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A ADERSE é uma associação acadêmica criada em 2002. Conforme à sua vocação, os quatro
primeiros congressos da associação permitiram desenvolver grandes temas de pesquisa e de
ensino da RSE nas universidades e grandes escolas francesas, com uma intervenção notória
dos nossos colegas europeus desde as reuniões fundadoras de Paris e de Toulouse. O
Congresso de Lyon, organizado em associação com o ISEOR e a Divisão “Social Issues of
Management” da Academy of Management, marcou um momento decisivo na construção de
parcerias internacionais, continuado durante o congresso de Bordeaux e depois no de
Grenoble através de parcerias com a Society for Business Ethics e com a International
Scoiety for Economics, Business and Ethics.

O 5° Congresso em janeiro de 2008 (Universidade Pierre Mendès-France de Grenoble e
Grenoble Ecole de Management) adotou uma perspectiva epistemológica e pragmática: “a
transversalidade da RSE, a empresa face à suas responsabilidades no que diz respeito ao
homem, ao meio ambiente e ao lucro?”

O 6° Congresso organizado pelo Grupo ESC-Pau tem como objetivo tirar consequências
operacionais dos trabalhos anteriores da ADERSE estudando os “Instrumentos e Práticas da
RSE”: criar um novo espaço de debates para que os pesquisadores e professores de diferentes
disciplinas e nacionalidades possam se confrontar diretamente com os profissionais das
empresas e com os representantes das partes interessadas para que possam, pragmaticamente,
avaliar em conjunto as ações possíveis, assim como os instrumentos, as práticas e as
experiências da responsabilidade social e societal na empresa.
.
.
Como os anteriores, o congresso de Pau receberá comunicações em diversas línguas: francês,
inglês, espanhol e português. Ele permitirá um diálogo construtivo entre os professores
pesquisadores e os profissionais preocupados com as responsabilidades sociais e ambientais
das empresas.

O congresso, nacional e internacional, está aberto :
a) aos professores, aos pesquisadores e aos profissionais de empresas ;

b) aos gestores (marketing, financeiro, produção, recursos humanos, estratégia, etc); aos
economistas, sociólogos, juristas e de outras disciplinas. Empresas de diversos setores
serão mobilizadas para conferências e mesas redondas ou simplesmente como
espectadores do congresso.

As comunicações poderão tratar dos seguintes temas :
O quadro teórico
- Responsabilidade social ou societal ?
- RSE, utopia ou realidade ?
- RSE, Business Ethics, ética empresarial
- RSE na França, na Europa e face à globalização.
Os territórios partilhados e vizinhos da RSE
- A RSE e o DD nas diversas disciplinas acadêmicas: quais são os desafios epistemológicos?
- Relações da RSE com o desenvolvimento durável
- Relações da RSE com o comércio equitável, a empresa cidadã, a filantropia e com o
mecenato.

A RSE em debate
- Forças favoráveis e de resistência à RSE
- A RSE entre teoria da agência e crítica social
RSE e DD : nível de legitimidade e de competências respectivas dos poderes políticos, dos
representantes do capital (os administradores), da gestão, dos stakeholders.
- RSE, DDE, empresa e globalização : Global compact
- Face às crises globais (financeiras, energéticas, matérias-primas) a RSE e o DD: dispositivos
ultrapassados ou vias de solução?
- A RSE e o DD :evoluções recentes e análise da situação no ensino e na pesquisa das
universidades e grandes escolas ( França e internacional).

Imposições da RSE e do DD sobre as empresas ou oportunidades estratégicas de
inovação ?
- Dimensões jurídicas da RSE
- Imposições jurídicas da RSE e do Desenvolvimento durável:
- as multinacionais
- as PME (pequenas médias empresas)
- as organizações
- Aplicação da RSE e do DD de acordo com as funções principais na empresa: marketing,
produção, RH, finanças.
- Implicações estratégicas da RSE e do DD.

Implicaçoões organizacionais da RSE e do DD
- Atribuições das funções da RSE e do DD nos organigramas e os processamentos de
aplicação das estratégias.
- RSE e teoria das partes interessadas (conflitos, diálogos, parcerias com os sindicatos e as
ONG, ao nível nacional, Europeu e global).
- RSE no setor público e associativo.

