§ associar um desempenho correcto das empresas em matéria social, ambiental e de recursos 

humanos a subsídios e políticas de contratos realizados por entidades públicas
§ estabelecer uma lista negra que evite a adjudicação de contratos públicos a empresas da 

UE consideradas responsáveis por actos de suborno.

Nenhuma destas propostas foi incluída na presente Comunicação da Comissão.

A Comissão declarou que não vai procurar adoptar uma abordagem normativa da promoção 
da RSE, uma vez que não considera que, por exemplo, normas de âmbito europeu ou novos 
requisitos em matéria de comunicação de dados a nível da UE contribuam para atingir o 
objectivo de incentivar as empresas a intensificar o seu empenhamento na RSE.

No entanto, esta será uma pergunta fundamental a fazer: até que ponto é que a Comissão 
Europeia honrou os compromissos que anteriormente assumiu em matéria de RSE, até 
que ponto é que esses compromissos continuam a ser pertinentes hoje em dia e que 
acções concretas é que o Parlamento deverá solicitar agora à Comissão que empreenda?

Segunda pergunta: uma vez que a Comissão, ao que tudo indica, decidiu agora não 
apresentar qualquer sugestão relativa a métodos de implementação da RSE ou mesmo a 
sistemas de controlo de iniciativas voluntárias, como é que uma abordagem deste tipo 
pode lidar com a proliferação confusa de iniciativas no domínio da RSE ou estabelecer 
uma distinção entre empresas que procuram executar elevados níveis de 
responsabilidade social e ambiental e outras que fazem uso da RSE para fins de relações 
públicas, mas cujo empenhamento no assunto é realmente muito reduzido?

Terceira pergunta: se se aceitar a definição de RSE da Comissão, ou seja, que a RSE tem a ver 
com levar as empresas a decidirem "ir além das exigências mínimas", como é que o debate 
lida com as provas generalizadas de não observância do direito do trabalho a nível local 
tanto no território da UE como por parte de empresas da União em países terceiros e 
como é que lida com acções de empresas europeias em países terceiros cujos governos 
não incluem na respectiva legislação normas acordadas a nível internacional, incluindo 
importantes convenções da OIT, como as que têm a ver com direitos sindicais?
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Quarta pergunta: se acaso o próprio Parlamento se empenhasse numa abordagem mista, de 
natureza parcialmente voluntária e parcialmente normativa, deveria manter a sua prioridade 
no que respeita à obrigatoriedade de comunicação de dados por parte das empresas
relativamente ao impacto das suas actividades em termos sociais, ambientais e a nível 
dos direitos humanos, e/ou considerar outras questões relativas à responsabilidade das 
empresas, tais como deveres sociais e ambientais dos directores de empresas ou 
responsabilidade directa das empresas pelas respectivas operações no estrangeiro 
(segundo a qual as empresas podem ser levadas a tribunal no respectivo país de origem, 
em caso de sistemas judiciais ineficientes nos países de acolhimento)?

4. A ligação entre RSE e Competitividade

Esta nova abordagem sugerida pela Comissão parece oferecer efectivamente algumas 
oportunidades novas e a investigação apresenta provas que sugerem a existência de uma 
ligação, para as economias em geral, entre um comportamento responsável das empresas e um 
maior êxito económico. No entanto, impõe-se fazer a seguinte pergunta: como é que lidamos 
com comportamentos irresponsáveis do ponto de vista ambiental ou social por parte de 
empresas que se apercebem de que não há (talvez a curto prazo) nenhum argumento 
óbvio em termos empresariais para a tomada de medidas contra elas? Para além disso, 
qual é a ligação entre algumas práticas que procuram minimizar custos, como sejam 
práticas inexoráveis de aquisição/abastecimento "a preços mais baixos e com prazos de 
entrega mais curtos" ou, em alguns casos, um comportamento anticoncorrencial e as 
políticas de RSE?

5. Iniciativas europeias no contexto da acção internacional em matéria de 
responsabilidade social das empresas

A Comunicação remete-se, em grande parte, ao silêncio no que respeita à acção da UE no 
contexto do desenvolvimento de iniciativas internacionais em matéria de RSE. No entanto, 
desde a última Comunicação da Comissão, a iniciativa "Compacto Global" das Nações 
Unidas definiu normas de execução mais rigorosas, a "Global Reporting Initiative" 
deslocou-se para a Europa e conheceu novos desenvolvimentos, assistiu-se à implementação 
das Directrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais na sua versão revista, o Conselho 
dos Direitos do Homem das Nações Unidas nomeou um relator sobre Direitos Humanos e 
Empresas e a Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável empenhou-se na tomada 
de iniciativas intergovernamentais em matéria de responsabilidade das empresas.

