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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, as mudanças que alteram o cenário mundial têm como principal 

protagonista o processo de globalização econômica que afeta as esferas do político, do 

social e do cultural.  

 

Em decorrência, há um novo e inusitado contorno geopolítico tanto em cidades de 

grande porte, como nas médias e pequenas, gerando um quadro de exacerbação dos 

problemas sociais que advêm do acúmulo histórico de desigualdades, reforçado por essa 

nova configuração. 

 

Esta tese elege como seu objeto de estudo o papel das “alianças intersetoriais”, como 

uma das possíveis alternativas estratégicas para enfrentar esses problemas sociais.  

 

Por conseguinte, o pressuposto deste estudo é que a convergência de esforços sociais – 

concentrada no poder público/governo, no setor privado/empresas e no terceiro 

setor/OSCs – Organizações da Sociedade Civil – pode se constituir em fator importante 

para obter a reversão no quadro de indicadores sociais negativos que caracteriza um país 

com dificuldades de desenvolvimento como o Brasil. 

 

As questões teóricas propostas pelo tema foram analisadas mediante pesquisa empírica 

realizada no município de Cubatão, localizado no litoral do estado de São Paulo – 

Região Metropolitana da Baixada Santista. Esta opção teve algumas razões que a 

definiu, metodologicamente, como elemento “provocador”, ou seja, aquela “situação-

problema” real e concreta que motivou a realização de estudos, os quais visavam a 

ampliar o conhecimento sobre o objeto da pesquisa. 

 

As contradições expressas por alguns resultados de pesquisas já realizadas nesse 

município aguçaram o interesse pelo tema das alianças entre organizações de diferentes 

setores que objetivam realizar projetos, programas e ações sociais, visando a superar as 

carências de desenvolvimento que criam quadros de exclusão social de amplos 

segmentos da população. Observa-se que ações isoladas de pessoas, empresas e 
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instituições, ou mesmo dos órgãos públicos responsáveis, nem sempre apresentam 

resultados efetivos e eficazes, quando se trata de buscar soluções para os problemas 

sociais complexos que caracterizam a sociedade brasileira contemporânea.  

Nesse sentido, o presente trabalho propõe que as alianças intersetoriais podem ser uma 

das formas de intervenção inovadoras e eficientes na busca de soluções para os 

problemas sociais. 

 

A esse respeito, a pesquisa realizada pelo Centro de Empreendedorismo Social e 

Administração do Terceiro Setor (Ceats), denominada “Alianças estratégicas 

intersetoriais para atuação social”, sob coordenação da Profª Drª Rosa Maria Fischer, 

procurou “analisar como a redefinição dos papéis sociais do Estado, Mercado e Terceiro 

Setor e da própria comunidade tem gerado o desenvolvimento de novas formas de 

executar ações sociais” (FISCHER, 2003, p. 5). 

 

A argumentação básica dessa “racionalidade” reside no fato de que nenhum desses 

setores poderia, atuando de forma isolada, responder às questões de desigualdade e 

exclusão que se apresentam à sociedade; todavia, resultados mais satisfatórios podem 

decorrer de uma ação complementar entre as organizações que se aliam para executar 

projetos, empregando a diversidade de suas competências e recursos. 

 

A partir dessa vivência e com base em estudos sobre os temas do Empreendedorismo e 

da Responsabilidade Social, surgiu o estímulo para pesquisar as possíveis formas de 

intervenção para solucionar os problemas sociais daquela região, bem como para propor 

estratégias alternativas de enfrentamento das carências múltiplas apresentadas por essas 

comunidades. Seriam as alianças intersetoriais um modelo a ser proposto? Qual o 

caminho a ser percorrido para implementá-las? Quais seriam os diferenciais de sua 

utilização na erradicação da exclusão social? 

 

Este trabalho procura dar conta dessas reflexões e com elas elaborar uma tese de 

doutoramento que contribua para o avanço do conhecimento e para o aprofundamento 

do debate sobre as formas de promover o desenvolvimento social sustentável. Para 

tanto, desenvolve o referencial teórico-conceitual do tema e uma pesquisa empírica que 

materializa as análises e conclusões. 



 11 

O problema de investigação que se coloca para esta pesquisa está voltado para o 

mapeamento das alianças intersetoriais existentes no município de Cubatão, buscando 

verificar e  analisar como essas alianças estão sendo geridas e quais seus mais recentes 

resultados, em termos de equacionar e/ou reduzir os problemas sociais que caracterizam 

o cenário de desigualdade e exclusão do  município em estudo.  

 

A opção pela temática, pelo objeto de pesquisa e pelo campo empírico do estudo é 

justificada pela trajetória desta pesquisadora que teve a oportunidade de atuar 

profissionalmente no município de Cubatão por duas vezes. A primeira vez, em empresa 

do pólo industrial e a segunda, mediante projeto da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo - USP, durante a implantação do projeto piloto de um sistema de ensino 

superior para a região. 

 

O papel das alianças intersetoriais, na concepção e implementação de ações sociais, é 

um tema que exige do pesquisador dois níveis de abordagem: a abordagem teórica que 

esclarece a fundamentação das práticas observadas e serve de fio condutor para analisá-

las. E a investigação empírica que procura identificar, em realidades concretas, como se 

constituem e como funcionam tais arranjos organizacionais. 

 

O campo empírico escolhido para este projeto é o universo de alianças intersetoriais que 

pode ser identificado no município de Cubatão. Este recorte espacial delimita o campo 

de coleta de dados e informações, onde se procurará verificar a possibilidade de 

monitoramento da gestão dessas alianças, bem como identificar os métodos que elas 

estão empregando para avaliar os resultados das ações pelas quais são responsáveis. Ou 

seja, procurar-se-á compreender como as organizações de cada setor avaliam a gestão 

de suas alianças, identificando, quando possível, com quais critérios e métodos estão 

sendo realizadas essas avaliações. 

 

Cubatão1 se localiza a 57 km da capital, São Paulo, e se estende por uma área de 148 

km², onde abriga uma população de 113.599 pessoas (dado oferecido pelo governo 

                                                 
1  A história deste município começou em 1533, quando Martim Afonso de Souza, ao fundar a vila de São 

Vicente, fez a doação de uma sesmaria, onde hoje se encontra o território de Cubatão, ao fidalgo Rui 
Pinto, com o objetivo de povoar a região.  
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municipal em 2003), cuja atividade econômica marcante está configurada pelo seu pólo 

industrial composto por 23 indústrias de grande porte2. 

 

A escolha do locus da pesquisa – Cubatão – justifica-se pelo fato de se tratar de um 

município que apresenta sérios problemas sociais e ambientais. Sua vocação econômica 

está estreitamente ligada à indústria pesada, o que redundou em alcançar níveis de 

poluentes na atmosfera que foram considerados “insuportáveis”, quando a cidade 

chegou a ser chamada de “vale da morte”. Este estigma atingiu de forma significativa as 

empresas desse pólo industrial, principalmente no período das décadas de 1960 a 1980.  

 

A partir de então, em um esforço conjunto, mediante diferentes parcerias, essas 

empresas têm realizado programas de preservação do meio ambiente, reduzindo 

sensivelmente o problema da poluição atmosférica. Sob a pressão de ecologistas e 

ambientalistas, manteve-se a continuidade desses programas, revertendo a imagem 

negativa que atingira a reputação do município em âmbito mundial.  

 

Ainda que se valorize o êxito obtido no tratamento do problema ambiental, Cubatão 

continua sendo um município onde a “dívida social” se expressa por altos índices de 

analfabetismo, desemprego e violência.  

 

Dentre os motivos apontados para o surgimento desse quadro está a ocupação 

desordenada do município que, nas últimas décadas, tem recebido muitos migrantes. 

Um dos exemplos mais sintomáticos dessa ocupação desordenada do solo, gerando uma 

urbanização impregnada de problemas decorrentes da falta de planejamento e de ações 

preventivas, é o caso dos chamados “bairros-cota”. São aqueles acampamentos 

montados para abrigar os trabalhadores que construíram a primeira pista da Rodovia dos 

Imigrantes, mas que foram se consolidando gradativa e definitivamente, transformando-

se em bairros permanentes, porém carentes de todos os serviços mínimos necessários: 

água (hoje, 25.369 domicílios, em um universo de 30.000, contam com água encanada), 

saneamento básico (atualmente, apenas 13.321 moradias contam com infra-estrutura de 

esgotos), saúde, educação, segurança etc.. 

                                                 
2  A esse número podem ser acrescidas 22 empresas prestadoras de serviço que dão suporte logístico, 

direto ou indireto, ao pólo.  
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Um levantamento realizado em 2001, pela Prefeitura de Cubatão em parceria com uma 

Instituição de Ensino Superior da própria região - Centro Universitário Monte Serrat –, 

cujos resultados foram divulgados no em 2002, revelou que mais de 10% da população 

estão desempregados. Dos que trabalham 69,68% o fazem mediante atividades 

informais, em geral como camelôs e biscateiros. Esse mesmo estudo mostra que 60% da 

população moram em favelas e que 9,1% dos moradores em idade não escolar são 

analfabetos. Se forem computados os analfabetos funcionais, os dados governamentais 

apontam cerca de 22% da população. Para completar esse quadro de “dívida social” em 

relação ao município de Cubatão, o índice de violência local coloca-o em segundo lugar 

no estado de São Paulo, perdendo apenas para Itapecerica da Serra. Dados recentes 

(Sead, 2003) apontam que o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – em Cubatão, 

coloca o município na 381ª posição no estado de São Paulo. 

 

Este breve retrato do locus para estudo de alianças intersetoriais, justifica a escolha de 

Cubatão como município adequado para uma pesquisa de campo focada no tema das 

alianças intersetoriais. 

 

Considera-se importante registrar que a experiência positiva na condução dos programas 

ambientais confere ao município um pré-requisito no sentido de ter condições para 

enfrentar, também, os problemas de exclusão social, mediante a participação da 

sociedade civil. Comparece, pois, como um ambiente adequado para coletar dados 

empíricos, uma vez que é possível supor que essa ação é indicativa de um dado nível de 

consciência cidadã destas organizações, bem como do exercício de sua responsabilidade 

social. 

 

Se, em Cubatão, existem ações sociais desenvolvidas em colaboração, por que os 

indicadores sociais continuam descrevendo uma comunidade com carências 

significativas, na qual boa parcela da população tem sua qualidade de vida 

comprometida?  

 

Em outras palavras, como um município que apresenta indicadores socioeconômicos 

seriamente comprometedores, contraditoriamente parece contar com uma atuação social 

empresarial significativa? 
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Por conseguinte, pressupõe-se que os resultados conseguidos, mediante a análise dos 

dados coletados, vão se constituir em referencial para que os órgãos municipais, as 

empresas e as OSCs locais sejam estimulados a constituírem alianças estratégicas 

intersetoriais que contribuam, de forma efetiva para o desenvolvimento sócio-ambiental 

da região. Todavia, estas análises poderão também ser generalizadas, ainda que de 

forma relativamente limitada, pois que embasadas em dados conjunturais e estruturais 

recorrentes na maioria dos municípios industrializados e na maioria dos países em 

desenvolvimento. 

 

Fischer (2003, p. 6) pondera sobre as condições que devem ser avaliadas e que estão 

subjacentes à formação de parcerias e alianças: 

 

É preciso avaliar se as missões das organizações têm pontos em comum; se a aliança é 
importante para ambas; se as necessidades e capacidades dos parceiros são passíveis de 
integração; e se eles têm valores organizacionais semelhantes. Quanto mais central a 
aliança for para a missão e para a estratégia de cada parceiro, mais forte ela será. A 
compatibilidade de valores institucionais é parte integrante da cooperação sustentável. 
Os parceiros não precisam ter valores congruentes, porém as diferenças precisam 
permanecer em limites aceitáveis para ambos. As alianças estratégicas podem ser 
aprimoradas com o passar do tempo, gerando maior compatibilidade, objetivos mais 
elaborados e habilidades aperfeiçoadas. 

 

As propostas teóricas, de per si, não dão conta de avaliar como a realidade 

concretamente existente age e reage nesse universo de união e colaboração. 

Paralelamente, ainda que apenas idealizadas, o registro do conteúdo, das diretrizes, das 

justificativas e dos procedimentos das alianças intersetoriais procurou dar um norte para 

que se possa avaliar tanto a adesão como o modus operandi dessas organizações, 

quando se dedicam às iniciativas de responsabilidade social corporativa. Quando, acima 

e além de suas singularidades organizacionais, são capazes de celebrar um pacto entre 

si, configurando a ação das principais forças sociais presentes no conjunto da sociedade 

contemporânea, na direção de equacionar os problemas existentes no contexto geral no 

município de Cubatão, ou seja, problemas sociais enfrentados pela população local. 

 

Pode-se afirmar que este estudo se coloca na mesma perspectiva da linha de pesquisa 

sobre Empreendedorismo e Responsabilidade Social e dirige sua atenção para uma 

forma específica de empreender ações sociais que são as alianças intersetoriais. 

 



 15 

Portanto, o estudo pretendeu, como objetivo geral, oferecer elementos para conhecer, 

analisar, avaliar e disseminar a prática dessas alianças, partindo do pressuposto que ela é 

um arranjo organizacional que tem potencialidade para efetivar o desenvolvimento. 

Visou, também, a fortalecer o conceito de responsabilidade social, que se concretiza 

mediante as ações sociais desenvolvidas por organizações inseridas nos diversos 

setores. 

 

Justificam-se, pois, as preocupações deste estudo, quando se voltam para verificar como 

se apresentam essas alianças no município de Cubatão; quais as características de sua 

atuação no enfrentamento dos problemas sociais que caracterizam o quadro de exclusão 

daquela região; como são geridas e de que forma avaliam o resultado de suas ações. 

 

Em síntese, este trabalho, por intermédio da coleta e da análise de dados primários e 

secundários, baseado no referencial teórico-conceitual adotado, pretendeu atingir os 

seguintes objetivos: 

� contribuir para avançar o conhecimento sobre a prática de alianças intersetoriais; 

� explicitar e fortalecer o conceito de responsabilidade social; 

� mapear e analisar as características específicas das ações sociais desenvolvidas pelas 

organizações localizadas no município de Cubatão, para servirem como referência 

para outras localidades semelhantes; 

� permitir a compreensão dos aspectos da atuação social empresarial, especialmente 

aquela executada por meio de alianças intersetoriais; 

� analisar como as organizações avaliam a gestão dessas práticas, visando a contribuir 

para seu aperfeiçoamento. 

 

Esses objetivos se direcionaram para uma coleta de dados referentes às questões já 

problematizadas, exigindo, pois, a utilização de um instrumento que contemplasse a 

resposta ao problema central desta tese: monitorar a gestão de ações sociais praticadas 

mediante alianças estratégicas, no município de Cubatão, bem como o teor das 

avaliações feitas pelos próprios atores sociais envolvidos com a gestão dessas práticas. 

 

Posteriormente, dado o problema central deste estudo – verificar e analisar como essas 

alianças estão sendo geridas e quais seus mais recentes resultados – foram selecionadas, 
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para constituir os sujeitos da pesquisa, as organizações que, efetivamente, referiram 

experiências cujo teor as define como alianças intersetoriais.  

 

Inicialmente, o projeto foi desenhado para o desenvolvimento de uma pesquisa 

descritiva de cunho qualitativo. Com base na literatura e em outras pesquisas realizadas, 

esta tese confirmou essa sua vocação primeira, constituindo-se, efetivamente, em um 

estudo de caráter descritivo com viés qualitativo em suas análises. 

 

É preciso afirmar, como será enfatizado na discussão teórica deste estudo, que a 

conceituação de alianças está embasada na literatura e na definição lingüística, 

definindo-se pela ação que envolve os três setores sociais, a saber: governo (pública), 

empresas do setor produtivo (mercado) e organizações sem fins lucrativos (OSCs).  

 

Portanto, embora todo o conjunto dos dados coletados tenha merecido ser devidamente 

tabulado e analisado, os sujeitos selecionados receberam um tratamento diferenciado 

por serem uma expressão, ainda que singular, a respeito de alianças estratégicas 

intersetoriais: como estão acontecendo e como os atores envolvidos as avaliam em 

termos da agregação de valores, sejam eles materiais, éticos, funcionais, ideológicos, 

dentre outros. 

 

Nessa perspectiva, foram selecionados quatro projetos que configuram alianças 

intersetoriais, com os quais foi aplicada a técnica de coleta de depoimentos, mediante 

questões norteadoras que conduziram as entrevistas realizadas com seus respectivos 

representantes (conforme Apêndice B). 

 

Finalmente, embasada em Zago, Carvalho e Vilela (2003), a metodologia adotada 

reconhece que os resultados devem ser fiéis à realidade estudada, incluindo a necessária 

tarefa de salientar o que “funcionou” e o que não deu certo no decorrer da pesquisa, seja 

na busca de realizar seus objetivos seja nos procedimentos adotados para coletarem 

dados e poder interpretá-los com suficiente margem de clareza e pertinência. 

 

A estrutura textual desta tese se inicia pela presente introdução e segue sua trajetória, 

mediante quatro capítulos, cujo teor é o seguinte: o primeiro capítulo aborda a questão 
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social contemporânea, a partir do conceito de globalização, verificando as ações do 

Estado, das Empresas e do Terceiro Setor. O segundo capítulo se dedica a conceituar e 

detalhar as alianças intersetoriais, como expressão singular das chamadas parcerias, 

ambas colocadas como instrumento de ação e de responsabilidade social. O terceiro 

capítulo faz uma breve retrospectiva da experiência das alianças intersetoriais no 

Município de Cubatão, em um período crítico, quando a cidade era rotulada 

mundialmente como o “Vale da Morte”. O quarto capítulo traz a pesquisa de campo, 

apresentando os procedimentos metodológicos que conduziram aos resultados 

encontrados e, a partir deles, à análise que se faz pertinente. Para finalizar o componente 

textual, são apresentadas considerações que enfeixam os estudos teórico-práticos 

encetados, procurando oferecer uma contribuição, ainda que modesta, àqueles que se 

dedicam à mesma temática, envolvidos que são pela questão humanitária da inserção 

social de grandes parcelas da população, especialmente em países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil. Os elementos pós-textuais estão compostos por bibliografia, 

consultas eletrônicas, apêndices e anexos. 

 

Finalmente, este estudo em nível de doutoramento buscou oferecer uma contribuição 

àqueles que se preocupam com um desenvolvimento social extensivo a toda uma 

população, agregando valor ético à vida em sociedade, mediante práticas de 

responsabilidade social corporativa, ainda que estas práticas devam estar presentes não 

apenas nas ações das organizações, mas também na consciência de cada indivíduo, no 

pleno exercício de sua cidadania, reconhecendo-se que essa consciência não se 

manifesta de forma abrupta, mas demanda o caminhar da história. 
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1  A QUESTÃO SOCIAL CONTEMPORÂNEA 
 

 

1.1  OS DESAFIOS DA GLOBALIZAÇÃO E DA EXCLUSÃO SOCIAL 

 

Como já apontado, o processo de globalização está presente como cenário à maioria dos 

estudos direcionados para questões sociais contemporâneas. Por conseguinte, inseri-lo 

como um dos temas que podem influenciar o estudo do papel das alianças intersetoriais 

no desenvolvimento da responsabilidade social corporativa, é necessário, na medida em 

que este fenômeno afetou profundamente as relações no mundo dos negócios.  
 

Gadelha (1997) afirma que globalização é uma velha palavra, com a qual se procura dar 

nova roupagem a velhos processos estruturais da expansão do capitalismo em escala 

mundial. Da mesma forma, a palavra modernidade, apresentada como filha deste 

conturbado final de século, não é nova. Ela surge com o triunfo da razão, rompendo 

com as leis divinas, capacitando o homem à racionalização e à subjetivação de suas 

ações. Associada à afirmação do homem, graças à maior eficiência da produção, 

apropriada por intermédio da ciência, da tecnologia, da administração, da organização 

ordenada da sociedade, a palavra modernidade tem o poder de representar a destruição 

de toda a ordem antiga. Contudo, esse processo é dinâmico e contraditório porque, ao se 

institucionalizar, a modernidade já se torna obsoleta. 
 

Kliksberg (2003, p. 70) expõe um depoimento recente do secretário-geral da OIT, Juan 

Somavía: 
 

A globalização destrói as indústrias tradicionais e cria, em conseqüência, um aumento 
do número de desempregados superior ao que os setores industriais de tecnologia 
avançada são capazes de absorver. O resultado é a marginalização dos trabalhadores do 
mundo industrializado e também do menos desenvolvido que não dispõem de 
possibilidades para adaptar-se à nova situação. 
 

Corsi (1997) ressalta que as políticas de inspiração Keynesiana – características do 

Estado do Bem-Estar Social – tentaram neutralizar a crise dos anos 70, porém a perda 

de controle e o aparente esgotamento dessas políticas parecem hoje uma realidade 

inegável. Em decorrência, buscaram-se implementar políticas de cunho neoliberal como 

saída ao período de crises econômicas que afetaram o universo dos países desenvolvidos 

e não desenvolvidos desde os anos 70. 
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Rejeita-se a idéia de que esta crise é apenas a crise da sociedade de bem-estar, revelando 

a falência do Estado Keynesiano interventor, porque nunca o Estado esteve mais 

presente no mundo do que nos dias atuais – não mais como provedor do bem-estar 

social, mas configurado como “Estado Mínimo” –, direcionando a responsabilidade 

pelos problemas sociais à inoperância e à incapacidade dos indivíduos. 
 