Instumentos de avaliação da RSE e do DD ao nível das empresas
- As auditorias RSE e DD : análise da situação.
- Forças e fraquezas do reporting RSE e DD: na França, na Europa e ao nível internacional.
- As normas rótulos existentes ou em fase de elaboração.
- O investimento socialmente responsável : um modelo financeiro atrativo ?

Já que o congresso quer-se muito prático, as comunicações que tratarem de
ações concretas, e a partir de instrumentos de trabalho, serão muito apreciadas.

1.

Calendário

- Envio da intençao de comunicação, com um abstract de meia página, antes da terça-feira 30
de setembro de 2008.
- Resposta de pré-aceitação antes da quarta-feira 15 de outubro de 2008.
- Apresentação do texto para exame do comitê científico (entre 8 e 12 pages, bibliografia e
notas incluídas) no maxímo até a quinta-feira 27 de novembro de 2008.
- Resposta do Comitê científico no máximo até a segunda-feira 15 de dezembro.
- Entrega dos textos com as modificações pedidas no máximo até a terça-feira 30 de dezembro
de 2208.

2.

Contatos

Para mais informações
www.aderse.org
www.esc-pau.fr
Fernando Cuevas
05 59 92 64 88
fernando.cuevas@esc-pau.fr
e para o envio das comunicações
maryvonne.alexandre@esc-pau.fr

3.

Comitê Científico

COMITÊ DE PILOTAGEM DA ADERSE
• Nicole Barthe, Universidade de Nice-Sophia Antipolis, Presidente da ADERSE
• Jean-Marie Peretti, IAE de Corse-ESSEC Presidente du Comitê Científico permanente da
ADERSE
• François Ecoto, Iseor, Tesoureiro da ADERSE
• Laura Hartman, De Paul University (Chicago), Co-diretora encarregada das relações
internacionais para a the Society for Business Ethics
• Jean-Jacques Rosé, EHESS-SHADYC (Marseille), Vice-presidente da ADERSE
• Deon Rossouw, Universidade de Pretoria, Presidente da ISBEE
• Axelle Santocchia, Secretário Geral da ADERSE
• Zahir Yanat, Bordeaux Ecole de Management, Laboratório de Humanismo e Gestão,
Vice-

COMITÊ CIENTÍFICO
- ARNAUD Gilles
Professor - Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse
- BARET Pierre
Professeur associado - Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle
- BARTH Isabelle
Professor de Universidades – Metz
- BARTHE Nicole
Professor de Universidades - Nice-Sophia Antipolis. Presidente Nacional da ADERSE
- BATSCH Laurent
Professor de Universidades- Presidente da Université Paris-Dauphine
- BONET FERNANDEZ Dominique
Mestre de Conferências –CRET-LOG-Université de la Méditerranée
- BONNET Marc
Professor de Universidades - Jean Moulin-Lyon III. Diretor-Adjunto da ISEOR e Presidente
da AGRH

- BOUZIAT Xavier
Professor – Audencia Nantes
- CAILLEBA Patrice
Professor – ESC Pau
- CASTELNAU Philippe
Professor-Pesquisador -Institut National des Télécommunications
- CUEVAS Fernando
Professor – ESC Pau
- DRILLON Dominique
Professor - Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier
- DUYCK Jean-Yves
Professor de Universidades- La Rochelle
- ECOTO François
Professor-Pesquisador - IAE Lyon III. Tesoureiro da ADERSE
- GUILLON Bernard
Mestre de Conferências -HDR- IUT Bayonne- Université de Pau et des Pays de l’Adour
- HARTMAN Laura
De Paul University (Chicago), Co-Diretora encarregada das relações internacionais para a the
Society for Business Ethics
- HIRIGOYEN Gerard
Professor de Universidades – Bordeaux IV
- IGALENS Jacques
Professor de Universidades- IAE- Université de Toulouse I- Sciences Sociales
- KIANVU TAMO
Professor de Universidades- Angola. Vice-reitor
- LAMARQUE Eric
Professor de Universidades- Bordeaux IV
- LEBRATY Jean-Fabrice
Professor de Universidades- Nice-Sophia Antipolis
- LOUART Pierre
Professor de Universidades- Diretor da IAE de Lille
- MARCO Luc
Professor de Universidades- Paris XIII
- NEKKA Hadj
Mestre de Conferências- IUT Angers
- NIGON Marie
Administradora Transparency International- France
- PELLISSIER-TANON Arnaud
Mestre de Conferências- Université Paris I Panthéon- Sorbonne
- PERETTI Jean-Marie
Professor de Universidades- Université de Corté, Corse – Diretor da IAE de Corse - e
professor da ESSEC- Presidente da IAS - Past-Président da AGRH
- PESQUEUX Yvon
Professor de Universidades- Cátedra do Desenvolvimento dos Sistemas de Organização,
CNAM Paris
- PRATS DIT HAURET Christian
Mestre de Conferências – Bordeaux IV
- PLANE Jean-Michel
Professor de Universidades- Montpellier III
- ROLLAND Blandine