Até que ponto é que a nova abordagem implica o risco de se perder a liderança europeia 
no debate internacional relativo à RSE, e que novas iniciativas poderá tomar a União 
Europeia tanto para promover a acção global em matéria de práticas empresariais 
responsáveis como para uma melhor implementação de abordagens internacionais no 
que respeita a empresas sediadas na UE?

6. Passar do Processo aos Resultados

Um exemplo recente proveniente da investigação feita pelo Fundo Mundial para a Natureza 
(WWF) relativa a análises de emissão de CO2 associadas a carteiras de investimento
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demonstra que muitas empresas incluídas em índices de sustentabilidade e fundos de ISR 
(Investimento Socialmente Responsável) têm um perfil em matéria de CO2 pior do que as que 
se considera não merecerem ser incluídas em fundos cuja avaliação é efectuada em termos 
éticos. As empresas constantes desses índices e de fundos de ISR são aí incluídas em virtude 
dos respectivos processos de RSE, que continuam a não fazer qualquer tentativa para 
reconhecer e comunicar o seu verdadeiro impacto ambiental.

Além disso, a Comunicação da Comissão parece tratar com ligeireza a ligação entre RSE e
prática empresarial sustentável, analisando, por exemplo, ideias como limites ecológicos
como sendo a informação que rege estratégias empresariais ou métodos para dissociar a 
criação de valor da utilização de recursos não renováveis.

Isto leva-nos a perguntar: como pode a União Europeia transferir o debate sobre RSE do 
processo para o resultado, por exemplo no que respeita à nítida degradação ambiental a 
nível global, à perda da biodiversidade e ao consumo excessivo de recursos naturais?

7. Contribuir para o Êxito da Aliança para as Empresas e do Fórum Multilateral
sobre RSE

Embora estas iniciativas sejam polémicas para algumas das partes interessadas, poderá o 
Parlamento colaborar com a Comissão para incentivar e apoiar o êxito das mesmas? Por 
exemplo, a organização CSR Europe, que desempenha um papel fundamental na Aliança, 
elaborou uma Cartografia Europeia em matéria de RSE, que identifica claramente a 
Diversidade e a Saúde e Segurança como duas áreas em que a inovação disponível é muito 
reduzida, quando comparada com outras questões relacionadas com a RSE. O Parlamento 
poderá considerar a hipótese de atribuir prioridade a estas áreas na nossa resolução.

No que se refere ao Fórum Multilateral, muitos participantes estão de acordo em que a regra 
"no fame, no shame", ou seja, quem não goza de um estatuto especial pode manifestar-se sem 
se preocupar com questões de imagem, contribuiu para um diálogo eficaz, mas foram muitas 
as queixas no sentido de que a necessidade de se chegar a consenso significa na prática que só
é possível haver acordo relativamente ao menor denominador comum, e que as divergências 
são tratadas de forma insatisfatória. Como se poderá resolver este problema de modo a 
permitir um trabalho multilateral eficaz a nível europeu? Além disso, como é que as 
pequenas e médias empresas podem participar plenamente neste processo sem diluir a 
aplicação da RSE a empresas de maior dimensão?

8. Conclusão

Alguns críticos argumentarão que muito embora o debate sobre Responsabilidade Social das 
Empresas tenha progredido imenso em empresas, nos Estados-Membros e a nível 
internacional, a nível da União Europeia tem sido um debate que se caracteriza por uma 
cautela, uma desconfiança e um desacordo excessivos.

O relator incentiva todos os que participem no debate sobre a presente Comunicação e a 
resposta do Parlamento a que o façam de espírito aberto, procurando chegar a novos 
entendimentos com diferentes grupos de entidades interessadas e reconhecendo que, através 
das suas políticas e dos seus programas, a União Europeia pode verdadeiramente acrescentar 
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valor.

Quanto a nós, deputados ao Parlamento Europeu, deveríamos procurar esse tipo de 
abordagem construtiva na elaboração da nossa contribuição para a fase seguinte deste debate.
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