É a política social do Estado burguês no capitalismo monopolista, configurando a sua 
intervenção contínua, sistemática, estratégica sobre as seqüelas da "questão social", que 
oferece o mais canônico paradigma da indissociabilidade de funções econômicas e 
políticas. (...) Através da política social, o Estado procura administrar as expressões da 
"questão social", para atender às demandas da ordem monopólica, conformando, pela 
adesão que recebe de categorias e setores cujas demandas incorpora, sistema de 
consenso variáveis, mas operantes. (...) Na escala em que se implementam medidas 
públicas para enfrentar as refrações da "questão social", a permanência de suas 
seqüelas é deslocada para o espaço da responsabilidade dos sujeitos individuais que as 
experimentam (PAULO NETTO, 1992, pp. 25 e 32). 
 

Para Fischer (2003, p. 7), desde os anos 80 do século XX, “a globalização – conjunto 

complexo de alterações econômicas, sociais e culturais – ao mesmo tempo em que 

proporciona elevação do padrão de conforto das classes abastadas, perpetua o 

distanciamento dos pobres a esses benefícios”. 
 

A par dessas constatações, o espaço nacional, onde se processam as transformações 

estruturais da economia e da sociedade real, não pode ser esquecido. Visto em sua 

aparência, o movimento expansionista atual – expansão de mercados, expansão da 

produtividade, expansão da comunicação, dentre tantas outras formas – é conseqüência 

de novas tecnologias, concentradas principalmente no desenvolvimento da tecnologia da 

informação e na decorrente aceleração dos meios de comunicação desde os anos 50, e 

mesmo antes. Portanto, estas transformações não são novas. Novidade é o ritmo pelo 

qual as tecnologias se expandem na atualidade, tornando pessoas e mercadorias 

descartáveis, ainda que integradas em âmbito planetário3. 

                                                 
3   A grande empresa passa a trabalhar com espaço múltiplo. Contrata as pesquisas com os baratíssimos e 

bem formados engenheiros russos, transfere a digitação e a programação para a Índia, subcontrata a 
produção com a Indonésia ou a Tailândia, onde pagará 15 centavos de dólar por hora, e manterá nos 
Estados Unidos os serviços de organização geral do sistema, coordenação dos serviços de marketing e 
semelhantes. Onde antigamente havia vantagens comparadas entre nações, hoje as empresas 
trabalham no espaço global, captando a nata das vantagens de cada uma, e se tornam relativamente 
imbatíveis. O produto chega a preços que desestruturam os sistemas produtivos do Brasil, da 
Argentina e de tantos outros. E o emprego que a Nike gera na Indonésia vai se traduzir em termos 
práticos em desemprego em Franca, SP, e em outras cidades do Terceiro Mundo (DOWBOR, 1997, p. 
14). 



 20 

Ainda segundo Fischer (2003, p. 7), “no Brasil esse processo se intensificou a partir da 

década de 90, pela liberalização do movimento de capitais, das privatizações e da 

política econômica fundamentada na estabilidade da moeda e no incentivo às 

exportações”. 

 

Dowbor, Ianni e Resende (1997) enfatizam que, no interior de um processo de 

globalização, as dimensões mudaram embora de modo desigual, pois, enquanto algumas 

coisas se globalizam, outras se tornam mais locais, com o renascer de tradições 

regionais, dinamização das políticas municipais, descentralização da educação e da 

saúde. As cidades adquiriram papel mais importante. As metrópoles, sobretudo, 

expressam o fato de não se tratar de uma simples globalização e, sim, de uma 

reordenação das dimensões espaciais da sociedade. 

 

Os autores continuam suas reflexões afirmando que a globalização se dá também de 

maneira desigual no tempo. Os movimentos financeiros, por exemplo, navegam nas 

ondas da telefonia, via satélite, e o mercado financeiro passou a funcionar no mesmo 

tempo em todo o planeta. No entanto, o médico de família ou a escola das crianças 

continuam na mesma distância e podemos perder mais tempo no trânsito para resolver 

pequeno problema no nosso bairro, do que alterar uma aplicação na bolsa de Tóquio.  

 

Do ponto de vista dos autores, os vários aspectos da realidade política, social, 

econômica ou cultural passam a obedecer a espaços e tempos diferenciados, gerando 

cada um seu ritmo, seu tempo e seu espaço, remetendo a novas contradições. Surge, 

assim, uma nova complexidade, que exige novos conceitos, novas metodologias, em 

autêntica ruptura epistemológica. 

 

Dowbor (1997) lembra que no âmbito desse processo de globalização, a tecnologia está 

no centro das atenções e que o seu ágil avanço, sem estar acompanhado pelo 

aperfeiçoamento das instituições políticas e sociais, se torna explosivo para a 

humanidade, uma vez que recursos humanos, materiais, financeiros, normativos estão 

em constante defasagem, sendo superados e demandando atualizações contínuas e/ou 

intermitentes. 
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Para o autor, quando o homem maneja instrumentos tecnológicos de impacto planetário, 

não pode mais resumir sua filosofia de organização social na perspectiva da 

sobrevivência do mais apto, no “vença o melhor”. Afirma que a dramática diferença 

entre a rapidez do avanço das técnicas e a lentidão do avanço das instituições nos coloca 

como que pilotando um imenso avião moderno, tendo no painel de controles os recursos 

apenas para dirigir e comandar um “fusca” (sic), indicando uma disparidade no sentido 

de atingir o desenvolvimento da sociedade. 

 

Ainda de acordo com o autor, a realidade é que, enquanto o planeta encolhe, 

aproximando as pessoas e concentrando cada vez mais as populações nos espaços 

urbanos, o precipício econômico e social entre essas populações aumenta rapidamente, 

configurando a chamada exclusão social. Esta proximidade e este convívio íntimo entre 

riqueza e miséria, luxo e privações constitui uma mistura explosiva e insustentável em 

médio prazo. “O equilíbrio do terror já não é mais entre potências, se manifesta na porta 

de nossas casas” (DOWBOR, 1997, p. 17). 

 

Na ótica de Nascimento (1997), a exclusão social é um fenômeno de três faces: 

econômica, política e social/cultural. Na dimensão econômica, a exclusão se caracteriza 

pela redução contínua e intensificada do mercado de trabalho – é o desemprego 

estrutural. No aspecto político, a cidadania, espaço de direitos e deveres, fica 

comprometida e grande parte da população deixa de ver atendidos os seus direitos, os 

mais elementares. Por fim, a face cultural e social evidencia que os excluídos deixam de 

ter acesso a espaços culturais e a bens mínimos como saúde e educação.  

 

Emerge, nesse cenário, a discussão a respeito de como os Estados podem enfrentar essa 

nova realidade, ainda que, contraditoriamente, estejam se constituindo em instrumentos 

para o mercado, mediante políticas econômicas neoliberais que deixam o 

desenvolvimento social à mercê das forças “equilibradoras desse mercado”. O que se 

impõe, portanto, é uma discussão sobre como encetar ações que reduzam e/ou 

equacionem as desigualdades sociais e a exclusão de parcelas cada vez maiores da 

sociedade. 
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Nesse sentido, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - Cepal (2002, 

p. 6) sustenta a posição de que “os padrões de desenvolvimento da região precisam ser 

reorientados de modo a se concentrar na igualdade, ou seja, na redução da desigualdade 

social em todas as suas manifestações”. 
 

Para Sposati (1997), o fato é que, do ponto de vista da globalização da economia, é 

preciso pensar urgentemente em alternativas que assegurem empregos e direitos de 

cidadania a uma parcela cada vez maior da população brasileira excluída do processo de 

globalização.  
 

Na mesma perspectiva de reflexão que este projeto adota, a autora enfatiza que a 

globalização não deve significar a perda de um projeto para o país, já que questões 

estruturais não são alcançáveis pela ação local. As saídas locais representam, assim, não 

a substituição de um projeto mais amplo, mas a criação de novos espaços de politização 

e construção democrática, incentivando a construção da dimensão pública na sociedade 

civil. Esta é também a proposta das alianças intersetoriais. 

 

De acordo com a autora, alguns confundem a construção desta dimensão pública com o 

processo neoliberal de refilantropização da sociedade, quando as práticas filantrópicas e 

assistencialistas apenas servem para reproduzir um dado status quo, mantendo as 

condições materiais objetivas decorrentes dos avanços do Capital. A filantropia é um 

fato histórico, mas tem sua principal expressão a partir da metade do século 19, quando 

da Revolução Industrial e da exacerbação da questão social da época. A 

profissionalização da caridade e da assistência foi um dado bastante significativo nos 

anos da década de 1850, perdurando até os dias atuais. 

 

Segundo este estudo, as alianças intersetoriais constituem uma inovação conceitual e 

metodológica como proposta alternativa de romper com pensamentos e ações 

tradicionais e meramente assistencialistas/filantrópicas, buscando oferecer os supra 

referidos “direitos de cidadania”. 

 

Sposati esclarece, ainda, que não só quer tomar distância da posição de 

refilantropização, como, ao mesmo tempo, quer criticar a postura estatista que confere 

ao Estado a exclusividade pela responsabilidade social e defende a seguinte tese: 
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Enquanto a sociedade não incorporar, como intrínsecos à sua dignidade, padrões 
básicos de cidadania, dificilmente um enunciado trará mudanças e direitos efetivos à 
população. O processo que se aponta de dimensão pública é, portanto, um processo de 
democratização da sociedade enquanto generalização de um padrão básico de 
cidadania. Este processo pode vir a desencadear responsabilidade da própria sociedade 
civil em, no mínimo, partilhar com o governo no custeio do alcance do padrão básico 
de cidadania a todos (SPOSATI, 1997, p. 47). 

 

As reflexões da autora já configuram não só uma proposta de parceria, mediante um 

processo de partilha, mas já sinalizam para um perfil de aliança envolvendo a sociedade 

em geral. Ao se considerar que parceria pressupõe uma sociedade, uma união de 

pessoas com vistas a um determinado interesse comum e que partilha é também a 

divisão de lucros, aliança é a palavra semanticamente mais apropriada, pois que 

significa um pacto, assim como é o “casamento” ou como foi o “pacto que Deus fez 

com os homens”, conforme dicionário da Língua Portuguesa (AURÉLIO, pp. 1036, 

1040 e 69, respectivamente). 

 

A autora lembra que lutar por programas habitacionais deixa de ser uma 

responsabilidade exclusiva dos que demandam a habitação ou da provisão estatal. 

Ressalta, entretanto, que não se trata de reduzir a responsabilidade estatal, mas da 

sociedade entender que, por exemplo, dificilmente terá melhor qualidade de vida 

enquanto os indicadores sociais apontados pelo último Censo realizado pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000) evidenciarem que: 

� 51,9% dos brasileiros ganham até dois salários mínimos mensais e apenas 2,6% 

ganham acima de 20 salários; 

� um terço da população – cerca de 31,4% - com mais de dez anos pode ser 

considerado analfabeto funcional, pois não concluiu o primeiro ciclo do ensino 

fundamental; mais de 59,9% da população não completou o antigo primeiro grau, o 

atual ensino fundamental de 1ª a 8ª séries, tendo menos de oito anos de estudos; 

88,4% das crianças de zero a três anos não freqüentam creches; 

� o país sofre, nas últimas décadas, um processo intenso de urbanização, configurando 

um novo contorno demográfico, quando 81,2% da população mora áreas urbanas, o 

que significa um crescente aumento da demanda por todas as condições mínimas de 

cidadania: emprego (renda), educação, saúde, segurança, dentre outras;  

� o número de famílias que vivem sob a responsabilidade de mulheres aumentou de 

18% para 24,9%, cuja renda média era de R$ 591,00 (quinhentos e noventa e um 
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reais) mensais, constituindo um fenômeno tipicamente urbano; se calculada a renda 

mediana (divisão do universo ao meio), 5,5 milhões de mulheres não tinham renda 

mensal superior a R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais); 

� o índice de chefes de família sem nenhuma renda (novo perfil da pobreza) chegou a 

32,3%; não basta mais falar em qualificação da mão-de-obra, pois o índice de 

desempregados com alta escolaridade aumentou 263% (de 2,7% em 1991, para 

9,8% em 2000); 

� existência de 1.049.939 crianças entre 10 e 14 anos trabalhando, sendo que 39% em 

períodos de 15 a 29 horas semanais e 9% em jornadas de 49 horas semanais. 
 

Por conseguinte, as reflexões de Sposati deixam claro, também, que, nesta perspectiva, 

supõe-se a necessidade de politização fundada em uma ética solidária, cujo escopo se 

identifica com o pressuposto deste projeto, ou seja, a necessária e inevitável “aliança 

intersetorial” na condução do enfrentamento dos problemas que configuram a questão 

social na atualidade. 
 

Apontado por Fischer (2003, p. 7), o Brasil apresenta um quadro de desigualdade, 

segundo o Índice de Gini4, de aproximadamente 0,6, o que o situa entre as quatro nações 

mais desiguais do planeta, quando os 20% mais ricos da população detêm 64% da 

renda; 24,8% dos adultos são analfabetos; 23% da população não possui saneamento 

básico e 13% não têm acesso à água potável. Em 1990, o desemprego era da ordem de 

4,5%, tendo passado para 11,4% em 1999, quando 37,5% da população vivia abaixo da 

linha de pobreza e 12,9%, abaixo da linha de indigência. Em 2000, 26,5% viviam com 2 

dólares/dia e 11,6%, com 1 dólar/dia (CEPAL, 2002; PNUD, 2002).  
 

Na direção desses dados, pode-se verificar que vários autores têm se dedicado a abordar 

indicadores sociais como referenciais imprescindíveis para a apreensão de uma dada 

realidade social, bem como para o planejamento de ações societárias, cujo teor esteja 

impregnado de exeqüibilidade e de eficácia, atributos postulados como indispensáveis 

às alianças intersetoriais. 
 

                                                 
4   Índice que mede a desigualdade de um país, baseado na diferença entre indivíduos, podendo variar de 0 

(zero) a 1 (um); quanto mais próximo de 1 (um), maior é a desigualdade (FISCHER, 2003, p. 7). 
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Dentre os autores que se voltam para a discussão e a apreensão dos indicadores sociais, 

é pertinente remeter-se às definições conceituais subjacentes às suas reflexões. 
 
Para Jannuzzi (2003, p. 15), um indicador social é: 
 

Uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para 
substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse 
teórico (para pesquisa acadêmica) ou pragmático (para a formulação de políticas). È 
um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto 
da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. 

 

O autor argumenta que, em muitas situações, os indicadores podem ser classificados em 

mais de uma área temática, coerente com a prática da pesquisa e as características 

intrínsecas do indicador. Essas áreas temáticas são: demografia, educação, saúde, 

mercado de trabalho, qualidade de vida, habitação, infra-estrutura urbana, segurança e 

justiça, renda e pobreza e meio-ambiente.  

 

Kliksberg (2001, p. 16), referindo-se às falácias sobre os problemas sociais da América 

Latina, afirma que uma das primeiras é “a negação ou a minimização da pobreza”, visto 

que “um dos tantos indicadores do grau de ‘rigidez’ da pobreza latino-americana é 

proporcionado pelas projeções sobre os níveis de educação e renda”. 

 

De acordo com esse autor, aproximadamente um de cada dois latino-americanos está 

abaixo da linha de pobreza – considerando-se o grau de escolarização e o volume da 

renda, representando um percentual de 50% da população. Essa situação é ainda pior 

quando se trata das crianças, visto que seis de cada dez são pobres. Os jovens também 

não vislumbram situação melhor, pois a taxa de desemprego juvenil duplica a elevada 

taxa de desemprego geral. Apenas um em cada três jovens cursa o ensino médio. Os 

problemas de saúde são delicados, a região carece de água potável, o sistema de esgoto 

é deficitário, a taxa de mortalidade materna é muito alta, superando em até cinco vezes a 

dos países desenvolvidos, e a criminalidade cresce fortemente. 

 

Dupas (2000) questiona a forma como é determinada atualmente a linha da pobreza, 

visto que os indicadores envolvem somente as condições de escolarização e poder 

aquisitivo para adquirir alimentos, ou seja, quem pode ou não comprar uma cesta básica.  
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O autor defende que a pobreza é determinante de uma incapacidade de satisfazer as 

necessidades básicas sendo, por isso, uma face fundamental da exclusão social. Essas 

necessidades básicas, na visão do autor, devem incluir, também, lazer, segurança, 

transporte, esgoto, saneamento etc.. 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, os indicadores sociais da América Latina apontam 

para um sofrimento humano de grandes proporções e já é hora de repensar 

coletivamente o desenvolvimento de forma aberta, sem falácias, mitos nem tabus. Há de 

se apontar, portanto, que esse repensar e esse agir coletivos possam estar diretamente 

vinculados à proposta de uma aliança intersetorial. 

 

Partindo especificamente para a questão da pobreza no Brasil, Rocha (2003, p. 173) 

afirma que: “o desafio que se coloca hoje é, essencialmente, o de priorizar o gasto social 

focalizado nos mais pobres e garantir a capacidade operacional para implementar e 

monitorar políticas antipobreza”. 

 

Assim, Jannuzzi (2003), na mesma direção de Rocha, ressalta que a capacidade 

operacional, o implemento e a monitoria propostos devem decorrer da análise 

suficientemente competente dos indicadores sociais: 
 

Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de planejamento público e 
formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, possibilitam o 
monitoramento das condições de vida e bem-estar da população por parte do poder 
público e da sociedade civil e permitem o aprofundamento da investigação acadêmica 
sobre a mudança social e sobre os determinantes fenômenos sociais (JANNUZZI, 
2003, p. 15).  

 

As análises e propostas de Jannuzzi evidenciam um caminho na perspectiva de propor 

ações conjuntas duradouras e não apenas pontuais e imediatas. Quando se refere a 

governo, insere-se no âmbito do poder público; ao se referir à sociedade civil, com 

certeza, insere nela as empresas (setor produtivo com fins lucrativos) e as ONGs 

(organizações da sociedade civil sem fins lucrativos). 

 

Pelo exposto, deveria ser cobrada de todos os setores da sociedade, cada qual consciente 

de seu papel, de suas potencialidades e limitações, uma ação social que lhes permitisse 
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atuar com eficiência, eficácia e efetividade na redução da exclusão e da desigualdade 

social. 

 

Os efeitos perversos do processo de globalização sugerem, pois, desafios não apenas no 

campo da economia, quando se pretende solucionar ou mesmo amenizar seus impactos 

sobre a sociedade. “O grande desafio da globalização, hoje, é de conseguir harmonizar 

competitividade e justiça social. (...) É o lado dramático da globalização” (ARMAND, 

2002, p. 102). 

 

Por conseguinte, a literatura dá um suporte fundamental ao objetivo deste estudo, que 

pretende verificar se as alianças intersetoriais para o enfrentamento dos problemas 

sociais gestados, mantidos e reproduzidos pelo atual contexto socioeconômico e 

geopolítico, podem constituir-se em configurações organizacionais com capacidade para 

conceber e implementar soluções. A prática de ações sociais solidificadas em alianças e 

parcerias intersetoriais – poder público (governo/1º setor), setor privado (empresas/2º 

setor) e terceiro setor (ONGs e OSCs) – pode se constituir em um instrumento 

presumivelmente eficaz no enfrentamento desses problemas sociais e na obtenção de 

um desenvolvimento econômico-social humanizado e sustentável.  

 

 

1.2  A AÇÃO DO ESTADO - POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Ao se demandar a ação intersetorial, o primeiro setor, ou seja, o setor onde se alojam as 

organizações que pertencem ao Estado, é imediatamente apontado como primordial na 

execução de políticas sociais, até mesmo por ser o detentor do orçamento público, com 

o qual deve exercer sua responsabilidade de prestação dos mais diversos serviços à 

sociedade. 

 

Após a Revolução Francesa, a instalação de um poder liberal e burguês constitui uma 

forma de organização social em que cabe ao Estado assumir, mediante os recursos 

obtidos com a arrecadação de impostos, a oferta ao conjunto de cidadãos das condições 

materiais necessárias à sua sobrevivência pessoal e social.  
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Nas sociedades modernas, pois, compete ao Estado garantir a soberania dos países, 

manter a ordem institucional interna vigente e promover o bem-estar social do conjunto 

da população, deixando às livres ações do mercado a possibilidade de encontrar o 

equilíbrio das forças sociais presentes na sociedade. Eis, então, o enquadramento da 

responsabilidade social do Estado, frente às propostas neoliberais. 

 

Nessa perspectiva, Araújo (2000) refere que a relação entre Estado e Mercado, durante 

os anos 90, foi marcada por uma séria ruptura, segundo a qual o mercado deveria ser 

deixado à vontade para comandar todo o processo econômico, tirando dessa cena a ação 

do Estado. Deixa-se de entender toda a conjuntura social que decorre desse processo 

econômico. 

 

Para a autora (2000, p. 310) “a completa predominância da categoria mercado traz uma 

homogeneização de tratamentos que é problemática, pois, na prática, tende a ampliar as 

diferenciações”. É pela atuação do Estado que se podem criar contrapesos e 

proporcionar um necessário equilíbrio das forças sociais. 

 

Segundo Derksen (2003, p. 23), 

 

Por muito tempo, a base para a organização da sociedade era o conceito de Estado-
nação, em que os papéis eram claros: o Estado, supervisor do setor público, provendo 
os parâmetros para a economia nacional; o setor empresarial, como propulsor da 
economia; a sociedade civil, como a expressão organizada dos interesses culturais e 
sociais das pessoas. 

 

Cavalcanti, Ruediger e Sobreira (2005) reforçam que a partir dos anos 1990, as 

transformações estruturais do capitalismo global proporcionaram novos desafios tanto 

aos pensadores como aos administradores públicos, no sentido de promover uma 

reorganização do Estado, elevando-o à condição de um agente fundamental, entre 

vários, do processo de desenvolvimento.  

