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RESUMO: O presente ensaio objetiva apontar os Direitos Humanos e a Proteção 
Social sob o prisma da responsabilidade social empresarial que forma a sua 
credibilidade, diante da comunidade em que está inserida. A responsabilidade 
social - que é uma obrigação legal à empresa constituída no Brasil - pela sua 
inserção social, econômica e ambiental aliada a política pública, pode ser um 
meio de empoderamento da sociedade civil organizada para promover junto ao 
Estado, o bem comum. Observe-se, pois, que a empresa tem se utilizado da 
responsabilidade social como meio exclusivo de credibilidade, formação de sua 
reputação e opinião pública para reflexos econômico-financeiros. Assim sendo, 
a investigação correrá de modo sistematizado tomando o campo Jurídico e da 
Comunicação, em face da construção da cultura e da identidade viabilizada pela 
comunicação organizacional que promove, no ambiente externo, a imagem 
empresarial, com vistas à sua credibilidade. Esta imagem, muitas vezes, formada 
sem a competente correspondência com as efetivas necessidades da 
comunidade e criada a partir de estratégias midiáticas. Para corroborar traremos, 
como estudo de caso, o rompimento da Barragem do Fundão sob 
responsabilidade da mineradora Samarco Mineração S/A, notadamente, os 
direitos humanos violados e a proteção social dos cidadãos que sofreram 
diretamente com essa tragédia, ou seja, os membros da comunidade de Bento 
Rodrigues, Mariana, Minas Gerais, Brasil. A responsabilidade social, a opinião 
pública e a credibilidade empresarial, quase sempre, estão em desacordo. Isto, 
deve-se pela inobservância da comunidade em seus anseios e, por essa razão, 
deveria levar ao comprometimento da reputação empresarial. Dar-se-á, para o 
presente, ênfase ao discurso, o qual deveria propagar as ações efetivas, 
refletindo a função social da empresa, a fim de promover a sua credibilidade, 
pois, indubitavelmente a responsabilidade social, tem sido um instrumento 
eficiente para a sua reputação, haja vista que, por muitas vezes, a empresa se 
vê diante de eventos alheios a sua vontade, decorrentes ou não de caso fortuito 
ou força maior, comprometendo a comunidade, a a sua reputação e levando à 
necessária gestão de risco. Importante considerar que a responsabilidade social 
é inerente à função social da empresa pelo compromisso legal e necessário com 
a comunidade. Portanto, observar a Lei, analisar as ações, compreender o 
discurso, investigar a formação da opinião pública, inclusive nos casos de 
contingência, torna-se imprescindível para que se resguarde os direitos 
humanos, efetivem-se as políticas públicas e se dê a necessária proteção social. 
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