Mestre de Conferências – HDR- Université de Haute-Alsace
- ROSE Jean-Jacques
Sociólogo – SHADYC- EHESS- Professor adjunto de Paris IV Sorbonne
- SAVALL Henri
Professor de Universidades – Lyon III- Diretor da ISEOR
- TCHANKAM Jean-Paul
Professor à Bordeaux Ecole Management- BEM
- TRINQUECOSTE Jean-François
Professor de Universidades- Bordeaux IV
- VALAX Marc
Mestre de Conferências – Université de Pau et des Pays de l’Adour
- YANAT Zahir
Professor responsável do departemento GRH à Bordeaux Ecole Management
- ZARDET Véronique
Professor de Universidades – Lyon III- Co-Diretora da ISEOR

4.

Normas para apresentação

A fim de homogeneizar as comunicações para os atos e para a seleção futura das
comunicações aceitas num livro coletivo, as normas de apresentação são as seguintes:
Software de tratamento de texto autorizado
Word
Margens
formato A4
superior : 2,5 cm
inferior : 2,5 cm
esquerda: 2,5 cm
direita : 2,5 cm
Encadernação : 0 cm
Cabeçalho :1,25 cm
Rodapé : 1,25 cm
Tamanho das comunicações
10 páginas no máximo (espaçamento simples, gráficos e referências bibliográficas incluídas).
Formato
Espaçamento simples (texto, quadros e anexos)
Texto justificado
Geralmente, os subtítulos respeitarão a seguinte ordem:
1.
1.1.
1.1.1.
Fontes :

Título da comunicação :Times Roman tamanho 14, texto centralizado, em negrito (não use
maiúsculas). O resto do texto em Times Roman tamanho 12.
.

Apresentação do autor e da comunicação
Mencionar o(s) nome(s) e sobrenome(s) do autor(es) : texto centralizado, em negrito e itálico
(não use maiúsculas).
Mencionar a(s) função(ões) e o(s) departamento(s) científico(s).
Mencionar o(s) lugar(es) de exercício principal e o(s) seu(s) endereço(s).
Mencionar o(s) número(s) de telefone e do(s) e-mail(s) do(s) autor(es).
Apresentação da comunicação num resumo de 4 à 10 linhas.
Seleção de 5 palavras-chaves.

Citações e bibliografia
As citações dos autores no corpo do texto são do tipo (Daucé et Rieunier, 2002, p 55)
As referêcnias bibliográficas na última página da comunicação são do tipo:
Para os livros, PERETTI, J.M. (2008), Ressources Humaines, 11° édição, Vuibert.
Para os artigos, HERMEL P. (1997), « The new faces of total quality in Europe and the
U.S. », Total Quality Management, vol. 8, no. 4

São proibidos
Cabeçalhos
Rodapés
Numeração das páginas
Os saltos de página

5.

Custo da inscrição para os dois dias

Tarifa normal :
250 euros
Tarifa particular :
Sócios da ADERSE , IAS e AGRH
200 euros
Estudantes (fotocópia da carteira de estudante)
160 euros

Inscrições depois de 31 de dezembro
30% suplementares .

O pagamento desta soma permite aos congressistas beneficiar dos atos, dos almoços dos dias
22 e 23 de janeiro, das pausas-café e do jantar de gala.
A integração definitiva de cada comunicação dependerá do pagamento da inscrição.

6.

Línguas oficiais

Francês, inglês, espanhol e português.