 

Para Nóbrega (2000), a questão do desenvolvimento no Brasil especificamente, consiste 

em duas vertentes enraizadas nas elites. A primeira é de que o desenvolvimento pode 

ser gerado pela ação do Estado, mediante suas políticas sociais, caso se deseje. A 

segunda implica na atuação do Ministério da Fazenda e do Banco Central, pois estes, ao 
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se fixarem na questão da estabilidade, demonstrariam estar contra o desenvolvimento, 

além de insensíveis às necessidades de criação de empregos. 

 

O autor (2000, p. 148) justifica essas duas vertentes da seguinte forma: 

 

O problema é que a noção do papel do Estado no desenvolvimento, por parte da classe 
política e de segmentos do empresariado, é exatamente a do passado. Assim, o Estado 
teria o dever de suprir de crédito barato agricultores e industriais, diretamente ou 
através de uma ação sobre a taxa de juros. Não será surpresa se instituições como o 
Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o banco da Amazônia vierem a constituir 
focos de pressão para restabelecer esquemas de financiamento do passado [...]. A idéia 
de que o Ministério da Fazenda e o Banco Central não sabem pensar em outra coisa 
além da estabilidade também está vinculada a visões antigas do papel que exerceram 
no desenvolvimento. 
 

Contrapondo-se a essa visão do papel do Estado e ampliando sua ação até os limites de 

um Estado para o povo, Bava (2003) considera que um Estado autoritário é um Estado 

solitário e, desta forma, não atinge a interlocução da sociedade civil. O autor (2003, p. 

58-59) enfatiza que: 

 
Um novo Estado, comprometido com objetivos mais gerais, mais democráticos, mais 
[vinculados] à equidade [e à] justiça social, precisa ir se abrindo por sua própria 
iniciativa, criando espaços públicos de co-gestão, criando formas de incorporar 
participação cidadã, sabendo que essa participação é condição para operar as rupturas 
dentro da estrutura organizada do Estado que destrua os bastões de defesa dos 
interesses das elites e permita a reformulação das políticas para reorientá-las em termos 
do interesse social. 

 

Em Seminário da Abong, realizado em  2004, intitulado “O papel da sociedade nas 

novas pautas políticas”, Dulci (2004) afirma que a sociedade civil deve manter uma 

relação ativa e criativa com o governo, sem, contudo, configurar-se como base de 

sustentação formal deste governo, mantendo sua autonomia e independência. 

 

Bava (2003, p. 58) defende o mesmo discurso ao ressaltar que: 

 

O papel da sociedade civil não tem a ver com governabilidade; o papel da sociedade 
civil tem a ver com o exercício contínuo de uma pressão que pode ajudar [um] governo 
comprometido com objetivos sociais e democráticos a enfrentar as contrapressões dos 
setores conservadores e dos setores que pressionam para que as políticas permaneçam 
como estão.  
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Nogueira (2004) acredita que o Estado precisa ser “reestatizado”, uma vez que é 

indispensável, não como um “tutor” para a sociedade civil, mas porque apenas ele pode 

criar as condições de justiça e eqüidade, a partir das quais todos os segmentos sociais 

possam ser mais autônomos e potentes.  

 

Nessa direção, os princípios da política social apontados pelo Cepal (2002), se referem à 

universalidade de direitos, ou seja, que todos os cidadãos têm direitos iguais de 

proteção. Esses direitos são eqüitativos em quantidade e qualidade dessa proteção e 

constituem pré-requisitos para a inserção social.  

 

O mesmo documento aponta, porém, que a universalidade não elimina a possibilidade 

de alguns países necessitarem estabelecer critérios seletivos, tendo em vista a prioridade 

que deve ser dada aos mais pobres, quando se deseja que os mínimos de garantias 

sociais sejam estendidos a eles. Não se trata de uma política social de seletividade, mas 

da necessidade de universalizar a escassez de recursos públicos. 

 

Segundo Azeredo (1998), porém, os setores públicos dos muitos países que se 

defrontaram com os problemas de natureza fiscal e financeira, foram levados a 

estabelecer o discurso neoconservador e neoliberal. Rapidamente, o foco se dirigiu aos 

sistemas de proteção social, um dos alvos preferidos na ânsia de reduzir despesas e 

restabelecer o equilíbrio das contas públicas. Configura-se o chamado Estado-mínimo. 

 

Com relação ao esse discurso, Azeredo (1998, p. 5) apresenta uma reflexão a respeito 

das condições conjunturais que levam ao desemprego e que, aliadas ao Estado-mínimo, 

acabam por exacerbar os problemas sociais. 
 

O conjunto de fatores, que parte da natureza do discurso, passa pela experimentação de 
novas formas de política social e se contempla com algumas indicações nos sistemas de 
proteção social, talvez esteja indicando uma mudança mais profunda, que é a marca, 
tanto no terreno das idéias quanto no da organização social deste final de século: a 
perda da centralidade do trabalho. 

 

Em um sistema econômico no qual a sobrevivência advém do trabalho, a perda dessa 

centralidade, seja como categoria analítica explicativa dos processos sociais seja como 

fator preponderante no processo produtivo ou mesmo como base da cidadania, base esta 

substituída pelo mercado que impõe e submete todos às suas leis, significa a emergência 
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de situações sociais críticas. O trabalho vivo declinado continua a demandar suas 

necessidades básicas, mas não tem mais nenhum poder de compra para adquiri-las, o 

que constitui, de imediato, a geração de diferentes problemas sociais. 

 

Nessa perspectiva, as diferenças sociais se ampliam quantitativa e qualitativamente e 

Kliksberg (2003, p. 29), ao escrever sobre as falácias e mitos do desenvolvimento 

social, afirma que: “A desigualdade não se modera ou atenua sozinha”. 

 

Para o autor, o estabelecimento de desigualdade em áreas-chaves possui uma tendência 

“contaminante”. A desigualdade de distribuição de renda e de oferta de ocupações 

profissionais conspira contra as reformas educacionais e, além disso, reforça as 

inconsistências do mercado de trabalho. Seria o caso de se pensar em um encadeamento 

de situações-problema, a ponto de se constituírem, pelo “efeito cascata”, na grande 

questão social, hoje, para todas as áreas das ciências humanas, apontada por muitos 

como “exclusão social”. 

 

Vergara e Correa (2004) salientam que a exclusão social sempre existiu e a sociedade 

tem convivido, no decorrer dos tempos, de maneira “natural” com ela. Aparece como 

questão social, quando o nível dessa exclusão/desigualdade assume proporções de 

convulsão social, como tem ocorrido em muitas cidades brasileiras, sendo um problema 

que demanda atualmente uma resposta por parte do governo e da sociedade. 

 

A resposta para a questão social poderá, então, ser dada de diferentes maneiras em 

contextos políticos, culturais e institucionais distintos, gerando diversos padrões de 

proteção social, cuja ação deve ser racionalmente planejada e contínua, na atenção 

mediata e imediata dos problemas emergentes. Para as autoras, a questão social 

demanda um alinhamento de ações por meio de políticas e instituições específicas, 

chamadas também de “políticas sociais”. 

 

Para Camargo et al. (2001), o Estado deve assumir a responsabilidade pela população 

de baixa renda, não só planejando e executando programas mas, principalmente, 

valendo-se da participação de outros atores sociais, a saber: as organizações do Terceiro 

Setor, as organizações de fins lucrativos (empresas) e a comunidade local. 
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Teixeira e Santana (1995) ponderam que uma das grandes desvantagens da 

administração pública brasileira, em termos de implantar, implementar e desenvolver 

políticas públicas sociais, é a descontinuidade na função de planejamento das ações, 

sempre que ocorrem as mudanças de governos. A inexistência de um planejamento 

global e abrangente tem sido a marca dessas administrações.  

 

Segundo esses autores, muitos aspectos provenientes da descontinuidade da 

administração estabelecem um grau de maior dificuldade para se implantar sistemas de 

controle, os quais deveriam avaliar a coerência entre o planejado e o executado. 

Quebras no ciclo de planejamento, na implantação de processos e projetos – de qualquer 

área, não só referentes às políticas sociais –, alterações a cada mudança de governo 

devido à alta instabilidade das equipes técnicas, falta de coerência entre desafios e metas 

de uma administração e daquela que a segue determinam fatores que redundam em 

desgaste, perda da iniciativa, rupturas no processo decisório e quebra de investimentos. 

 

Para Fischer (2002a), o movimento de globalização da economia nos anos noventa 

levou o Brasil a adotar políticas liberalizantes e a enfrentar os desafios da 

modernização. As mudanças realizadas, que se apresentavam sob a forma de abertura de 

importações, privatizações, intensificação da entrada de capital internacional, 

transformaram de forma radical o cenário da economia brasileira na passagem do 

século; porém, não contemplaram a erradicação dos desequilíbrios econômicos e sociais 

que cada vez mais agravavam as condições de vida de parte significativa da população 

brasileira. Vale dizer: as políticas públicas não realizaram até agora um efetivo e eficaz 

enfrentamento da questão social, o que sustenta a necessidade de buscar formas 

inovadoras, dentre as quais este estudo privilegiou as configurações de alianças 

organizacionais. 

 

 

1.3  A AÇÃO DAS EMPRESAS 
 

1.3.1 Responsabilidade social 
 

Quando se fala de prática da responsabilidade social é comum associá-la às ações 

sociais das empresas ainda na tradicional forma de filantropia. Torna-se necessário, 
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então, esclarecer que a responsabilidade social é uma fase mais avançada da cidadania 

empresarial. 

“A responsabilidade social busca estimular o desenvolvimento do cidadão e fomentar a 

cidadania individual e coletiva” (MELO NETO e FRÓES, 2001, p. 26). No entanto, ela 

começa com a prática de ações filantrópicas. Por isso, é preciso também ressaltar que 

esta prática engloba todos os setores da sociedade: o primeiro setor, representado pelo 

governo; o segundo setor, constituído pelas empresas privadas com fins lucrativos 

(mercado); e o terceiro setor, composto por empresas privadas, porém, sem fins 

lucrativos, tais como as Organizações Sociais – OS-, as Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público - Oscip e as Organizações da Sociedade Civil - OSCs.  

 

Com toda essa crescente prática da responsabilidade social, se faz necessário diferenciar 

esta e filantropia. Enquanto a filantropia contribui para a sobrevivência de grupos 

sociais menos favorecidos, a responsabilidade social busca a sustentabilidade, procura 

atingir a auto-sustentação de pequenas e grandes comunidades.  

 

A filantropia atende a necessidades pontuais, momentâneas, geralmente sob forma de 

doações, diferenciando-se, significativamente, da responsabilidade social que tem como 

fundamento a transformação de uma realidade indesejável em um cenário que se 

aproxime ao máximo das condições ditas como minimamente desejáveis, na perspectiva 

de atenção à melhor qualidade de vida possível. 

 

A responsabilidade social apresenta-se, portanto, como uma ação transformadora que, 

na visão de Melo Neto e Fróes (2001), caracteriza uma nova forma de inserção social 

com ação direta na busca de solução para os problemas sociais. 

 

Entretanto, é no setor empresarial que está concentrada a possibilidade de se realizar 

mudanças que venham a favorecer a melhoria da qualidade de vida da sociedade, em 

razão do poder econômico que as empresas detêm e da sua capacidade em estimular 

seus colaboradores e parceiros no mesmo direcionamento. 

 

Muitas são as pessoas preocupadas com os problemas de pobreza, exclusão e 

discriminação, guerra e conflitos, bem como violações dos direitos humanos. Se por um 
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lado a globalização gera muitos impactos negativos para o desenvolvimento social, em 

contraponto, proporciona condições de novos aprendizados. Dentre eles, pode ser citada 

a questão da responsabilidade social. 

 

Na visão de Parente et al. (in PARENTE e GELMAN, 2006), o fato das empresas 

agirem de forma socialmente responsável não implica que as mesmas passem a assumir 

o papel ou as atribuições do Estado mas, sim, que possam produzir, em suas relações e 

na cultura corporativa, um novo regime de desenvolvimento econômico e social. 

 

Fischer (2002a) clama pela necessidade de que sejam encetadas reflexões a respeito 

dessa nova configuração do Estado em suas relações com a sociedade. Para tanto, 

reconhece que o conceito de responsabilidade social ainda está em busca de definição. 

Segundo a autora, o reaparecimento da proposição da responsabilidade social nas 

economias caracterizadas pela forte exclusão social, como fator de  restrição do 

desenvolvimento sustentado, sugere uma reflexão mais intensa sobre a própria definição 

do conceito. É preciso deixar claro quais tipos de atividades configuram o que se pode 

denominar de atuação social de empresas. E, nesse sentido, pode-se dizer que tanto a 

prática quanto a teoria navegam em terreno pantanoso, ou seja, sem estabilidade. 

 

Quando a autora expressa o termo ressurgimento da proposição da responsabilidade 

social é exatamente para configurar que não é algo inédito, visto que as ações 

filantrópicas e assistencialistas, de alguma forma, sempre foram praticadas, 

sistematizadas ou não, pelas empresas. A prática e o conceito de ações comunitárias e 

de responsabilidade social se referem a realidade cujo teor não tem sido devidamente 

explicitado e diferenciado. Assim, ações de filantropia e de assistencialismo, próprias de 

ações comunitárias pontuais, têm sido consideradas, equivocadamente, como ações de 

responsabilidade social, cujo caráter, como já referido, deve ser eminentemente 

transformador. 

 

Como se depreende, então, é possível afirmar que o conceito de responsabilidade social 

ainda não está suficientemente consolidado, encontrando-se em estágio de construção. 

Nesta temática, os mais variados termos são utilizados pelos autores, que vão desde 

responsabilidade social nos negócios, responsabilidade social corporativa, 
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responsabilidade social empresarial, responsabilidade social das empresas ou, 

simplesmente, na forma mais reduzida, responsabilidade social. Todas estas 

terminologias sinalizam um mesmo significado geral – as responsabilidades da empresa 

voltadas para a sociedade – o que pode acontecer sob várias formas de relações 

estabelecidas entre essas partes. 

 

Cardoso (in: ASHLEY, 2003, p. 5) afirma: 

 
A expressão “responsabilidade social” suscita uma série de interpretações. Para alguns, 
representa a idéia de responsabilidade ou obrigação legal; para outros, é um dever 
fiduciário, que impõe às empresas padrões mais altos de comportamento que os do 
cidadão médio. Há os que a traduzem, de acordo com o avanço das discussões, como 
prática social e função social. Outros a vêem associada ao comportamento eticamente 
responsável ou a uma contribuição caridosa. Há ainda os que acham que seu 
significado transmitido é ser responsável por ou socialmente consciente e os que a 
associam a um simples sinônimo de legitimidade ou a um antônimo de socialmente 
irresponsável ou não responsável. 

 

Para o autor, a nova realidade que configura o mercado levou as empresas a investirem 

mais em outros aspectos considerados também essenciais que ultrapassam os fatores 

tradicionais predominantes - preço e qualidade. Os aspectos considerados atualmente 

essenciais envolvem principalmente: confiabilidade, produtos ambientalmente corretos, 

o relacionamento ético da empresa com seu público consumidor, a valorização de 

práticas ligadas ao ambiente interno, a política adotada em relação à qualidade de vida 

de seus funcionários e à qualidade e preservação do meio ambiente. 

 

Estes aspectos não tinham muito peso nos negócios há questão de décadas atrás, ou seja, 

não agregavam valor, até o momento em que os empresários despertaram para a 

consciência social ao perceberem que as questões sociais atrasavam o desenvolvimento 

dos seus negócios, em função do baixo poder aquisitivo da população, de um  sistema 

educacional precário e deficiente, assim como a violência, entre outras questões que se 

apresentam.  

 

Além destas questões apresentadas, os empresários também perceberam que, para 

atender a comunidade interna, seria preciso primeiramente atender a sua comunidade 

interna, entendida como seus funcionários. Se uma empresa realiza projetos sociais 

visando atender ao bem-estar da comunidade externa, ela terá que atender também as 

necessidades internas de seus funcionários, favorecendo sua qualidade de vida no 
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trabalho. Somente desta forma a empresa conseguirá o equilíbrio e a harmonia em sua 

empresa. Desta forma, a responsabilidade social é considerada um dos vetores para a 

qualidade de vida no trabalho. 

 

Essa afirmativa pode ser comprovada pelas teorias propostas pelas Escolas de 

Pensamento compostas pela Escola Socioeconômica, Escola Organizacional e a Escola 

Condição Humana no Trabalho. De acordo com Limongi-França (2004, p. 25-28) essas 

escolas são alicerçadas em princípios, a saber:  

 
• Escola Socioeconômica - envolve o desenvolvimento da cidadania; 

responsabilidade e projetos sociais; igualdade com liberdade; preservação do meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável. Esta escola dá sua contribuição no campo 
da organização sóciopolítica das nações, fazendo crescer a consciência a respeito 
do desenvolvimento sustentável e quanto ao futuro das novas gerações, deixando 
assim, na berlinda, o processo de globalização que vem impulsionando novas 
relações de trabalho, refletindo inclusive na questão da segurança, saúde e nas 
expectativas do trabalhador. 

• Escola Organizacional - pressupõe que a qualidade de vida no trabalho sintoniza 
uma dimensão especifica do ambiente onde ocorrem as relações de produção, 
envolvendo desde práticas e valores, que nascem no chão de fábrica, passando pelo 
processo de controle da produção até atingir a  qualidade total e critérios de 
excelência, sem deixar de lado as relações interpessoais. 

• Escola Condição Humana no Trabalho – parte do princípio de que a pessoa 
prevalece como ente biopsicossocial e os fatores psicossociais são elementares para 
explicar sobre a saúde e a doença da sociedade moderna. A concepção 
biopsicossocial fundamenta-se em três dimensões: biológica, psicológica e social. 

 

Nessa mesma direção, Lima (in ASHLEY, 2003) refere, então, que um pacto de 

responsabilidade social se faz necessário antes de tudo, repensando-se as técnicas e 

filosofias das empresas, de forma que o fim social não seja encoberto pelo desejo maior 

de lucro. 

 

Donaire (1999, p. 20) argumenta que a “responsabilidade social é fundamentalmente um 

conceito ético que envolve mudanças nas condições de bem-estar e está ligada às 

dimensões sociais das atividades produtivas e suas ligações com a qualidade de vida na 

sociedade”. 

 

Este argumento não sensibiliza totalmente Machado Filho (2006) para quem o conceito 

de responsabilidade social, na prática, tem sido minimizado à responsabilidade 

corporativa e esta se realiza na atuação social das empresas, preenchendo uma variada 
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gama de atividades, tornando assim difícil poder identificar padrões que facilitem uma 

definição precisa e ampla. 

Esta variada gama de atividades praticadas em forma de atuação social, por outro lado, 

permite que as empresas possam perceber que realizar seus negócios, seguindo uma 

postura ética e socialmente responsável, poderia ser uma forma de agregar valor, de 

fortalecer sua imagem, aumentando, desta forma, seu potencial competitivo no mundo 

dos negócios. 

 

Este tipo de atuação social caracteriza uma estratégia da responsabilidade social 

corporativa, tornando-se uma ferramenta de gestão empresarial capaz de destacar, 

diferenciar e favorecer uma empresa no mercado competitivo, de maneira criativa e 

inovadora (PARENTE et al. in: PARENTE E GELMAN, 2006).  

 

Nessa perspectiva, cada vez mais as empresas encontram variadas razões para se 

preocupar com a responsabilidade social, buscando definir a motivação que possa 

conduzi-las às estratégias de práticas sociais. 

 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - 

Ipea (1998), junto às empresas da região Sudeste, enfocando as razões que as levam à 

prática de ações sociais, foram encontradas as seguintes alternativas: 
 

Quadro 1 – Razões que conduzem as empresas às práticas sociais  

% das empresas 
pesquisadas 

alternativas 

90 - Acreditar que melhora a imagem 
institucional 

74 - Ampliar as relações da empresa com a 
comunidade, como fator importante para 
as ações de responsabilidade social 

34 - Promover a motivação interna e aumentar 
a produtividade 

19 - Incrementar a lucratividade 
Fonte: Quadro elaborado mediante dados do Ipea (1998). 

 

Donaire (1999) reforça que o conceito de responsabilidade social no Brasil deve estar 

alicerçado em discussões coerentes e conscientes quanto à verdadeira função de uma 

empresa socialmente responsável.  
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Essa preocupação pode ser observada no código de ética do Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas - Gife que diz:  
 

As práticas de desenvolvimento social são de natureza distinta e não devem ser 
confundidas nem usadas como ferramenta de comercialização de bens tangíveis (fins 
lucrativos) por parte da empresa mantenedora, como são, por exemplo, marketing, 
promoção de vendas ou patrocínio; nem devem ser confundidas com políticas e 
procedimentos de recursos humanos, que objetivam o desenvolvimento e o bem-estar 
da própria força de trabalho, portanto, no interesse da empresa (www.gife.org.br.). 

 

Rodrigues (2005) considera que, se no aspecto teórico as dificuldades de 

operacionalização do conceito de responsabilidade social das empresas ainda persiste, 

por outro lado ela vem se tornando, cada vez mais, um valor organizacional com 

prioridade na esfera empresarial, dos governos e das instituições do terceiro setor.  
 

Melo Neto e Fróes (1999) argumentam que a responsabilidade social deve englobar o 

público interno e o externo, além da preservação ambiental, mas não podendo ser 

privilégio de uma categoria em particular, como seria o caso da própria força de 

trabalho; defendem que há pelo menos sete principais “vetores da responsabilidade 

social de uma empresa”, os quais podem ser demonstrados na ilustração a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 - Vetores da responsabilidade social 

(elaborado a partir de MELO NETO e FRÓES, 1999, p. 78) 

V3 – investimento no bem-estar 
dos funcionários e dependentes e 

em um ambiente de trabalho 
agradável 

V4 – comunicações 
transparentes 

V5 – retorno 
aos 

acionistas 

Vetores da 
responsabilidade 

social 

V2 – 
preservação do 
meio ambiente 

V1 – apoio ao 
desenvolvimento da 
comunidade na qual 

atua 

V6 – sinergia com 
os parceiros 

V7 – satisfação dos 
clientes e 

consumidores 
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Para Cardoso (in ASHLEY, 2003), em sintonia com os autores acima, esses vetores 

encaminham o processo de gestão empresarial para o fortalecimento da dimensão social 

das empresas na responsabilidade social, visto que o estabelecimento de alguns padrões 

e critérios facilita o seguimento neste caminho. 

 

A prática da responsabilidade social transforma-se, assim, em estratégias principais para 

o desenvolvimento da empresa, não importando o seu tamanho.  

 

A respeito de estratégias, Albuquerque (in FLEURY, 2002) entrelaça “ideologia 

essencial com o futuro imaginado.” Para o autor, a ideologia essencial compreende tudo 

aquilo que se defende e acredita, ou seja, os valores essenciais. Estes valores essenciais, 

agregados com a razão de ser, ou seja, com seu propósito fundamental, expressam o 

caráter duradouro da organização.  

 

Já o futuro imaginado é o que se aspira ser, alcançar e criar, expressando, assim, a 

necessidade de mudança e progressos significativos, onde estão inclusos objetivos e 

planos amplos, ambiciosos, complexos e audaciosos. 

 

Essa reflexão de Albuquerque sinaliza que, com certeza, tanto a proposta ideológica 

como as perspectivas de futuro são instrumentos hábeis e convenientes para a inserção 

da responsabilidade social em âmbito empresarial. 

 

Nesse contexto, o Instituto Ethos (1999) afirma que as empresas socialmente 

responsáveis se caracterizam por serem: 

� agentes de nova cultura empresarial e de mudança social; 

� produtoras de valor para todos – colaboradores, acionistas e comunidade; 

� diferenciadas e de maior potencial de sucesso e longevidade. 

 

A busca de uma maior competitividade leva as organizações empresariais rumo a um 

processo de aprendizagem, orientado pela criação de novos conhecimentos, informações 

e atitudes. Assim também, a inclusão da prática da responsabilidade social nas 

estratégias empresariais acaba refletindo na cultura organizacional.  



 40 

 

Nessa concepção, que aponta uma nova postura em termos culturais, Von Krogh; Ichijo 

e Nonaka (2001, pp. 60 e 61) afirmam que “a criação de conhecimento exige muito dos 

relacionamentos na organização” e que “a promoção de solicitude na organização é 

parte essencial da capacitação para o conhecimento”.  

 

Para Mayeroff (apud VON KROGH; ICHIJO, NONAKA, 2001), a solicitude representa 

o relacionamento com as pessoas, e seu sentido mais profundo é ajudá-las a crescer e a 

se realizarem. A solidariedade entre os membros da organização é muito importante 

como referencial para uma ação social responsável, estimulando o conceito de solicitude 

a adquirir relevância significativa nas organizações contemporâneas. 

 

No dizer de Grayson e Hodges (2003), os governos democráticos e as grandes empresas 

no século passado ganharam respeito e eram tidos como guias da sociedade. Entretanto, 

mais recentemente, eles perderam esse brilho, visto que a confiança no governo, no 

processo político e nas empresas diminuiu. Tem havido uma mudança dos valores, dos 

conceitos em que as pessoas acreditam, bem como do seu padrão de vida e de suas 

opiniões. 

 

A iniciativa privada como força maior do crescimento e desenvolvimento é, atualmente 

o centro das atenções, trazendo consigo maiores responsabilidades e outras expectativas 

sobre sua conduta. Desta forma, a vigilância da imprensa e do público está cada vez 

mais intensa.  

 

Portanto, diante dessa realidade, a empresa deve reconhecer que, para o seu sucesso, é 

fundamental um acompanhamento constante de comportamentos indicadores de 

responsabilidade social e de responsabilidade corporativa que se expressam tanto nas 

relações endógenas como nas exógenas. 

 

Assim, as diretrizes das ações sociais, ainda que decorrentes de uma incipiente definição 

de responsabilidade social, também são traçadas conjuntamente, conduzindo um 

processo em que a prática servirá de referencial concreto às teorias e estas, por sua vez, 
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poderão se expressar com propostas efetivas e eficazes, caracterizando uma práxis 

consciente. 

 

Para Melo Neto e Fróes (1999, p. 78), a responsabilidade social corporativa de uma 

empresa se expressa e assume sua real e necessária dimensão, quando toma a “decisão 

de participar mais diretamente das ações comunitárias na região em que está presente e 

minorar possíveis danos ambientais decorrentes do tipo de atividade que exerce”.  

 

Ainda de acordo com esses autores, responsabilidade social, assumida de forma 

consciente, consistente e inteligente pela empresa, pode contribuir de forma decisiva 

para a sustentabilidade e o desempenho empresarial. Com a imagem reforçada e 

dependendo dos resultados dos projetos sociais por ela financiados, a empresa torna-se 

mais conhecida e vende mais. Seus produtos, serviços e, sobretudo, sua marca ganham 

maior visibilidade, aceitação e potencialidade. Clientes tornam-se orgulhosos de 

comprar produtos e/ou contratar serviços de uma empresa com elevada responsabilidade 

social. 

 

A responsabilidade social das organizações significa, a priori, os compromissos da 

organização com a sociedade em geral e de forma mais intensa com aqueles grupos ou 

parte da sociedade com os quais está mais em contato, o que pressupõe, como já 

apontado, um determinado nível de consciência política e de cidadania. Assim, pela 

responsabilidade social corporativa, as organizações estão atentas às exigências da 

sociedade, inclusive àquelas que ocorrem em conseqüência de suas atividades. 

 

Barbosa e Rabaça (apud TENÓRIO, 2001, p. 25) discursam que:  

 

A responsabilidade social nasce de um compromisso da organização com a sociedade, 
em que sua participação vai mais além do que apenas gerar empregos, impostos e 
lucros. O equilíbrio da empresa dentro do ecossistema social depende basicamente de 
uma atuação responsável e ética em todas as frentes, em harmonia com o equilíbrio 
ecológico, com o crescimento econômico e com o desenvolvimento social. 

 

Na concepção de Arruda (2003), a preocupação com a responsabilidade social tem 

estado presente de alguma forma nas organizações, embora carente de uma precisão 

conceitual ou de estrutura teórica.  A autora  reflete que,  ao atuar  com responsabilidade  
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social, que ele classifica de atuação ética5, as empresas tendem a obter melhores 

resultados financeiros, o que seria uma motivação para essas ações, inclusive para a 

busca de um respaldo teórico a essas práticas. 

 

Para Arruda (in ASHLEY, 2003), se é possível afirmar que uma empresa que não dá 

lucro não é ética, porque deixa de cumprir seus fins, não cresce, nem desenvolve seus 

empregados, nem investe em tecnologia e assim por diante, com mais razão poder-se-ia 

dizer que uma empresa que não investe em responsabilidade social também não é ética. 

 

Ashley (2003) refere que a ética afeta desde os lucros e a credibilidade das organizações 

até a sobrevivência da economia global. Ao afirmar que as organizações terão de 

aprender a equacionar a necessidade de obter lucros, obedecer às leis, ter um 

comportamento ético e envolver-se em alguma forma de “filantropia” para com as 

comunidades em que se insere, a autora faz uma conexão direta entre responsabilidade 

social corporativa e comportamento ético. 

 

Ainda explorando reflexões sobre a responsabilidade social das empresas, é importante 

rever a posição de Toffler (1995) ao afirmar que somente a dimensão econômica, 

representada pelo crescimento econômico, não é suficiente para satisfazer as 

expectativas dos diversos agentes sociais. No contexto da sociedade pós-industrial, as 

empresas também devem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, 

o que, de per si, constitui um posicionamento ético, expressando uma vertente de ações 

que podem ser identificadas como responsabilidade social corporativa. 

 

Tenório (2004), ao referir que a responsabilidade social corporativa surge com a 

mudança de valores proposta pela sociedade pós-industrial, também envereda por 

questões ético-humanitárias ao apontar: a valorização do ser humano; o respeito ao meio 

ambiente; a busca de uma sociedade mais justa e uma organização empresarial de 

múltiplos objetivos. Os novos valores pós-econômicos são também evidentes na 

                                                 
5  Herbert de Souza, o BETINHO (1994), define ética como um conjunto de princípios e valores que guia 

e orienta as relações humanas. Esses princípios devem ter caráter universal, necessitando ser válidos 
para todos e para sempre. Ainda de acordo com o autor, a ética é uma espécie de cimento na 
construção da sociedade: se existe um sentimento ético profundo, a sociedade se mantém bem 
estruturada, organizada; e, quando esse sentimento ético se rompe, ela começa a entrar numa crise 
auto-destrutiva. 
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crescente insistência pública de que as corporações se preocupem com o desempenho 

social e não apenas com o econômico. 

 

Também para ele, como para outros autores supra citados, a questão da responsabilidade 

social empresarial é tema recente, polêmico e dinâmico, envolvendo desde a geração de 

lucros pelos empresários, em visão bastante simplificada, até a implementação de ações 

sociais no plano de negócios das companhias, em contexto abrangente e complexo. 

 

Como um corolário à ética e à responsabilidade social, Tinoco (2001) aponta que o 

acesso à informação de boa qualidade é um pré-requisito para o exercício da cidadania, 

vale dizer, condição essencial para que os problemas socioeconômicos sejam debatidos 

e resolvidos no convívio democrático entre os grupos sociais. A divulgação de 

informação nas empresas, na forma como é feita no Brasil, não atende ao preceito 

básico de evidenciar a real situação das organizações que registram, basicamente, seus 

eventos operacionais. No entanto, deixam de revelar sua inserção na vida social, a forma 

como se relacionam com colaboradores, fornecedores, usuários de seus serviços, 

Governo, enfim, com os parceiros de suas atividades, seus stakeholders. 

 

Ainda sob a ótica do autor, o “balanço social” é um instrumento de gestão e de 

informação que visa evidenciar, da forma mais transparente possível, informações 

econômicas e sociais, do desempenho das entidades, aos mais diferenciados usuários, 

entre estes os funcionários. Isso implica responsabilidade e dever de comunicar com 

exatidão e diligência os dados de sua atividade, de modo que a comunidade e os 

distintos núcleos que se relacionem com a entidade possam avaliá-la, compreendê-la e, 

se entenderem oportuno, criticá-la. 

 

Por conseguinte, segundo a proposta de Tinoco (2001), o balanço social pode ser um 

instrumento que, além de registrar as ações sociais das empresas, seja, ao mesmo tempo, 

um fator determinante para essas práticas; trata-se de um documento cuja repercussão 

tem caráter público, pressupondo avaliação externa e interna da atuação empresarial. 

 

Assim, a cada ano tem aumentado o número de empresas que divulgam seus balanços 

sociais. Esta atitude não é exigida por lei, porém, desempenha um papel importante, 



 44 

constituindo-se num forte instrumento de gestão empresarial, sendo o sinal da 

transparência, da clareza e da seriedade com as causas sociais. É a expressão 

empresarial mais evidente do exercício da cidadania, inerente às práticas condizentes 

com o exercício da responsabilidade social. 

 

Fischer (2002a) pondera que, apesar de haver propostas de alguns instrumentos técnicos 

em relação à avaliação das ações que indiquem a responsabilidade social corporativa, 

como seria o balanço social, até hoje são poucas as organizações que adotam esses 

procedimentos. Na década de setenta, esse tema esteve em pauta para intelectuais, muito 

mais do que para empresários e seus executivos. O forte amparo do Estado às 

organizações econômicas – período da ditadura militar no Brasil – deslocou o foco de 

qualquer atenção nesse sentido, fato que perdurou até a década de noventa, quando se 

começou a verificar a inadequação dessa postura. 

 

Ainda para Fischer, há um componente contraditório na complexa dinâmica da 

globalização, pois que as empresas podem manipular as forças de mercado, mas, ao 

mesmo tempo, estão sujeitas às alterações do comportamento social que pode 

surpreendê-las, inclusive pelo recrudescimento dos níveis de pobreza. E é esse o cenário 

que se coloca como elemento provocador da assunção da responsabilidade social por 

parte das empresas, quando as ações realizadas mediante alianças intersetoriais podem 

se constituir em uma alternativa inovadora. 

 

Para Veloso (in ASHLEY, 2003), ética, moral já são questões percebidas claramente 

como condição determinante na prática da responsabilidade social corporativa. 

Entretanto, tem uma terceira – a cultura – que é de fundamental importância, se for 

levado em conta que toda organização faz parte de um contexto sociocultural mais 

amplo, onde se determina de modo importante tanto as atividades da empresa quanto o 

modo pelo qual ela se relacionará com esse ambiente sociocultural.  

 

Para complementar essas considerações, Tachizawa (2004) afirma que a 

responsabilidade social está se transformando em parâmetro e referencial de excelência 

para o mundo dos negócios e para todo o Brasil corporativo. No entanto, não deve ser 
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atribuído apenas ao setor privado, como sendo ele o único responsável pelos problemas 

sociais. 

 

A consciência da responsabilidade social está dentro da filosofia ou missão de cada 

organização empresarial, no dever do Estado e, principalmente, dentro de cada 

indivíduo, como ser humano, daí a pertinência de ser identificada como 

responsabilidade social corporativa. 

 

Sob a ótica de Arruda (in: RODRIGUES, 2005), a ação social das empresas, na sua 

essência, contribui para os valores éticos mais originais e genuínos, pelas iniciativas que 

tocam cada cidadão. Para a autora, “mais do que nunca, a responsabilidade social se 

tornou algo de extrema necessidade.” 

 

Esse argumento é reforçado por Raposo6 (2004), ao afirmar que os princípios da 

responsabilidade social corporativa se disseminam cada vez mais como modelo de 

gestão empresarial entre as empresas brasileiras e que os resultados revelados na última 

década sinalizam que essa prática não se reduz a um modismo, como era a preocupação 

e até mesmo temor de muitos. Ao contrário, está se constituindo, hoje, numa forma 

eficaz de se gerir uma empresa, independente de seu tamanho. 

 

Há, no entanto, uma questão que se coloca subjacente à responsabilidade empresarial, 

uma vez que é condição sine qua non para que as ações sociais se desenvolvam com 

eficiência e com eficácia. Trata-se de remeter a reflexão para o chamado 

desenvolvimento sustentável. 

 

1.3.2  Desenvolvimento sustentável 

 

De acordo com o Projeto “DESBUROCRATIZAÇÃO PARA CIDADANIA E EMPRESA PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL”, concebido e coordenado pela Diretoria de 

Desenvolvimento Local do Sebrae/RJ, pelo Instituto Helio Beltrão (IHB) e pela 

Fundação Ford (2004, pp. 30, 31), os direitos civis e políticos são conquistas antigas da 

                                                 
6  Rebecca Raposo é socióloga, formada pela George Washington Universtiy e diretora executiva do 

Grupo de Institutos e Empresas – GIFE. (www.aliancacapoava.org.br – acesso em 30/07/2006). 
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humanidade; para eles existe amparo jurídico suficientemente formalizado e 

disseminado. Todavia, o mesmo não tem ocorrido com direitos sociais, econômicos e 

culturais, subjacentes aos quais está o direito de acesso a todos os níveis de 

desenvolvimento. Se teoricamente se pleiteiam esses direitos, na prática ainda há muito 

por fazer. A carência de benefícios advindos desses direitos ainda é muito grande no 

Brasil e outras nações categorizadas como “países em desenvolvimento”, permitindo o 

surgimento e a perenização de segmentos populacionais denominados excluídos ou 

marginalizados. 

 

Ao se abordar os direitos decorrentes do “desenvolvimento”, torna-se importante 

registrar que há três tipos básicos de resposta para a pergunta: “o que é 

desenvolvimento?” Uma das respostas mais freqüentes é tratar como sinônimo de 

crescimento econômico. Uma segunda resposta é como afirmativa de que o 

desenvolvimento não passa de simples ilusão, crença, mito ou manipulação ideológica. 

Ambos os tipos de resposta preferem usar a expressão “desenvolvimento econômico”. 

Já o terceiro tipo de resposta enfatiza que crescimento econômico não é sinônimo de 

desenvolvimento e pode não haver nenhuma relação entre eles (VEIGA, 2005). 

 

Como até o princípio de 1960 poucas foram as nações desenvolvidas que se haviam 

tornado ricas pela industrialização, nesse momento, estabelecer distinção entre 

desenvolvimento e crescimento econômico não era uma preocupação ou necessidade. 

Entretanto, durante a década de 1950, foram aparecendo sinais de um intenso 

crescimento econômico em diversos países semi-industrializados, entre os quais o 

Brasil. Porém, esse evento não se traduziu, necessariamente, em maior acesso das 

populações pobres a bens materiais e culturais, como ocorrera nos países considerados 

desenvolvidos. Exemplo dessa situação se dá com o acesso à saúde e à educação. Com 

esse quadro, deu-se início a um intenso debate internacional sobre o sentido do 

vocábulo “desenvolvimento.” Até os dias de hoje a discussão não terminou, mas, sofreu 

um abalo esclarecedor desde que a ONU passou a divulgar anualmente um índice de 

desenvolvimento que não se restringe à renda per capita ou à renda por trabalhador. 

 

Ainda segundo Veiga (2005), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

Pnud – lançou o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH –, com a publicação do 
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primeiro “Relatório do Desenvolvimento Humano”, em 1990. Nessa oportunidade, 

ficou claro o objetivo de acabar com a ambigüidade que se arrastava desde o final da 2ª 

Guerra Mundial, quando a promoção do desenvolvimento passou a ser, em nome da 

busca pela paz, a essência, ou seja, a razão de ser da Organização das Nações Unidas 

(ONU).  

 

O IDH tem cinco componentes com pesos iguais: a) saúde; b) educação; c) trabalho; d) 

rendimento, e) habitação. De acordo o autor, a maior dificuldade em medir o 

desenvolvimento concentra-se na natureza necessariamente multidimensional do 

processo de desenvolvimento, pois ela sempre tornará muito duvidoso e discutível 

qualquer esforço de se encontrar um modo de mensuração que possa ser representado 

por um índice sintético, por mais que se reconheça seu valor simbólico e sua utilidade 

em termos de comunicação. 

 

Assim, apesar do PNUD emitir relatórios anuais há quinze anos, sempre repetindo o 

sentido de desenvolvimento, ultimamente tem insistido que este conceito tem uma raiz 

política tão vigorosa quanto a econômica, visto que compreende desde a proteção dos 

direitos humanos até o aprofundamento da democracia. 

 

O Relatório de 2004 enfatiza que as pessoas são as verdadeiras riquezas das nações e 

que o objetivo básico do desenvolvimento é alargar os direitos e as liberdades humanas. 

 

Dando sustentáculo a esse posicionamento, devem ser registradas as reflexões de 

Amartya K. Sen7 (2000), para quem o combate às privações sejam elas a fome, a 

ausência de direitos políticos ou qualquer limitação à liberdade é o princípio norteador 

do conceito de desenvolvimento. Alcançar a liberdade individual deve ser um 

comprometimento social, pois que a liberdade individual é meio e fim do 

desenvolvimento. 

 

Portanto, a decodificação do conceito de desenvolvimento pressupõe que se extingam 

todos os fatores limitantes da liberdade: “pobreza e tirania; carência de oportunidades 

                                                 
7  Amartya Sen, economista e pesquisador na Universidade de Harvard. Conferencista do Banco Mundial, 

em 1996.  
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econômicas e destituição social sistemática; negligência dos serviços públicos e 

intolerância ou interferência de Estados repressivos” (SEN, 2000, p. 10). 

 

Corroborando com essas reflexões, Veiga (2005) procura justificar que o crescimento 

econômico é muito importante para o desenvolvimento; porém não deve ser esquecido 

que no crescimento a mudança é quantitativa, enquanto no desenvolvimento ela é 

qualitativa. Apesar de ambos estarem ligados, eles não representam a mesma coisa. 

 

Além dessas confusões conceituais, que resultam em apropriações ideológicas 

equivocadas, é preciso ressaltar:  
 

[...] que o crescimento econômico foi fruto da Revolução Industrial, pois o que 
realmente provocou uma mudança fundamental no funcionamento do mundo foi muito 
mais a integração entre ciência e tecnologia, no final do século XIX, do que a 
emergência de fábricas, operários e máquinas a vapor, quase cem anos antes (VEIGA, 
2005, p. 63). 
 

O desenvolvimento tem sido exceção histórica e não regra geral e ele não é o resultado 

espontâneo da livre interação das forças de mercado. Essas são algumas das diversas 

forças sociais participantes de processo de desenvolvimento social e econômico. 

 

Furtado (2004, p. 484), em uma fórmula sintética, distingue crescimento econômico 

para poder definir o que é desenvolvimento: 
 

Crescimento econômico [...] vem se fundando na preservação dos privilégios das elites 
que satisfazem seu afã de modernização; já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu 
projeto social subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser condição 
suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da população. Mas quando o 
projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa população, o 
crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento. 

 

Fica, pois, estabelecido que apenas ocorre o desenvolvimento quando os benefícios do 

crescimento contribuem para ampliar e permitir a efetivação das potencialidades 

humanas, ou seja, tudo o que as pessoas podem ser e fazer na vida, merecendo: “1) ter 

uma vida longa e saudável; 2) ser instruídas; 3) ter acesso aos recursos necessários a um 

nível de vida digno e 4) serem capazes de participar da vida da comunidade”, conforme 

o pensamento de Sen (2000, p.10). 
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Neste sentido, Machado Filho (2006) reforça que as projeções para o desenvolvimento 

sustentável voltam-se objetivamente para assegurar a qualidade de vida das pessoas, 

garantir a preservação dos bens naturais para as próximas gerações, assim como 

estabelecer a justiça social no tocante à distribuição e ao usufruto dos bens criados pela 

humanidade. 

 

Ao assumir o conceito de desenvolvimento (em todo o espectro social possível) como 

maior e mais abrangente do que o conceito de crescimento (inerente apenas à atividade 

econômica), as reflexões são remetidas, inevitavelmente, ao conceito de 

sustentabilidade desse desenvolvimento. 

 

Em sua acepção mais ampla, pois, o desenvolvimento sustentável busca harmonizar as 

relações entre os seres humanos e suas interações com os elementos do meio ambiente. 

Assim, atividade econômica produtiva, meio ambiente e bem-estar da sociedade seriam 

as bases estruturais do chamado desenvolvimento sustentável. Pode-se também 

expressar que o desenvolvimento sustentável entrelaça expansão econômica, melhoria 

dos indicadores sociais e preservação ambiental. 

 

É preciso reportar que o conceito de sustentabilidade ligado à preservação do meio 

ambiente é uma idéia recente. A partir dos anos 50 do século XX, as pessoas 

começaram a preocupar-se com os indícios dos danos ambientais causados pelo 

crescimento econômico-industrial. Indagava-se, então, sobre as dificuldades de 

desenvolvimento de uma nação frente ao esgotamento de seus recursos naturais. 

 

Hoje, quando se coloca que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer o futuro, duas reflexões se impõem: uma 

delas se volta para o conceito das necessidades presentes e a outra se refere às 

limitações impostas ao meio ambiente. 

 

Em busca de um resgate histórico do conceito, pode-se referir que as preocupações com 

os limites do desenvolvimento datam da década de 1960, a partir das discussões sobre a 

degradação do meio ambiente. Ampliando-se essas discussões de forma significativa, 
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em 1972, a ONU promoveu, em Estocolmo, uma conferência internacional a respeito do 

tema.  

 

Em estudo realizado no mesmo ano por Dennis Meadows e outros colaboradores do 

“Clube de Roma”, chegou-se à conclusão que, mantidos os níveis de industrialização, 

poluição e exploração dos recursos naturais, em cem anos o planeta atingiria o seu 

limite de desenvolvimento potencial. 

 

Em 1973, ampliando-se essas preocupações, foi lançado o conceito de 

ecodesenvolvimento, cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs, a saber: 1) 

satisfação das necessidades básicas; 2) solidariedade com as gerações futuras; 3) 

participação da população envolvida; 4) preservação dos recursos naturais e do meio 

ambiente; 5) elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e 

respeito a outras culturas; 6) programas de educação. 

 

Esse conceito e seus princípios enfocavam, basicamente, as populações pobres do 

planeta, as quais também se viram responsabilizadas pela explosão demográfica e pela 

destruição dos recursos naturais. Um novo relatório de estudos da ONU - com a 

participação de 48 países - defende que a população pobre é expropriada de suas terras 

pelas potências coloniais, sendo obrigada a buscar outros solos e a produzir a chamada 

devastação ambiental. Tratava-se de uma crítica à sociedade industrial. 

 

O chamado Relatório BRUNDTLAND, apresentado por Gro Harlem Brundtland, 

presidente de uma comissão especial da ONU sobre o meio ambiente, em 1987, afirma 

que o desenvolvimento sustentável atende às necessidades do presente, sem 

comprometer o futuro. Bem aceito pela comunidade internacional, não faz críticas à 

sociedade industrial, mas, condiciona o seu próprio crescimento à superação da pobreza, 

em especial nos países em subdesenvolvimento. 

 

Segundo esse Relatório, os Estados nacionais devem tomar algumas medidas, a saber: a) 

limitação do crescimento populacional; b) garantia de alimentação a longo prazo; c) 

preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; d) diminuição do consumo de 

energia e desenvolvimento de tecnologias que admitem o uso de fontes energéticas 
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renováveis; e) aumento da produção industrial dos países não-industrializados à base de 

tecnologias ecologicamente adaptadas; f) controle da urbanização selvagem e integração 

entre campo e cidades menores; g) as necessidades básicas devem ser satisfeitas. 

Quanto às diretrizes em níveis internacionais, são apontadas: h) as organizações de 

desenvolvimento devem adotar a estratégia de desenvolvimento sustentável; i) a 

comunidade internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais como a 

Antártica, os oceanos, o espaço; j) guerras devem ser banidas; k) a ONU deve implantar 

um programa de desenvolvimento sustentável.  

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

no Rio de Janeiro, em 1992, mostrou um crescente interesse mundial pelo futuro do 

planeta. Neste encontro, a delegação norte-americana ofuscou o brilho dos debates e das 

decisões, quando exigiu a retirada do cronograma que previa a eliminação da emissão 

de CO2 (constante do acordo sobre o clima) e não assinou a convenção sobre a 

biodiversidade. 

 

Um fato é incontestável: a economia mundial vem passando por grande e radical 

transformação nas ultimas décadas. O processo de globalização e a velocidade das 

inovações tecnológicas e da informação – já apontados anteriormente nesta 

fundamentação – impuseram ao empresariado uma maior complexidade no mundo dos 

negócios, fazendo com que este passasse a repensar e a realizar suas transações de 

novas maneiras. Dentro dessas novas práticas, insere-se também o repensar sob a ótica 

do desenvolvimento econômico, social e ambiental, em função das disparidades e 

desigualdades na sociedade (CARDOSO, in ASHLEY, 2003). 

 

Como tentativa de resposta a este importante desafio, governos, empresas e sociedade 

organizam-se e concentram esforços visando a um desenvolvimento sustentável que 

contemple tanto os aspectos econômicos como os sociais e ambientais.  

 

As intensas transformações reforçam que o crescimento econômico só será alcançado se 

tiver um embasamento sólido, como por exemplo, o desenvolvimento de estratégias 

empresariais competitivas por meio de soluções socialmente corretas, ambientalmente 

sustentáveis e economicamente viáveis. 
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Essa reflexão é compactuada por Dias (2006, p. 41) quando afirma que, “o 

desenvolvimento sustentável nas organizações apresenta três dimensões, que são: a 

econômica, a social e a ambiental”.  

 

Armand (2002) ressalta que existem países que atuam em um sistema de economia 

fechada, impedindo dessa forma as importações, fomentando empregos e consumo 

nacional e equilibrando o balanço de pagamentos. De acordo com o autor (2002, p. 97),  

 

Geralmente, quando os países fecham suas fronteiras, o fazem por motivos políticos; 
mas, para o desenvolvimento social, a única vantagem de uma economia fechada é a 
ação formadora, a longo prazo, de empregos mais estáveis que numa economia aberta - 
é também a maior integração dos produtos consumidos com a cultura e os hábitos 
locais. 

 

Para Ashley (2003), o caminho para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável 

demanda uma nova perspectiva sobre os impactos das decisões e ações de todos os 

agentes sociais envolvidos nos negócios de uma organização empresarial. Partindo desta 

afirmativa, a autora (1999, p. 35) aponta que para isso pelo menos três desafios 

precisam ser superados: 

 

1. Avaliação do desempenho – inclui a avaliação quanto aos aspectos ambientais 
(responsabilidade ambiental); econômicos (responsabilidade societária, financeira, 
comercial e fiscal) e sociais (ação social da empresa e responsabilidade 
trabalhista/previdenciária). 
2. Responsabilidade social – descentralização do debate sobre a empresa como centro 
e origem da responsabilidade social, passando adotar novas premissas: buscar a 
responsabilidade social de todos os indivíduos, organizações e instituições em suas 
decisões e ações na sociedade; considerar o poder de compra e consumo como 
fomentador da responsabilidade social nos negócios; educação, em todos os níveis e 
meios, para uma sociedade sustentável, proporcionando a consciência de se viver em 
uma rede de complexidade com múltiplos e simultâneos fatores antecedentes e 
resultantes. 
3. Transparência organizacional – as empresas a partir de normas, princípios e valores 
assumidos e praticados no cotidiano do trato com seus stakeholders (público interno e 
externo), tais como: construir relações de confiança; reger suas relações por normas de 
conduta; incentivar e adotar parcerias que agregam valor mutuamente; tomar decisões 
empresariais considerando aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

 

Segundo Bellen (2005), o conceito de desenvolvimento sustentável é fruto de um longo 

processo histórico de reavaliação crítica da relação existente entre a sociedade civil e 

seu meio natural. Por se tratar de um processo contínuo e complexo, atualmente existem 
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várias abordagens que procuram realçar o conceito de sustentabilidade e isso contribuiu 

para a ampliação do número de definições desse conceito. 

 

Todas as definições e ferramentas relacionadas à sustentabilidade devem considerar o 
fato de que não se conhece totalmente como o sistema opera. Pode-se apenas descobrir 
os impactos ambientais decorrentes de atividades e a interação com o bem-estar 
humano, com a economia e o meio ambiente (BELLEN, 2005, p. 38). 

 

Nessa afirmativa, o autor demonstra a diversidade e a complexidade do termo 

desenvolvimento sustentável. Entretanto, o próprio autor sugere que a diversidade do 

conceito não deve ser utilizada como um obstáculo na busca do seu melhor 

entendimento, mas, sim, de forma motivadora, como facilitador de criação de novas 

visões de descrições conceituais. 

 

O autor ainda defende a hipótese de que a escolha da sociedade, das organizações, das 

comunidades e dos indivíduos poderá alcançar o progresso em direção à 

sustentabilidade. 

 

Oliveira (in: CAVALCANTI, RUEDIGER, SOBREIRA, 2005, p. 158) enfatiza que, 

“Para chegar a um desenvolvimento mais sustentável, é crucial colocar as questões 

socioambientais no centro de todas as políticas públicas, em vez de criar políticas 

especificas para essa área, deixando-as como apêndices das discussões econômicas”. 

 

O autor ainda enfatiza que o Brasil tem evoluído em alguns aspectos importantes, como 

o desenho legal-institucional e alguns projetos de cunho socioambiental, cujos 

resultados foram positivos. Porém, a maioria dos indicadores socioambientais ainda não 

sinaliza melhorias. Desta forma o maior desafio é transformar essa evolução pontual em 

melhorias socioambientais mais amplas.  

 

Na perspectiva de subsidiar os estudos das alianças estratégicas intersetoriais, podem ser 

sugeridas algumas medidas consideradas providenciais para alcançar o desenvolvimento 

sustentável. Ele exige um alto nível de conscientização e de participação tanto do 

governo, como da iniciativa privada e da sociedade civil em geral. As estratégias a 

serem assinaladas não podem ficar à mercê do mercado, mas devem significar um 

esforço consciente e conjunto de organizações atuantes nos três setores. Tais medidas 
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seriam, por exemplo: uso de novos materiais de construção; reestruturação da 

distribuição de zonas residenciais e industriais; aproveitamento e consumo de fontes 

alternativas de energia, como a solar, a eólica e a geotérmica; reciclagem de materiais 

aproveitáveis; não-desperdício de água e de alimentos; menor uso de produtos químicos 

prejudiciais à saúde nos processos de produção alimentícia e, finalmente, a satisfação 

das necessidades básicas da população, principalmente as dos pobres. 

 

Para Derksen (2003), nos últimos 50 anos, as organizações voltadas para o 

desenvolvimento, sejam elas governamentais ou não-governamentais (ONGs), sempre 

indicaram seu apoio ao desenvolvimento social, em contraponto ao chamado 

crescimento econômico. Ainda que de forma bastante diversificada em suas propostas 

de atuação, boa parte dessas iniciativas tinha sua missão central focada na erradicação 

ou na redução da pobreza. Para o autor, ao observar o mundo nos dias atuais, é fácil 

perceber que a missão não foi realizada.  

 

Fischer (in MACHADO FILHO, 2006a, p. 156) salienta que sob a ótica do 

desenvolvimento, as despesas básicas com educação, saúde e nutrição da população já 

não são mais elementos contabilizados apenas como custo social, passando a ser 

visualizadas também como investimento, visto serem necessárias para garantir a 

existência de eqüidade nos padrões de estrutura social. 

 

“A evolução do desenvolvimento não é proposta como um caminho linear, no qual a 

acumulação de riqueza em um setor da economia, ou em uma classe social, era 

considerada pré-requisito para uma distribuição posterior que, supostamente, 

alavancaria os demais setores e segmentos sociais” (FISCHER, in MACHADO FILHO, 

2006, p. 156). 

 

Segundo a autora, a sustentabilidade define os padrões de desenvolvimento a partir dos 

componentes múltiplos e específicos de acordo com cada realidade. Estes componentes 

contemplam: a oferta existente de recursos humanos, naturais e materiais; as vocações 

para a produção econômica desenhadas pelas condições físico-geográficas e histórico-

culturais peculiares de cada região; as demandas e necessidades, assim como as 

potencialidades e experiências desenvolvidas. 
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Fischer ainda sinaliza uma interdependência entre o desenvolvimento humano, a 

geração de competências e a capacidade da cadeia produtiva, harmonizando, assim, esta 

reflexão com Amartya Sen que afirma existir uma acentuada complementaridade entre a 

condição individual e as disposições sociais, nas quais a liberdade individual é de 

fundamental importância para que as pessoas possam exercer, com ponderação, seu 

papel de agente. 

 

1.3.3  Empreendedorismo social 
 

Empreendedorismo é uma livre tradução que se faz da palavra entrepreneurship. Além 

de designar uma área de grande abrangência, também trata de temáticas relacionadas à 

criação de empresas, tais como: geração de auto-emprego (trabalhador autônomo); 

empreendedorismo comunitário (como as comunidades empreendem); intra-

empreendedorismo (o empregado empreendedor), políticas públicas (políticas 

governamentais para o setor). Logo, empreendedorismo é o ato de empreender 

(DOLABELA, 1999). 

 

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 

empreender significa deliberar-se a praticar, propor-se a; assim, empreendedor é quem 

empreende, quem é ativo, quem é arrojado. O autor não vincula empreender com 

empresário, o que parece uma posição bastante “premonitória”, pois o século 21 traz 

outros significados ao termo empreendedorismo. 

 

De acordo com Farah (in CAVALCANTI, 2006), a origem do empreendedorismo se 

deu nas obras de Cantillon, um banqueiro do século XVIII, que buscava nichos de 

mercado com a finalidade de investimentos lucrativos. Na visão de Cantillon, o 

empreendedor era aquele que comprava matéria-prima por um preço certo para revendê-

la a um preço incerto e que se este conseguisse obter lucro além do esperado, isto 

correria porque havia inovado, ou seja, fizera algo de novo, de diferente. 

 

Até alguns anos passados, partia-se do pressuposto de que empreender seria um dom 

natural e que não poderia ser ensinado: ou se nascia empreendedor ou se estava 

condenado a subordinar-se a um  emprego. 
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O que se constata é que, nos dias atuais, há um novo vocabulário que contém conceitos, 

palavras e expressões ainda desconhecidos da maioria das pessoas, mas que necessitam 

ser decodificados e assimilados, pois se referem aos fatos sociais, políticos e 

econômicos que dizem respeito à vida neste momento histórico, tais como: 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, capital social, 

capital natural, comércio justo, inclusão digital, controle social, governança, dentre 

outros.  

 

Por meio da literatura, é possível verificar que o empreendedorismo é aplicável a todas 

as esferas da economia. Portanto, há empreendedores que se dedicam ao ramo 

industrial, ao comércio ou, ainda, à área de prestação de serviços. 

 

Farah reforça que, para os teóricos do empreendedorismo, não importa em que 

segmento os negócios crescem. Estes podem surgir na esfera pública, privada, na 

indústria, no comércio ou nos prestadores de serviços; no meio urbano ou rural; terem 

ou não fins lucrativos. O que importa é que para o espírito empreendedor não há limites, 

pois um sonho surge em qualquer canto do mundo e em todo e qualquer regime social, 

político e econômico. 

 

As transformações recentes do mundo empresarial fizeram surgir um novo paradigma 

no setor social, o empreendedorismo social ou social entrepreneurship.  

 

Segundo Bose (2005, p. 7), há cerca de dez anos esse termo – social entrepreneurship – 

vem sendo empregado e debatido por lideranças sociais, acadêmicas e empresariais de 

todo o mundo. Ainda que utilizado por fundações internacionais, a autora afirma tratar-

se de um “conceito em construção”. Para ela, o termo pode estar restrito a ações do 

Terceiro Setor mas, ao mesmo tempo, pode extrapolar esses limites e assumir uma 

conotação muito mais ampla, sob a qual se abrigam ações do Estado, do mercado e do 

próprio Terceiro Setor (ONGs, OSCs etc.). 

 

Ainda na busca de tentar decodificar o conceito de empreendedorismo, inclusive social, 

ao se abordar uma dada tradição do pensamento econômico, deve-se remeter 
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especialmente a Schumpeter e Say8, pois a ambos é dada a primazia de terem enfocado 

os conceitos de inovação e crescimento, de empresário e empreendedorismo. 

 

Para Say, ainda no começo do século 19, a figura do entrepreneur (empreendedor) é 

fator determinante do crescimento econômico. Trata-se da pessoa que busca inovar para 

crescer; que adere e instala novas e diferentes formas de “fazer as coisas”, ou seja, de 

realizar a atividade econômica produtiva. Sendo ele mesmo um empresário (setor 

têxtil), procurou enfatizar que o empreendedor é aquele que assume as 

responsabilidades sobre os negócios, dirige as atividades produtivas e aceita correr o 

risco que pode advir delas, ainda que não seja, necessariamente, o dono do capital. 

 

Com essa colocação, Say oferece ao conceito de empreendedorismo uma dimensão 

maior, pois desvincula essa ação da mera expectativa do lucro, colocando-a como ação 

de crescimento e de progresso individual e coletivo. Para ele, toda atividade produtiva 

gera renda, salários e benefícios suficientes para que a oferta e a demanda permaneçam 

em equilíbrio9. Vale dizer, haveria uma eqüidade social desejável e necessária. 

 

O perfil do entrepreneur traçado por Say como o “destemido” e o inovador pode ser 

considerado um ancestral do empreendedor abordado por Schumpeter, pois que este 

autor vê na atividade empreendedora aquela que “destrói para reconstruir”. Trata-se de 

uma destruição criadora; trata-se da inovação e do empreendimento inovador10. Este 

                                                 
8  Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), nascido na Alemanha, faz parte do rol dos estudiosos que se 

dedicaram a elaborar e construir o conceito de desenvolvimento e empreendedorismo em âmbito da 
teoria econômica. Sua obra inicial, ainda da juventude, é Teoria do desenvolvimento econômico, 
publicada em 1912. Seu livro mais famoso e que atinge o grande público, até por ser menos técnico, é 
Capitalismo, socialismo e democracia, editado pela primeira vez em 1942. No entanto, Schumpeter o 
considera uma obra menor (http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/ses_net/ses_inf/sesauts2a.htm). 
Quanto a Jean Baptiste SAY, trata-se de um empresário francês (1767-1832) que foi o primeiro 
professor de economia política na Europa continental. Sua obra publicada em 1803, Tratado de 
economia política, deu a conhecer a nova ciência e permaneceu como um dos livros mais importantes 
na área, tanto na Europa como na América do Norte, até o final do século XIX. Um dos pontos altos de 
sua teoria é a abordagem da figura do empresário como o fator fundamental da produção no meio 
capitalista (www.biografiasyvidas.com/biografia/s/say.htm). 

 
9  A chamada Lei de Say (lei de débouchés) assegura que em um mercado livre, a oferta cria a sua própria 

demanda, o que, em última instância, pressupõe o que está sendo avaliado como “eqüidade” social.  
 
10  Ainda que, em sua última fase como teórico, Schumpeter tenha avançado em suas reflexões e abordado 

muito mais o conceito de processo de inovação em detrimento do conceito de empresário inovador, 
suas digressões sobre este empreendedorismo têm repercussão até os dias presentes 
(www.finesp.gov.br/ revista_brasileira_inovação). 
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processo, por sua vez, constitui uma evolução, a qual, ainda para esse autor, decorre de 

dois tipos de fenômenos diferentes, mas estreitamente ligados, a saber: o crescimento e 

o desenvolvimento, quando este último significa uma mudança qualitativa induzida pelo 

processo produtivo e pela evolução econômica.  

 

Essa posição de Schumpeter parece ser um ponto de partida para a compreensão do 

empreendedorismo social, condição não só de crescimento econômico, mas também de 

desenvolvimento social. Acrescente-se sua reflexão segundo a qual a “capacidade de 

inovar e de criar [evoluir] não é privilégio de alguns ‘iluminados’, sejam eles pessoas 

físicas ou organizações, podendo se manifestar de diferentes maneiras e em diversos 

contextos” (SZMRECSÁNYI, 2002, p. 202).  

 

Para Melo Neto e Fróes (2001), o mundo empresarial sempre tirou o brilho dos avanços 

ocorridos no âmbito das comunidades, ou seja, se sobrepôs à esfera social. Isto 

acontecia em razão dos impulsos culturais que sempre deram mais valor à ação 

empresarial e também pela visão de que o empresariado seria a única força atuante do 

empreendedorismo. Desta forma, a sociedade, no que tange às ações empreendededoras, 

sempre ficou relegada ao segundo plano. 

 

A prática da responsabilidade social corporativa no mundo vem impingindo mudanças 

significativas, fazendo emergir um setor social movido pelas ações sociais das 

empresas. Segundo os autores, essas ações passaram por sensíveis mudanças, tornando-

se ações sociais que visam a resultados expressivos, com focos de atuação bem 

definidos, deixando para trás o caráter puramente assistencialista e filantrópico. 

 

Assim, enquanto o “empreendedorismo empresarial” tem caráter intrinsecamente 

privado, com uma configuração “individual”, voltado para o atendimento de seus 

clientes, tendo como medida de seu desempenho o lucro, o “empreendedorismo social” 

é coletivo. A sua produção de bens e serviços tem por finalidade atender à coletividade, 

buscando solucionar problemas sociais, atuando na direção de exterminar riscos sociais 

e promover pessoas e a medida de seu desempenho é o impacto social. Este, por sua 

vez, é legitimado quando surge como alternativa criativa de desenvolvimento, geração 

de emprego e renda e incentivo ao empreendedorismo, rompendo as fronteiras da 
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sustentabilidade para transformar-se em estratégia socioeconômica de combate à 

pobreza (ASHOKA, 2006). 

 

Empreendedores sociais são definidos por Bill Drayton (2005)11 como aquelas pessoas 

cuja visão estratégica, habilidades e determinação as levam a buscar a solução de 

problemas sociais, não apenas em seu entorno, mas em todo o sistema. Não haverá 

empreendedorismo social se às ações desse empreendimento não estiver agregado 

“valor social”. 

 

O empreendedor social tem como objetivo obter resultados sociais significativos, 

promover mudanças para melhorar a qualidade de vida das pessoas, bem como para 

garantir e preservar a riqueza da vida humana e renovar as razões de esperança no 

futuro de um mundo cada vez melhor e justo socialmente. 

 

De acordo com ASHOKA (2006), muitos empreendedores sociais não se sentiram 

seguros sobre a possibilidade e legitimidade de criar e operar negócios que causassem 

impacto sociais e que fossem sustentáveis em longo prazo, bem como outros resistiram 

à idéia de incluir a lógica do negócio no bojo de suas ações, por sentir receio de 

comprometerem seus valores e princípios. Entretanto, as divulgações dos casos de 

sucesso puderam mostrar que hoje é possível desenvolver negócios que promovam 

inclusão e desenvolvimento social, tendo por princípio valores como a cooperação, a 

justiça e o respeito à diversidade. 

 

Pelo exposto, uma constatação se impõe: o termo “empreendedorismo” tem uma 

amplitude de significados que extrapola a mera relação com a empresa que empreende 

seus negócios. Por outro lado, o empreender socialmente se dirige aos novos focos que 

decorrem da necessidade de a humanidade buscar solução para seus problemas como a 

fome, a concentração da riqueza – socialmente produzida –, a má distribuição da renda, 

                                                 
11 Drayton é ex-consultor da MCKINSEY & Co e fundador da ASHOKA, organização não-

governamental norte americana, criada em 1980 com o objetivo de estimular o autodesenvolvimento 
dos processos de gestão de organizações sem fins lucrativos (terceiro setor). O nome Ashoka 
(ausência de tristeza em Sânscrito) é uma referência a um líder indiano que viveu três séculos a. C. e 
que criou um sistema de saúde e de ensino público revolucionários para a vida social de sua época. 
(IN: http://asn.interjornal.com.br/ site/noticia.kmf? noticia=2829770&canal=31. Acesso em 30/08/05) 
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a exclusão social, os altos índices de mortalidade infantil em alguns países, o 

esgotamento de recursos naturais, dentre outros. 

 

São (ou deveriam ser) empreendedores sociais, o Estado, as empresas com fins 

lucrativos e as organizações do terceiro setor (ONGs, OSCs e outras). Com essa visão, a 

questão do empreendedorismo social fica desterritorializada, ou seja, escapa do campo 

do mero assistencialismo e se insere na área de uma atuação de desenvolvimento social 

e econômico. Busca-se o desenvolvimento, em detrimento de traços ultrapassados do 

conceito de crescimento econômico, conceitos já abordados e diferenciados neste 

estudo. 

 

Há quem nomeie o empreendedorismo social de empreendedorismo cívico, 

considerando-o uma articulação sinérgica entre as três esferas básicas de classificação 

das organizações sociais: o Estado, o Mercado (empresas de fins lucrativos) e a 

sociedade civil (terceiro setor).  

 

Para Rodrigues (2004), há muitas configurações organizacionais, cuja diferenciação se 

dá pelo grau de flexibilidade e pela centralização do poder. Não adianta adotar um 

modelo administrativo que seja mais flexível e menos centralizador. O que importa é 

desenvolver as competências adequadas para que a missão organizacional seja clara e os 

objetivos estejam bem definidos. Segundo a autora, é importante também reconhecer a 

liderança que está à frente, não sendo convenientes lideranças carismáticas que 

conduzam ao culto da personalidade e ao reconhecimento de um heroísmo individual. O 

que se busca, em verdade, é a capacidade de empreender, é o empreendedorismo social. 

 

De acordo com Castanhar (in CAVALCANTI, RUEDIGER e SOBREIRA, 2005), o 

último relatório do Global Entrepreneurship Monitor, proveniente de um grupo de 

pesquisa sobre empreendedorismo, liberado pelo Babson College dos EUA e pela 

London Business School, situa o Brasil em sétimo lugar, em número de 

empreendedores. Perante o total de 37 países pesquisados, o relatório constatou que o 

percentual  de cerca de 13,5% da população economicamente ativa do Brasil pode ser 

classificada como empreendedora. O grupo de pesquisa deste estudo visa a acompanhar 

o desenvolvimento de novos setores, o aumento da produtividade nas fronteiras 
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existentes ou mesmo a recuperação da capacidade produtiva. Todos estes aspectos 

compreendem a capacidade empresarial, que é um dos componentes dos fatores de 

produção de um país.  

 

Os ensinamentos de Schindler e Nageiborin (in VOLTOLINI, 2003) salientam a 

responsabilidade e o papel fundamental que os empreendedores sociais têm no 

crescimento do Terceiro Setor e também no desenvolvimento da sociedade, sem, 

entretanto, deixar de reforçar que estes compromissos em nada minimizam a 

responsabilidade do Estado e de outros segmentos da sociedade, no que diz respeito ao 

fortalecimento e à proteção das capacidades humanas. Ao modo de ver das autoras, o 

maior papel do empreendedor social é o de gerar inovações e propiciar mudanças 

sociais e, desta forma, estimular e inspirar o Estado e a Sociedade. 

 

Para realizar as ações do empreendedorismo social, uma das possibilidades seria o 

fortalecimento das alianças estratégicas intersetoriais, que podem ser consideradas como 

uma síntese das históricas antíteses entre o público e o privado, entre o coletivo e o 

individual, dentre outras. 

 

 

1.4  A AÇÃO DO TERCEIRO SETOR 

 

Terceiro Setor é uma terminologia recentemente adotada e aplicada no Brasil para 

configurar o conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos, porém, sem 

fins lucrativos. Referente à terminologia, ainda é comum a confusão semântica, pois o 

Terceiro Setor é popularmente conhecido como o conjunto de Organizações Não 

Governamentais. Ora, as empresas do mercado, chamado de Segundo Setor, apesar de 

terem fins lucrativos também pertencem ao conjunto das Não Governamentais.  

 

Portanto, é preciso esclarecer, de forma simplificada, que o Terceiro Setor comporta as 

organizações privadas, ou seja, as não governamentais, e sem fins lucrativos. A 

expressão sem fins lucrativos identifica este setor na atuação das questões de interesse 

público. O Terceiro Setor atua em conjunto com um Primeiro Setor, que é o Estado, e 

com um Segundo Setor que, conforme citado, são as empresas do mercado. 
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Apesar de ser tratado como um assunto emergente, no Brasil o Terceiro Setor tem sua 

origem nas ações filantrópicas, com o surgimento, no século XVI, das Santas Casas de 

Misericórdia, as quais são atuantes até hoje no país, institucionalizando, assim, o 

atendimento a pessoas carentes. Por mais de três séculos a filantropia foi desenvolvida 

sob  prática e visão assistencialista, com a predominância da caridade cristã. 

 

Salvatore (in VOLTOLINI, 2004), ao se reportar às origens das organizações que 

formam o Terceiro Setor, aponta que estas podem ser identificadas nos primeiros 

séculos da história do Brasil, notadamente embasadas em valores cristãos e vinculadas à 

Igreja Católica. Paralelamente, a tradição de generosidade ou de solidariedade está 

diretamente ligada a valores assistencialistas e paternalistas presentes no conjunto da 

sociedade. Para o autor (2004, p. 17), esses vínculos “misturam o público e o privado, o 

confessional e o civil”. 

 

Para Mckinsey & Company (2001), há um destaque especial para a década de 70, 

quando foram criadas muitas organizações voltadas para a defesa de direitos políticos, 

civis e humanos, ameaçados, principalmente, pelos períodos de ditadura na América 

Latina, ressaltando o Brasil. Essas organizações se auto-classificaram como “não 

governamentais”, impondo uma postura de distinção quanto às ações governamentais, 

surgindo, assim, o termo ONG – organização não governamental – que, atualmente, é 

utilizado para definir qualquer organização sem fins lucrativos, em contraponto à 

organização empresarial. 

 

Na perspectiva de definir o Terceiro Setor, independente de suas origens e de sua 

constituição legal, Fischer (2002b, p. 45) refere que se trata “da denominação adotada 

para o espaço composto por organizações privadas, sem fins lucrativos, cuja atuação é 

dirigida a finalidades coletivas ou públicas”. 

 

Para Tachizawa (2002), na mesma direção de Fischer, o Terceiro Setor se compõe de 

organizações não governamentais, sem fins lucrativos, com finalidades de atuação que 

passam por várias instâncias, a saber: ambiental, social, cultural e afins. 
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Ainda que possa haver discussões conceituais a respeito do Terceiro Setor, duas 

variáveis parecem ser recorrentes na literatura que trata dessa questão: são organizações 

de caráter não governamental e não têm fins lucrativos. 

 

Essas organizações, a partir da década de 90, foram denominadas, em seu conjunto, de 

“terceiro setor”, configurando uma ação sem fins lucrativos, com ênfase especial na 

participação voluntária, com atuação na área social, visando à solução de problemas 

sociais (IOSCHPE, 1997).  

 

Tachizawa (2002) salienta a constatação de que o Estado brasileiro tem-se mostrado 

impotente para atender às demandas sociais, fato recorrente na história da sociedade 

brasileira, e que é cada vez mais divulgada pela mídia. Principalmente após a 

promulgação da Constituição de 1988, a questão social fica mais visível para a 

população em geral, em especial pela ênfase dada ao conceito e às práticas de cidadania. 

 

Falcão (2004) enfatiza que, no Brasil e no mundo, é cada dia mais evidente que o 

Estado não é o proprietário exclusivo do interesse público. Não é um Estado altruísta, 

até mesmo por que muitos de seus setores estão em mãos corporativistas que delegam a 

um segundo plano os reais interesses públicos. Além disso, na sociedade liberal 

capitalista o interesse privado (leia-se do setor produtivo com fins lucrativos) deve ser 

privilegiado e protegido, sempre colocado, ideologicamente, como motor de 

desenvolvimento e de equilíbrio social. No entanto, é preciso reafirmar que sem a 

defesa da pessoa, da propriedade, da liberdade, inexistem mercado e voto. Mais ainda, 

os cidadãos, muitas vezes, agem privadamente para concretizar o interesse público, em 

contraponto ideológico à lógica do mercado.  

 

Landim e Beres (1999) referem que a expansão do Terceiro Setor é atribuída a alguns 

fatores, como por exemplo, ao engajamento crescente do setor privado nas questões 

sociais quando, na década de 1990, empresas brasileiras e multinacionais iniciaram um 

processo de atuação na área social. A princípio, as empresas buscaram parcerias com as 

organizações da sociedade civil, com a finalidade se atuar com maior eficiência e 

melhorar os resultados sociais. Conforme as empresas foram adquirindo experiência, 

tanto com a realidade social quanto com os projetos sociais, passaram a constituir suas 
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próprias fundações empresariais, além de  continuarem mantendo atuação em forma de 

parcerias.  

 

Por outro lado e complementando o exposto acima, na visão de Camargo et al. (2001), a 

afirmativa de que o Estado não é o provedor único de bens e serviços destinados a um 

interesse coletivo, determina o fim do paternalismo segundo o qual, na cultura 

estabelecida, competia à sociedade a mera reivindicação ao setor público dos impasses 

sociais, sem que a mesma adotasse uma postura pró-ativa. 

 

A chamada “crise do Estado” tornou inviáveis as funções do governo como provedor do 

bem-estar social, proporcionando ao Terceiro Setor maior autonomia para lidar com a 

causa pública. 

 

O Estado, ao reconhecer como competentes as ações solidárias da sociedade civil, 

aponta para descentralização da responsabilidade social numa nação composta pela 

complexidade de culturas, extensão territorial e diversidades sociais sem, contudo, 

eximir-se de seu papel político, social e econômico, subjacente a uma dada postura 

ideológica. 

 

Com relação à ideologia do Terceiro Setor, Camargo et al. (2001, pp. 18 e 27) 

defendem que, embora o terceiro setor congregue, ideologicamente, ações sociais 

públicas, mas não estatais, concretamente, o que existe é um conjunto de recursos 

particulares com vistas a objetivos coletivos. E mais: tais recursos não visam a uma 

ação assistencialista, mas pretendem oferecer um capital social que agregue valor à 

coletividade na qual se inserem. 

 

Ao remeter esta discussão para a perspectiva ideológica, não se pode omitir a 

contribuição de Salamon (in IOSCHPE, 1997), cuja proposta apresenta as três faces do 

terceiro Setor, a saber: o Terceiro Setor como idéia, como realidade e como ideologia. 

 

Como idéia, esse setor encarna valores que são preciosos para todos que demandam 

uma sociedade justa, igualitária e solidária, sempre na perspectiva de que o bem de 
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todos está acima do individual e que todos devem agir nessa direção, ou seja, na direção 

do bem-estar geral que, portanto, é um bem público. 

 

Como realidade, o Terceiro Setor tem ficado oculto, “estranhamente invisível”, segundo 

o autor, até mesmo pela diversidade de organizações que o compõem, podendo gerar 

estranheza entre elas, quando organizações voltadas para o desenvolvimento não 

desejam pertencer ao mesmo espaço das entidades assistenciais e filantrópicas. 

 

Estudo da Johns Hopkins University e do Instituto Superior da Religião, realizado em 

2000, a respeito das organizações do Terceiro Setor, apresentaram resultados 

evidenciando que: essas organizações não integram o aparelho governamental; não 

distribuem lucros e nem têm essa finalidade; procedem ao auto-gerenciamento com 

autonomia e aportam um nível significativo de participação voluntária. 

 

Finalmente, a terceira face, a do Terceiro Setor como ideologia, ou seja, apresentado de 

tal forma maquiado e travestido que, aos mais incautos, aparece como a face negativa 

daquilo que realmente é ou se propõe ser. Para evidenciar essa terceira face, 

SALAMON recorre a quatro mitos: o mito da insignificância ou incompetência – as 

organizações do Terceiro Setor seriam bisonhas e amadorísticas; o mito do 

voluntarismo – apontando que essas organizações deveriam estar sempre apoiadas em 

trabalho voluntário e em caridade privada; o terceiro mito é o da virtude pura, sempre 

superiores em seus desígnios e em suas ações àquelas que podem ser desenvolvidas pelo 

Estado; finalmente, o quarto mito é o que o autor chama de mito da imaculada 

conceição, como se filantropia e voluntariado fossem fenômenos novos, constituindo 

um setor social civil, copiando livremente modelos de fora. 

 

Landim e Beres (in MCKINSEY & COMPANY, 2001) complementam estas 

considerações, ponderando que a atuação das empresas em maior intensidade nos 

projetos sociais muito influenciou o desenvolvimento das organizações da sociedade 

civil (OSCs). Ao mesmo tempo, um dos passos para que se possa compreender a lógica 

da expansão do terceiro setor é entender o conceito de sustentabilidade. Na concepção 

das autoras (2001, p.16), “o conceito de sustentabilidade se refere a uma organização 
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capaz ou não de manter suas operações sem depender totalmente da doação de recursos 

por parte de pessoas físicas ou jurídicas”. 

 

A busca por sustentabilidade marca o fim de um processo de dependência inicial, 

vivenciado pelas ONGs e pelas OSCs, impondo-lhes a necessidade de intensificar novas 

formas e modelos de captação de recursos, o que confere a essas organizações uma 

autonomia e uma liberdade extremamente importantes ao seu desempenho social. Por 

outro lado, o fato das organizações almejarem o desenvolvimento e a sustentabilidade 

contribuiu fortemente para a profissionalização do Terceiro Setor. 

 

No que diz respeito à profissionalização do Terceiro Setor, Fischer (in VOLTOLINI, 

2004) reforça a forma amadorística com que operam as organizações da sociedade civil, 

principalmente em função do seu notável crescimento. Todavia, este crescimento 

provocou também um aumento da demanda para a profissionalização do setor, 

independente de como tenha acontecido, seja pelo número de organizações sociais, 

entidades associativas e demais tipos de instituições seja pela visibilidade de sua 

atuação, pela notoriedade de seu papel ou mesmo pelo prestígio que lhe foi atribuído. 

 

A autora (2006b, p.9) em entrevista recente junto ao Conselho Regional de 

Administração – CRA - ressaltou que “a profissionalização do Terceiro Setor é 

inevitável”, em função da necessidade do setor poder melhorar quanto à qualidade dos 

serviços ofertados, à articulação institucional, à sustentabilidade, à transparência e à 

seriedade de suas organizações. Enfatizou, também, que as organizações do terceiro 

setor já não são tão pequenas e, portanto, não devem continuar sendo administradas de 

forma doméstica. Mesmo ponderando sobre a necessidade premente de 

profissionalização, a autora deixa claro que não se deve fazer terrorismo, do tipo “se não 

profissionalizar, a empresa morre”, lembrando que há uma série de organizações que se 

mantêm há anos na informalidade.  

 

Entretanto, a mesma autora (in VOLTOLINI, 2004) argumenta que a profissionalização 

deve fazer parte de um processo de mudança cuidadosamente estudado, quando as 

organizações devem desenhar seus modelos de gestão, alinhadas às suas 

especificidades, desafios e às pessoas que nelas trabalham. 
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A respeito de como essas organizações operam suas atividades, Salvatore (2004, p. 19) 

pondera que “no seu processo de constituição, o Terceiro Setor emerge no âmbito da 

área administrativa e com a visão típica das escolas de administração de empresas, 

tendo como tema central a gestão social”. 

 

Falconer (apud SALVATORE, 2004, p. 19), ao se referir à capacitação para a gestão do 

Terceiro Setor, demonstra a seguinte preocupação: “[...] existe o risco de a 

administração ser idealizada como capaz de operar milagres para as organizações do 

Terceiro Setor e de ser chamada para situações que estão muito além de sua capacidade 

de resolução de problemas”.  

 

Congruente com este ponto de vista, Tachizawa (2004) reforça que o Terceiro Setor, no 

mundo, está composto por 540 mil organizações, número que pode ser contestado se 

forem computadas pequenas organizações, instituições religiosas e trabalho individual 

voluntário, todos sem os devidos registros formais, mas que promovem ações sociais 

nas diferentes comunidades onde possam estar atuando. Segundo os dados apontados 

pelo autor, trata-se de um setor que movimentou mais de US$ 1 trilhão em 

investimentos no mundo, sendo cerca de US$ 10 bilhões no Brasil (o que equivale a 

1,5% do PIB brasileiro). 

 

Os dados apresentados sinalizam que o Terceiro Setor gera 5% dos empregos no mundo 

e é responsável por 2,5% dos postos de trabalho no Brasil. Ao mesmo tempo, um estudo 

divulgado pela Organização das Nações Unidas – ONU – refere que cerca de 25 

milhões de brasileiros realizam trabalho voluntário, o que ainda é insuficiente, uma vez 

que o Brasil é o 69º país no ranking do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

(TACHIZAWA, 2004). 

 

Na questão da crise mundial de desemprego, Rifkin (1995) pondera que o Terceiro 

Setor será uma grande válvula de escape, sinalizando também que a globalização do 

setor de mercado e essa redução do papel do setor governamental tenderão a forçar as 

pessoas a se organizarem em comunidades de interesses que visam a garantir seu 

próprio futuro. 
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O autor afirma que no século XXI o setor de mercado e o setor público desenvolverão 

um papel cada vez menor no cotidiano dos seres humanos em todo o mundo, não 

significando, entretanto, que esses setores venham a sucumbir ou desaparecer, 

reforçando que, quando as organizações se baseiam em comunidades, tornam-se 

principais defensoras e agentes da reforma social e política. 

 

Essas considerações de Rifkin se sintonizam com os posicionamentos de Fischer e 

Tachizawa, no que tange à inevitável profissionalização do terceiro setor. 

 

De acordo com Araújo (2005), não é de hoje que as organizações do terceiro setor vêm 

buscando uma nova formatação no estilo de gestão que lhes permita um modelo 

aproximado daqueles que são colocados para empresas que comercializam produtos e 

serviços. 

 

Ainda de acordo com o autor, os motivos que estimulam as Organizações Não 

Governamentais a buscarem a profissionalização estão atrelados diretamente a dois 

fatores: o aumento da concorrência por recursos, fazendo com que a fatia que cabe a 

cada uma das instituições sem fins lucrativos tenda à diluição; e as exigências que a 

sociedade impõe à aplicação desses recursos, a partir da maior visibilidade dessas 

organizações. 

 

O Terceiro Setor, que é composto de organizações que promovem a cidadania por meio 

de programas, tem como principal cliente o ser humano excluído do sistema econômico-

social. As ações isoladas dessas organizações têm demonstrado, através do tempo, a 

importância da existência deste setor no combate a essa exclusão. 

 

O que se procura neste trabalho é verificar se o atrelamento das organizações que 

pertencem à tríade Estado, Mercado e Terceiro Setor poderá potencializar esses 

resultados, ao concentrarem seus recursos e esforços em problemas sociais claramente 

focados. Esta é a proposta das alianças e parcerias intersetoriais, cujo aporte teórico é 

objeto do próximo capítulo. 
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2 AS PARCERIAS E AS ALIANÇAS INTERSETORIAIS 

 

 

2.1 O CONCEITO DE ALIANÇA 

 

Considera-se necessário abordar, em primeiro lugar, as proposições de Noleto (2000), as 

quais remetem à reflexão sobre parcerias e alianças estratégicas, esclarecendo que uma 

aliança social estratégica distingue-se de uma parceria. A lógica da parceria é a da 

intercomplementaridade de recursos e capacidades entre as organizações parceiras. Já 

na aliança, organizações que poderiam atuar de forma independente decidem fazê-lo 

conjuntamente, motivadas pela consciência da magnitude e da complexidade da ação a 

ser empreendida e, principalmente, pela constatação de que as organizações aliadas 

devem compartilhar crenças e valores, pontos de vista e interesses que as levam a ter um 

posicionamento estratégico comum diante de uma determinada realidade. 

 

De acordo com a autora, enquanto o conceito de parceria remete à união com um fim 

específico, normalmente um projeto ou uma ação, o conceito de aliança estratégica 

trabalha a idéia de longo prazo, de pacto, de união mais estável e permanente. 

 

Sob o ponto de vista de Fischer (2002a), para as organizações de mercado, as alianças 

estratégicas, embora ainda recentes e na maioria das vezes imaturas, vêm representando 

uma oportunidade ímpar de ampliação e aperfeiçoamento do exercício da 

responsabilidade social. Mais habituadas à filantropia descompromissada das simples 

doações, as empresas tinham resistência em considerar a possibilidade de um 

relacionamento estreito com a comunidade. 

 

No entanto, ainda no dizer de Fischer (2002a, p. 154), a complexidade dos problemas 

sociais contemporâneos a serem enfrentados pela sociedade em geral, embora com 

diferentes características, “sinaliza para uma direção semelhante: organizações de 

diversas inserções setoriais terão de otimizar as oportunidades para trabalharem em 

conjunto, combinando competências específicas [...]”. 
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Nessa perspectiva, a autora ainda refere que esse “empreendedorismo social passa a 

ocupar um espaço significativo no mundo moderno”, apontando, também, que: 

 

Longe de ser uma utopia ingênua que idealiza a capacidade de cooperação entre os 
homens, a proposição de alianças estratégicas entre organizações de diferentes setores 
reflete uma visão realista de que as sociedades humanas não suportarão por muito 
tempo as desigualdades radicais. O limite da miséria é a perda da capacidade de 
multiplicação da riqueza. O limite da exclusão social é a necessidade de constituir os 
mercados, os agrupamentos sociais, os Estados em suas diversas configurações étnicas, 
políticas e culturais. O limite da doença e da fome, em qualquer parte do mundo, é a 
morte e a extinção (FISCHER, 2002b, pp. 154-155). 

 

Para Ashley (2003), na mesma direção do pensamento de Fischer, a complexidade dos 

problemas sociais demanda cooperação e parceria entre Estado, sociedade, Terceiro 

Setor e empresas, para que seja feito um trabalho mais integrado, por meio do qual os 

recursos aplicados produzam melhores resultados em menos tempo. 

 

Fischer (2002a) aponta que a criação e o desenvolvimento das alianças não são 

processos lineares e fáceis, mas que, ao contrário, colocam vários desafios para quem os 

opera, assim como para quem busca analisá-los e gerar conhecimentos que propiciem 

sua reprodução.  

 

De acordo com a autora, do lado das organizações da sociedade civil é preciso também 

que haja um esforço de autoconhecimento e de auto-avaliação, para que elas possam 

balizar suas expectativas em relação à aliança estratégica com dados na realidade. Ao 

mesmo tempo, a incorporação de órgãos públicos nas parcerias constitui, geralmente, 

um dos mais complexos desafios. São numerosos os casos nos quais as empresas 

desistem do processo depois de tentativas frustradas de colaborar com a Administração 

Pública. E a maioria das ONGs e entidades de utilidade pública preferem manter apenas 

convênios de repasses de recursos financeiros por não acreditarem na eficiência da 

tecnoburocracia do Estado. Contudo, a autora ressalta que o ambiente político-social 

brasileiro tornou-se, nos últimos anos, mais favorável à integração dos três setores em 

projetos comuns: 

 

O contexto político brasileiro da década de 1990 é um dos fatores determinantes do 
surgimento de um ambiente favorável a essa aproximação entre organizações de 
diferentes setores. A redemocratização do país foi consolidada, ampliando os espaços 
sociais para o exercício da cidadania e para formas organizadas de participação. A 
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Constituição de 1988 ampliou os direitos civis das pessoas e o fortalecimento dos 
princípios democráticos de convivência social. A proposição de descentralização 
administrativa do Estado, ainda que desacelerada pelas dificuldades em implementar as 
reformas tributárias, sinalizou para a emancipação das comunidades locais, embora seja 
necessário reconhecer o longo caminho a ser percorrido para que se efetive esse 
processo de aperfeiçoamento da gestão publica (FISCHER, 2005, p. 6). 

 

A questão do desafio da colaboração, para Salamon (2000), se expressa bem ao 

evidenciar os três desafios que o Terceiro Setor encara no mundo inteiro, sendo eles: 

colaboração com o Estado; colaboração com o setor empresarial e a promoção da 

colaboração em suas próprias fileiras. 

 
Quanto ao desafio em termos de segundo setor, Mcintosh et al. (2001) reforçam a 

necessidade de se estabelecer uma cidadania corporativa e apontam estratégias 

aparentemente bem sucedidas para empresas responsáveis, ressaltando, também, o 

surgimento de normas de responsabilidade social, como a denominada SA8000.  

 
Lançadas pelo Council of Economic Priorities Accreditation Agency (Órgão 

Credenciador do Conselho de Prioridades Econômicas), em outubro de 1997, as normas 

SA8000 são uma iniciativa coletiva que visa a reunir códigos de conduta cada vez mais 

fragmentados e a oferecer definições claras de termos na área dos direitos do 

trabalhador, incluindo trabalho infantil, trabalho forçado e saúde e segurança. Portanto, 

essas normas constituem um código de responsabilidade social perante terceiros que 

pode ser aplicado internacionalmente a todos os setores comerciais para avaliar se 

empresas ou outras organizações estão cumprindo as normas básicas de práticas de 

trabalho e direitos humanos e, por fim, uma gama mais ampla de questões (MCINTOSH 

et al. 2001). 

 
A necessidade de monitoramento externo e, portanto, de transparência de resultados, 

permite a normalização entre empresas e cria um benchmark universal em torno do qual 

se procura arregimentar apoio para a responsabilidade social e influenciar o 

fortalecimento das alianças intersetoriais. 

 

Com relação ao fortalecimento das alianças, Junqueira (in CAVALCANTI, 2006) 

argumenta que a intersetorialidade constitui-se em uma nova forma de enfrentar os 

problemas sociais, por incorporar a idéia de integração, de território, de igualdade, 
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enfim, dos diretos sociais. Estas tendências têm levado os pesquisadores a considerar 

que as alianças estratégicas serão o mais freqüente e eficiente arranjo organizacional 

para implementar ações sociais. 

 
O século XXI será a era das alianças. Nessa era, a cooperação entre organizações sem 
fins lucrativos e empresas comerciais crescerá em freqüência e importância estratégica. 
As relações de cooperação migrarão progressivamente das alianças tradicionalmente 
filantrópicas, caracterizadas pelo doador benevolente e pelo donatário agradecido, para 
as alianças estratégicas. (AUSTIN, 2001, p. 17) 

 

Ao se resgatarem as posições teóricas apresentadas pelos autores, observa-se que os 

conceitos de parceria e alianças estão, algumas vezes, tratados de forma semelhante. 

Este estudo deseja adotar e fortalecer o conceito de alianças intersetoriais estratégicas, 

por considerar que este arranjo organizacional deve ser fortalecido em termos teóricos e 

de aplicação prática. 

 
É significativo apontar que o Banco Mundial realizou um estudo denominado “Parceria, 

pobreza e cidadania” (1999), evidenciando as tendências de mudanças na estrutura e 

funcionamento do Terceiro Setor, as razões do seu crescimento em todo o mundo e a 

emergência do tema da responsabilidade social das empresas. A conclusão desse 

relatório foi incorporada a um outro, denominado “Relatório Mundial sobre 

Desenvolvimento”, e os resultados apontaram para a emergência deste novo modelo de 

atuação na área social, cujas principais características envolvem a necessidade de inter-

relação entre empresas, governo, ONGs e sociedade civil (GONZALEZ, 1999). 

 
Na mesma direção dos resultados desses estudos, esta tese propõe a necessidade de uma 

inter-relação entre os três setores, como modelo mais adequado de atuação na área 

social. Não só incorporando as colocações de Noleto (2000), mas, inclusive, a partir da 

questão semântica, estabeleceu-se a diferença conceitual entre o que se entende por 

parcerias e por alianças intersetoriais. 

 
Por conseguinte, este trabalho coloca como seu enfoque central a intersetorialidade na 

perspectiva de defender a proposta de que as alianças estratégicas são uma das 

alternativas mais significativas para que ações de transformação possam equacionar 

problemas sociais de caráter crucial para as sociedades contemporâneas. 
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Entretanto, essa cooperação entre as esferas envolvidas ressalta que o investimento em 

questões sociais depende, em grande parte, da produção de conhecimento e de 

metodologias específicas para viabilizar a atuação social das empresas e o 

aperfeiçoamento das configurações organizacionais intersetoriais. 

 
Faz-se necessário ampliar as pesquisas nacionais e regionais com empresas de 

diferentes portes e diversas inserções econômicas, nas quais possam ser verificados o 

desempenho e as características dessas alianças, bem como as dificuldades e as 

condições que os empresários, os gestores públicos e os dirigentes de OSC’s encontram 

para realizar esse tipo de configuração organizacional.  

 

 

2.2  PARCERIAS E ALIANÇAS PARA AÇÕES SOCIAIS 

 

A necessidade de formar parcerias, alianças estratégicas já é uma realidade no mundo 

dos negócios, porém essas relações em âmbito social ainda caminham a passos lentos. 

 

O movimento em sentido à globalização gerou forças poderosas que estão obrigando a 

formação de alianças estratégicas entre empresas para se posicionarem na economia 

mundial. Visando a uma maior competitividade, as empresas entram nesse jogo 

procurando novas oportunidades de mercado. E elas não podem participar dessas 

relações sem constituírem parceiros, tanto locais quanto globais (DOZ e HAMEL, 

2000). 

 

Para Valarelli (1999), o termo parceria tem sido amplamente utilizado e difundido, com 

o intuito de caracterizar o que seria uma nova forma, ou mesmo modelo de relação entre 

as várias organizações da sociedade, ou seja, ONGs, governos, fundações, igrejas, 

sindicatos, empresas, entidades assistenciais, agências multilaterais, onde deve ser 

enfatizada a atuação motivada por interesses comuns, em vez do relacionamento 

pautado pelo conflito e pela competitividade. 

 

Entretanto, ainda na visão do autor, a diversidade de grupos sociais e de organizações 

que atuam na sociedade e que têm interesses, valores, trajetórias e naturezas diferentes, 
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faz com que o que é uma parceria para uns não seja, necessariamente, considerado como 

tal por outros. 

 

Nesse sentido Harbison e Pekar Jr. (1999) consideram que uma aliança deve estar 

estruturada, apoiada nos desafios que enfrenta e, além disso, precisa ser cultivada. Os 

envolvidos precisam localizar as dificuldades a resolver, como também as 

oportunidades de tirar vantagem da força advinda dessa união. 

 

Camarotti e Spink (2000, p. 8) afirmam que:  

 

Alianças sempre existiram e sempre vão existir no mundo político, econômico e social, 
geralmente para defender e apoiar interesses de grupos ou setores específicos. O que 
caracteriza essas novas alianças é sua natureza heterogênea, constituída por 
organizações de atuação diversa, ligadas a setores diferentes e, por vezes, até 
antagônicas. 

 

Tachizawa (2002) afirma que quando os esforços são acrescidos e unem-se 

conhecimentos e recursos, as possibilidades de atuação são ampliadas e, mesmo 

havendo, no momento atual, essa necessidade, a busca por parcerias e a construção de 

alianças têm sido pouco exploradas.  

 

Para o autor, as terminologias cooperação e parceria têm sido utilizadas tanto como 

necessidade nos negócios, quanto pela maneira de atuar das organizações. Ambas as 

terminologias, porém, são aplicadas como tendo valor por si mesmas e isto, apesar de 

valorizá-las, cria, ao mesmo tempo, dificuldades em sua construção. 

 

No âmbito das alianças que enfocam problemas sociais, a afirmativa de Tachizawa 

reforça os objetivos do presente estudo, porque ela remete à necessidade de se 

estabelecerem parcerias e alianças intersetoriais para fortalecer a responsabilidade social 

corporativa. 

 

Fischer (2002b) realça este aspecto no estudo de caso da parceria entre o Liceu das 

Artes e Ofícios da Bahia e a Fundação Odebrechet, ambas consideradas instituições 

singulares no cenário brasileiro, na qual pode ser identificada a alta potencialidade das 
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ações da aliança, como também o nível elevado de tensões e desafios inerentes à sua 

gestão. 

Na visão de Reficco, Herrero e Austin (in PARENTE e GELMAN, 2006), escolher um 

parceiro adequado que contribua para o sucesso de uma aliança social estratégica não é 

tão simples e nem fácil. Para que a parceria possa almejar sucesso, é condição 

necessária que os parceiros estejam alinhados em sua relação com as três variáveis que 

definem sua própria organização: missão, valores e estratégias. 

 

A necessidade de se formar parcerias com quem se possa obter este alinhamento de 

forma ampla e profunda, não impõe que o vínculo entre parceiros deva ser completo e 

absoluto, sempre. O importante é que se estabeleça uma congruência suficiente para que 

a colaboração seja produtiva e traga benefícios para os parceiros. 

 

De acordo com os autores, para se administrar a parceria social de maneira eficaz, três 

aspectos devem merecer especial atenção: compromisso, comunicação e mensuração.  

 

Uma relação de parceria requer um engajamento (compromisso) de líderes que tenham 

poder para tomada de decisões, alocação de recursos e capacidade para comprometer 

sua organização; caso contrário, não haverá correlação entre estes elementos que são 

vitais para uma gestão de sucesso. Uma colaboração de sucesso exige, em cada 

segmento de cadeia de valor, uma comunicação eficaz, tanto dentro da organização 

como com a parceria e seu entorno. Com relação à mensuração ou à medição dos 

resultados, mesmo com os benefícios emitidos pela boa comunicação, algumas 

empresas mostram certa resistência em apresentar as conquistas alcançadas pelas 

parcerias sociais, caracterizando, com isso, que muitos têm dificuldade para 

compatibilizar a criação de valor econômico e de valor social. 

 

As parcerias sociais são baseadas e justificadas pela criação de valor tanto para os 

sócios como para a comunidade. Geralmente requerem investimento de recursos, 

devendo, portanto, dar retornos tanto econômicos como sociais. 

 

O princípio de estabelecimento de uma relação de parceria, na maioria dos casos, 

acontece na forma de doações que, sob o ponto de vista filantrópico, podem ser em 
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dinheiro ou espécie. Entretanto, quando o doador não apresenta mais condições de 

colaborar, acaba comprometendo a criação de valor, tanto de si mesmo como do 

receptor, podendo acabar aí a relação de parceria. 

 

Na prática, as doações de recursos genéricos tendem a meios empregados com a 

pretensão de preencher lacunas nas necessidades da organização receptora. Na 

perspectiva das organizações da sociedade civil, as doações são úteis, necessárias e 

representam parte essencial do compromisso de uma sociedade com o terceiro setor. 

 

Reficco, Herrero e Austin (in PARENTE e GELMAN, 2006) argumentam que, do 

ponto de vista da empresa doadora, o valor gerado por bens genéricos tem suas 

limitações, visto que qualquer um pode assinar e emitir um cheque, inclusive a empresa 

concorrente. 

 

Quando as parcerias são intersetoriais, ou seja, as colaborações são originárias do 

primeiro e segundo setor, as limitações são mais tênues pois, ainda que se esgote o 

orçamento de doações, as competências centrais da empresa e da OSC  ainda 

permanecerão. 

 

Essas limitações demonstram que estabelecer relações de parcerias ou alianças não se 

configura como uma tarefa simples e fácil. Há situações em que as empresas fogem de 

um compromisso maior devido às barreiras iniciais que muitas vezes encontram. Estas 

barreiras podem se apresentar, por exemplo, na distinção de culturas entre o mundo 

empresarial e o da sociedade, o que dificulta as partes envolvidas a chegarem a um 

acordo sobre as metas da cooperação. 

 

Os autores demonstram que tradicionalmente as relações com as organizações da 

sociedade civil se norteiam por um contínuo de três etapas: filantrópica – de caráter 

assistencial; transacional – relação bilateral, quando o fluxo de valor tende a ir para 

ambas as direções; integrativa – quando a relação se estrutura em torno da produção 

conjunta e exerce valioso papel. À medida que os parceiros progridem, direcionados 

para um trabalho integrado, aumenta a complexidade da relação; porém, também cresce 

a geração de valor para as partes envolvidas e para o ambiente ao seu redor. 
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O quadro abaixo, proposto por Austin (2003), evidencia a dificuldade e complexidade 

para se estabelecer uma relação de parceria ou aliança. 

 

Quadro 2 – Dificuldades frente ao estabelecimento de relações de parceria e de alianças 
 

Natureza do vínculo Filantrópico Transacional Integrativo 

Nível de compromisso Baixo  Alto 

Importância para a missão Periférica  Central 

Magnitude dos recursos Baixa  Alta 

Tipo de recurso Dinheiro  Capacidades centrais 

Espectro de atividades Estreito  Amplo 

Nível de interação Pouco freqüente  Intenso 

Complexidade administrativa Baixa  Alta 

Valor estratégico Baixo  Considerável 

    Fonte: Austin (2003). 
 

Segundo Vieira12 (2004), o Brasil transformou-se nas últimas duas décadas em um dos 

mais criativos centros de reflexões e experiências sobre as alianças intersetoriais, ou 

seja, alianças entre a sociedade civil, o governo e a iniciativa privada. 

Essa afirmativa do autor é um fator muito favorável para as condições sociais que o país 

apresenta no momento. Entretanto, é preciso ir além das reflexões e colocar em prática 

as experiências adquiridas, o que não é tão simples. 

 

Desafios e geração de conhecimentos foram elementos fundamentais para a trajetória da 

experiência vivida pelo município de Cubatão, no período em que era conhecido como o 

“Vale da Morte”. Para aquilatar essas potencialidades e dificuldades, no caso especifico 

da região estudada, a seguir abordam-se suas experiências com alianças intersetoriais, 

denominadas, então, de “pacto trilateral”. 

                                                 
12   Geraldinho Vieira é jornalista e representante da Fundação Avina no Brasil. 



 78 

3 “VALE DA MORTE”: A EXPERIÊNCIA DAS ALIANÇAS 

INTERSETORIAIS NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO 

 

O município de Cubatão sempre foi marcado e rotulado pela opinião pública. Ora por 

abrigar um dos mais importantes pólos industriais do Brasil e ser considerado como o 

“milagre de crescimento industrial” que salvaria o país da crise econômica, ora por ser 

identificado como a região mais poluída do planeta em função de suas atividades 

produtivas, predominantemente contaminadoras da atmosfera, do solo e das fontes 

hídricas. 

 

O momento importante que consolidou a implantação do pólo industrial de Cubatão se 

deu na década de 1950, com a instalação das indústrias de base. Nessa época os 

empreendedores não cogitavam ou não se preocupavam com a viabilidade ambiental de 

seus investimentos industriais. Portanto, as conseqüências que poderiam ocorrer, tanto 

para a população quanto para a fauna e flora da região, não mereciam destaque nos 

planejamentos organizacionais nem, tampouco, nas ações governamentais de apoio ao 

crescimento econômico que, então, era considerado sinônimo de desenvolvimento.  

 

A omissão, ou mesmo a falta de conhecimento e preocupação dos industriais e das 

autoridades em relação à agressão ambiental, era amenizada pela projeção de sucesso 

que a instalação do pólo provocou, por ser considerado um dos mais importantes e 

promissores do país. 

 

Apesar dessa imagem positiva, a poluição demarcou o espaço e o crescimento urbano-

industrial da região, estigmatizando o município. A falta de legislação que pudesse reger 

normas ambientais no princípio da industrialização não foi sentida apenas no Brasil, 

mas, no mundo. Os problemas ambientais começaram a ganhar destaque a partir da 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

em 1972, na qual se discutiu, pela primeira vez, o lado perverso do desenvolvimento 

econômico baseado no crescimento industrial (PINTO, 2005). 

 

Entre marcas e rótulos recebidos por Cubatão, a denominação mais contundente e 

exaustivamente debatida foi a que ressaltava a questão ambiental, envolvendo as 
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condições insatisfatórias, identificadas pelo alto nível de poluição atmosférica, 

contaminando a vida humana e os recursos naturais.  

 

O período mais conturbado do debate acerca dos problemas ambientais do município se 

inicia na década de 1970, quando começam a surgir manifestações oficiais sobre a 

poluição atmosférica de Cubatão, ressaltando as opiniões e reclamações que, até então, 

eram divulgadas apenas em jornais locais sem atingir audiências mais amplas. Somente 

quando estudos apontaram o crescimento da incidência de doenças respiratórias na 

população é que as condições objetivas da cidade e seus efeitos sobre os moradores se 

tornaram francamente visíveis (PINTO, 2005). 

 

A partir de então, várias foram as tentativas de discussão em diferentes âmbitos 

institucionais, principalmente na esfera político-administrativa, visando a encontrar 

possíveis soluções para o problema que se tornava cada vez mais evidente. 

 

Nesse sentido, a Prefeitura local realizou, em 1971, o I Seminário sobre a Poluição do 

Ar e das Águas na Baixada Santista, mesmo não se conhecendo, naquele momento, os 

dados precisos acerca da quantidade de detritos despejados no solo, na água e na 

atmosfera da cidade.  

 

As conseqüências dessa poluição originada dos resíduos das atividades industriais 

também não eram conhecidas e nem estudadas, visto que não se constituiam em tópico 

da gestão empresarial. Somente em 1974 um relatório sobre as condições da poluição na 

Baixada Santista, resultado de uma pesquisa realizada por médicos da Prefeitura local, 

constatou oficialmente os problemas que a poluição atmosférica vinha acarretando sobre 

a saúde e qualidade de vida da população. 

 

Segundo Pinto (2005), a oficialização da notícia resultou, em 1978, na necessidade de se 

formar uma Comissão Especial de Vereadores (CEV). Esta comissão foi um importante 

canal de denúncias, acessível aos trabalhadores locais, uma vez que os poderes 

constituídos e as empresas não se responsabilizavam pelas condições de saúde e de vida 

que afetavam seus empregados e a população em geral. 
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Constatou-se, também, que não foi apenas a poluição do ar que abalou a saúde pública, 

pois diversos “lixões” de resíduos industriais permitiram a contaminação do solo e 

poluíram as águas dos rios que permeiam o município, causando doenças às famílias 

residentes nesses locais. 

 

Desde 1975, esperava-se que as autoridades locais tomassem providências, 

especialmente depois que foram denunciadas as ocorrências de intoxicação de 

trabalhadores, causada pelo pentaclorofenato de sódio, um produto químico conhecido 

como “pó-da-china”, com alto potencial cancerígeno e que era empregado na fabricação 

de diversos produtos tais como: pesticidas organoclorados; componentes químicos para 

extintores de incêndios; solventes clorados, utilizados como potentes desengraxantes de 

metais pelas indústrias automobilísticas e também nas lavanderias para lavagem de 

roupa a seco. O uso de solventes clorados em lavanderias foi recentemente denunciado 

pela organização não governamental – ACPO – Associação de Controle aos Poluentes/ 

Associação de Consciência à Prevenção Ocupacional; os compostos para extintores de 

incêndio foram proibidos em virtude de produzirem resíduos tóxicos após seu emprego. 

 

Em 1977 a vegetação da Serra do Mar, que recobre o entorno da cidade, começou a 

manifestar os efeitos mais graves da poluição ambiental e da ocupação descontrolada do 

solo, acelerando a sua devastação. Como conseqüência, tornou-se iminente o perigo de 

desmoronamentos, ameaçando a sobrevivência física das famílias moradoras nas 

encostas da Serra e provocando freqüentes desastres ambientais. 

 

Essas preocupações passaram a ser compartilhadas também pelas empresas do pólo 

industrial do município pois, na temporada de chuvas, temia-se o fenômeno chamado 

“água corrida”, que significava a precipitação serra abaixo de grande quantidade de 

vegetação, pedras e troncos. Caso estes alcançassem as instalações industriais, poderiam 

perfurar reservatórios de produtos químicos, colocando em risco toda a população e 

causando significativos danos às indústrias atingidas.  

 

O prejuízo ambiental decorrente desses acidentes era incalculável e considerado um dos 

indicadores mais marcantes de degradação no município, pois vinha provocando a 
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extinção completa de inúmeras espécies vegetais e animais existentes, até então, na 

região. 

 

Como tentativa de solução para estas ocorrências, foi feito o replantio de árvores nativas 

e novas semeaduras na serra. Este trabalho foi realizado pelo Instituto de Botânica da 

Universidade de São Paulo logrando um êxito relativo, já que as causas do problema 

não foram eliminadas e continuavam a exercer seus efeitos destrutivos sobre a fauna e a 

flora da região. 

 

Conforme Pinto (2005), na década de 1980, Cubatão recebeu o desonroso título de 

“Vale da Morte”, expressão essa criada pelo jornalista Randau Marques em matérias 

publicadas no Jornal da Tarde, de São Paulo que denunciavam os efeitos nocivos da 

poluição sobre a comunidade residente na cidade. Esse estigma acarretou um 

preconceito generalizado contra a cidade e seus moradores, estabelecendo uma imagem 

pública prejudicial às autoridades e empresas locais. 

 

Nesse momento, a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental13 – Cetesb -  

informou, por intermédio de relatório oficial, que eram lançados por dia na atmosfera 

local 30 (trinta) toneladas de poluentes, tornando-se, então, conhecidos e oficialmente 

reconhecidos os níveis de poluição ambiental no município de Cubatão.  

 

O relatório demonstrou preocupação com alguns bairros mais afetados, chamando a 

atenção para a situação da Vila Parisi, localizada no centro do aglomerado industrial e, 

por isso, recebendo quantidades mais elevadas de poluentes. Ela foi considerada pela 

Organização Mundial da Saúde como o local mais poluído do mundo, tornando-se o 

símbolo dos problemas ambientais que caracterizavam a região14.  

 

O surgimento da Vila Parisi no município se deu com o loteamento feito pelos irmãos 

Heládio e Celso Parisi, em 1956, com o propósito de instalar um bairro com 

                                                 
13  A Cetesb é um órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente do governo de São Paulo, tendo por 

missão o controle e prevenção da poluição, como também o monitoramento da qualidade do ar, praias, 
rios e reservatórios. (www.cetesb.sp.gov.br). 

 
14   Fonte: Jornal do Brasil, 13/08/1984 (in: Banco de Dados do Jornal Folha de S. Paulo, 2006). 
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características residenciais para os trabalhadores das empreiteiras prestadoras de 

serviços para as indústrias.  

 

Com a expansão das obras do pólo industrial, foi crescendo o número de trabalhadores 

de empreiteiras. Nos anos 70, a Vila tinha 15 mil moradores, chegando a cerca de 20 

mil pessoas em 1983, sem contar com qualquer infra-estrutura urbana para atender essa 

população. O significado da presença desses moradores pode ser aquilatado quando se 

observa, de acordo com dados do IBGE, que o município inteiro tinha, na década de 

1980, um total de 78.630 habitantes.  

 

A Vila Parisi, além da densidade populacional, concentrava os segmentos mais pobres e 

carentes, visto que a maioria das pessoas era oriunda de outros estados, atraída pelas 

perspectivas de trabalho ofertado pelas empreiteiras para uma mão-de-obra sem 

qualificação profissional. 

 

Para Couto (2002), o risco de uma catástrofe era iminente e, por isso, era preciso 

controlar, com urgência, a emissão das substâncias ejetadas que colocavam em risco a 

saúde e a vida da população. Em função dessa situação, o Governo do Estado de São 

Paulo criou, em 1981, uma Comissão Especial de Inquérito – CEI – para apurar as 

informações e oferecer soluções aos problemas ambientais do município.  

 

Essa Comissão coletou os depoimentos de pessoas de todos os segmentos da sociedade 

local e da comunidade científica abrindo, pela primeira vez, um espaço de manifestação 

pública e tornando o problema local transparente para o conhecimento de todo o país.  

 

Em abril de 1982 realizou-se o I Congresso da Associação das Vítimas da Poluição e a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC – colocou seus cientistas à 

disposição da entidade, ampliando o apoio e a divulgação pública da questão ambiental 

de Cubatão. 
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A “Associação das Vitimas da Poluição e das Más Condições de Vida de Cubatão” – 

AVPMCVC – que é uma Organização Não Governamental15, foi criada em 1982, 

fortalecendo a reação da sociedade e passando a ser um canal de denúncias da 

população, sob a liderança de seu principal articulador, o vereador Dojival Vieira dos 

Santos. 

 

De acordo com dados extraídos de publicação da Cetesb16 e citados pelo médico Paulo 

Naum, uma das constatações feitas durante o referido congresso foi a omissão das 

autoridades em relação aos problemas criados pelas indústrias que expeliam para a 

atmosfera, diariamente, cerca de mil toneladas de poluentes, tais como monóxido de 

carbono e hidrocarbonetos. Era como se o Estado não tivesse que exercer qualquer 

responsabilidade sobre a atuação empresarial e esta pudesse ser absolutamente 

autônoma, independente e omissa. 

 

Durante o congresso, foi denunciada, também, a sonegação de informações oficiais 

sobre a poluição e a atuação tíbia da Cetesb. Um participante declarou: “As autoridades 

se trancam nos gabinetes e o povo não tem acesso às decisões e informações que o 

afetam”17. 

 

Esse cenário sinalizava a ausência de comprometimento das esferas do poder público 

municipal, das organizações de mercado e da sociedade civil, uma vez que procuravam 

alternativas de soluções mediante esforços isolados, como troca de filtros industriais ou 

de equipamentos que minimizassem a liberação de gases e líquidos poluentes, dentre 

outras ações. 

 

Esses esforços isolados dos órgãos e das empresas envolvidos na crise ambiental e 

ecológica do município foram se tornando cada vez mais ineficazes, culminando com o 

cenário que gerou a denominação “Vale da Morte”. Impactadas pela imagem pública 

negativa e pelo crescimento das denúncias, as indústrias foram estimuladas a reagir, 

                                                 
15   Notícia veiculada no Jornal Folha da Tarde de 20 de abril de 1982. 
 
16   Jornal da Cetesb nº 15, de 1977. 
 
17   Fonte: Jornal da Tarde, 24/02/1982 (in: Banco de Dados do Jornal Folha de S. Paulo, 2006) 
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tomando algumas atitudes, como a criação de ação do chamado “Grupo de Trabalho 

Vale da Vida”. 

 

Essa iniciativa das indústrias foi o primeiro passo para a constituição de alianças 

intersetoriais pois, em função da criação do grupo de trabalho, a Câmara dos Vereadores 

do Município reuniu-se, pela primeira vez, com representantes das empresas do pólo 

industrial e com ONGs focadas para o meio ambiente e a ecologia como: as Igrejas 

Metodista e Anglicana que tinham intensa participação social; a Sociedade Brasileira de 

Ecologia – SBE; a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC; a 

Sociedade Brasileira de Proteção à Natureza – ABPN; a Pastoral Operária Católica. A 

Câmara ainda se reuniu com lideranças das comunidades dos bairros afetados pelas más 

condições ambientais, representadas pela Sociedade Beneficente da Vila São José e pelo 

Comitê de Defesa da Vida de Vila Parisi18. 

 

Um dos resultados desse encontro foi a elaboração de um importante documento 

intitulado “Denúncia do Povo Brasileiro”, no qual se divulgou um posicionamento que 

confrontava com as decisões do Grupo Vale da Vida, por este assumir-se como defensor 

apenas do interesse econômico das indústrias, além de limitar os problemas ambientais 

somente às áreas críticas, como era o caso da Vila Parisi. Um outro resultado foi que a 

atuação dos segmentos políticos e religiosos incentivou e estimulou a participação 

popular na busca de soluções paras os problemas sociais e ambientais da cidade. Desse 

movimento originou-se o Comitê das Vítimas da Poluição que, posteriormente, 

transformou-se na Associação das Vítimas da Poluição e Más Condições de Vida de 

Cubatão (PINTO, 2005). 

 

O interesse da comunidade cientifica, principalmente da SBPC, deve ser ressaltado, 

pois, visando à recuperação ambiental e à proteção da população, marcou sua presença 

criando, inclusive, um Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Cubatão que foi 

promotor de intensos debates de repercussão nacional. 

 

Nessa época, a população sentia a necessidade de ser protegida pelo poder público, pois 

a falta de informação sobre os efeitos da poluição indicava o desinteresse das 

                                                 
18   Fonte: Jornal da Tarde, 11/01/1982 (in: Banco de Dados do Jornal Folha de S. Paulo, 2006). 
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autoridades e dos políticos em divulgar os problemas ambientais e promover a discussão 

coletiva. A justificativa dessa postura ficava circunscrita à necessária defesa e ao sigilo 

com que deveria ser tratado um município considerado área de segurança nacional. As 

condições ambientais não eram divulgadas nem para os pesquisadores e cientistas, sob o 

pretexto dessa característica da região, advinda dos conceitos político-administrativos 

dos governos militares. Com razão, a população se sentia desinformada e desprotegida, 

quando constatava que até os órgãos competentes eram preteridos pelos detentores 

dessas informações.  

 

A desinformação da população e a aparente falta de atenção dos órgãos competentes 

contribuíram para a tragédia ocorrida em fevereiro de1984, no bairro chamado de Vila 

Socó, hoje denominado Vila São José. Com aproximadamente 1.200 famílias, o bairro 

foi vítima de um incêndio ocasionado por um vazamento de gasolina no oleoduto 

Santos/São Paulo, cujas tubulações passavam exatamente em frente ao mísero 

aglomerado de moradias constituído por barracos e palafitas frágeis e inseguros, quadro 

típico da maioria das favelas do município. 

 

De acordo com Pinto (2005), o vazamento da gasolina foi percebido por alguns 

moradores, mas estes, na euforia de conseguir um dinheiro a mais com a venda do 

combustível, estocaram o quanto engarrafaram do líquido que havia escapado, sem 

imaginar a tragédia que estava por vir. Na madrugada do domingo, dia 25 de fevereiro 

de 1984, a Vila Socó foi destruída pelas explosões do oleoduto e o fogo se alastrou por 

todos os lugares, invadindo as casas e matando famílias inteiras que dormiam em seus 

pobres barracos. 

 

Ainda segundo Pinto (2005), houve oficialmente 99 mortos, dezenas de feridos e mais 

de mil desabrigados. As estatísticas não oficiais se referem a um número muito maior, 

uma vez que famílias inteiras morreram sem que ninguém reclamasse esses corpos. Em 

uma área que conseguia abrigar cerca de 1.200 famílias, extra-oficialmente se aponta, 

pois, a morte de mais de 500 pessoas. 

 

O episódio colocou em pânico toda a população em virtude da possibilidade de que a 

refinaria pudesse explodir, incendiando a cidade por inteiro. Apesar de a empresa ter 
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admitido sua responsabilidade pelo vazamento e indenizado as famílias atingidas pelo 

acidente, ela não conseguiu apagar esse episódio da memória das pessoas e ainda 

fortaleceu, perante o mundo, a consciência sobre as condições ambientais absolutamente 

precárias que predominavam no município. 

 

Em decorrência desses fatos, no mesmo ano da tragédia da Vila Socó, em cerimônia 

oficial, o Governador do Estado de São Paulo, Sr. André Franco Montoro, primeiro 

governante eleito por voto direto na fase de redemocratização do país, discursou sobre a 

necessidade de controlar a atividade poluidora em Cubatão. Explicitando sua 

consciência de que 75% das indústrias poluidoras eram de propriedade estatal, assumiu, 

publicamente, o compromisso de tornar respirável o ar de cidade. 

 

Nessa cerimônia, o então presidente da Cetesb, Werner Zulauf, enfatizou a necessidade 

e a importância de se estabelecer um pacto trilateral e isto foi realizado naquele evento, 

quando foram firmados acordos entre o governo, a indústria e a comunidade.  

 

Usando a expressão “pacto trilateral”, os atores sociais envolvidos concluíam que, para 

solucionar ou amenizar os impactos ambientais, tornava-se imperativa a concentração 

de esforços das organizações dos três setores: público, privado e sociedade civil, 

estabelecendo-se, assim, em 1985, uma parceria intersetorial. 

 

Essa parceria foi estabelecida entre a Administração Municipal, a Cetesb, as indústrias e 

a comunidade de Cubatão e iniciou um rígido programa de despoluição ambiental. Com 

o investimento de US$ 600 milhões das indústrias, em projetos de controle ambiental, 

recursos em parte financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), 

os resultados foram imediatos: no período inferior a dez anos, os índices de fontes 

poluidoras foram reduzidos em 92%. É uma melhora significativa, embora haja danos 

irreparáveis como é o caso do mangue e do estuário do Porto de Santos, onde a presença 

de metais pesados desaconselha a dragagem do leito do canal, prejudicando as 

operações portuárias (SANTANA, 2004). 

 

O reconhecimento dos resultados desse esforço de parceria ocorreu quando da 

realização da ECO 92, na qual a Organização das Nações Unidas – ONU – outorgou o 
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Selo Verde a Cubatão, elevando-a à condição de “Cidade-Símbolo da Ecologia e 

Exemplo Mundial de Recuperação Ambiental”. Coroou-se, assim, um intenso trabalho 

para reverter o cenário negativo das décadas passadas e sepultar o epíteto de Vale da 

Morte.  
 

Tanto técnicos da Prefeitura como da Cetesb concordaram que a solução foi possível 

graças ao entrosamento de toda a comunidade (poderes públicos estaduais e municipais, 

empresas e população). Na opinião desses grupos de profissionais, “essa nova 

mentalidade tem como base a qualidade total em toda a cadeia do processo produtivo, 

levando em conta que a preservação do meio-ambiente é um bom investimento”19. 

 

Com relação às questões ambientais, Cubatão demonstrou ter se conscientizado dos 

riscos que corria, procurando as formas mais adequadas para enfrentá-los. Hoje, as 

empresas reciclam mais; as indústrias consomem menos água e protegem rios da região; 

empregam funcionários capacitados e equipamentos de alta tecnologia; atuam junto à 

comunidade para proteção do meio ambiente e divulgação da educação ambiental. É o 

que se pode chamar de verdadeira transformação, princípio fundamental da 

responsabilidade social corporativa. 

 

Atualmente, o município é considerado exemplo pelas autoridades brasileiras e também 

por diversas entidades internacionais. A recuperação ambiental possibilitou que a 

maioria das empresas conquistasse a certificação ISO 14.001, que ratifica a excelência 

em gestão ambiental20. 

 

Nessa direção, o Município foi contemplado com um Centro de Capacitação e Pesquisa 

em Meio Ambiente – Cepema –, investimento feito pela Petrobrás e doado à 

Universidade de São Paulo, como resultado da assinatura de um Termo de Ajustamento 

de Conduta – TAC21 – em 2004. Esse Centro dará suporte aos cursos de pós-graduação 

e extensão da USP, nas áreas de preservação dos recursos naturais e de gestão 

                                                 
19   Fonte: www.novomilenio.inf.fr/cubatao/ch014.htm, 2004, pp. 1-2 e 7). Acesso em 30/04/2005. 
 
20   Fonte: www.cosipa.com.br/Pagina/0,1574,17-940-3280,00.html – Acesso em 27/7/2006. 
 
21   O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – foi instituído pela Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1984. 

Pode ser aplicado a pessoas físicas e jurídicas, obrigando o infrator a corrigir danos provocados no 
meio ambiente. Com isso, o ministério público evita a abertura de um processo criminal e dá tempo 
ao infrator para corrigir ou diminuir os impactos ambientais de sua atividade econômica. 
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ambiental. Um convênio firmado com a Secretaria de Educação de Cubatão garantirá 

aos professores da rede pública municipal a capacitação em aulas de educação 

ambiental. Nas palavras do Coordenador do Cepema, sr. Cláudio Oller, há um interesse 

primordial em que “a comunidade esteja inserida no projeto”. Deve ser registrado que o 

Cepema, ao lado de mais cinco universidades estrangeiras, foi escolhido para receber 

recursos da Alcoa Foundation, destinados ao desenvolvimento de programas de 

sustentabilidade ambiental. 
 

Embora todo o sucesso obtido na solução dos problemas ambientais, o município 

conserva uma grande dívida social, seqüela ainda da sua ocupação desordenada, 

principalmente nas décadas de 1970 e 1980. Nessa época, além do ritmo acelerado de 

crescimento das indústrias, acontecia também a construção da primeira pista da Rodovia 

dos Imigrantes, o que levava as construtoras a montarem acampamentos para os 

trabalhadores próximos às obras, criando os chamados bairros-cota.  

 

O surgimento desses bairros, de forma desordenada e, portanto, sem o necessário 

acompanhamento de infra-estrutura, de saneamento básico, de recursos sociais para o 

atendimento da educação, da saúde, da segurança, dentre outros, ampliou a dívida social 

apontada e referendada pelo “Censo do Trabalhador”, estudo realizado em 2001, cujos 

resultados foram divulgados em 2002. 

 

De acordo com a Assessoria de Ação Governamental, mesmo indicando um 

levantamento em 80% da população, os resultados desse estudo confirmaram o 

recenseamento feito pelo Ibge22 no ano 2000. 

 

Para a realização da pesquisa, foram visitadas 30 (trinta) mil moradias. Os dados mais 

expressivos levantados apontaram os seguintes problemas sociais: pobreza; favelização; 

desemprego; baixa qualificação profissional; analfabetismo. A projeção do Censo do 

Trabalhador indicou que cerca de 60% da população de Cubatão, estimada em 108 mil 

habitantes, vivia em favelas, numa situação crítica e na linha de pobreza, pouco acima 

da indigência. 

 

                                                 
22   Jornal “A Tribuna”. Santos/SP, 10/07/02, caderno A, p. 10. 
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Cubatão apresentou 13.423 desempregados (12,42% da população economicamente 

ativa), dos quais 7,29% estavam há mais de dois anos sem conseguir emprego; 2,77% 

há mais de um ano; 2,19% de seis meses a um ano e 3,31% há menos de seis meses. As 

empreiteiras da construção civil e montagem industrial, que realizavam obras no pólo e 

na Rodovia dos Imigrantes, eram as empresas que mais absorviam a mão-de-obra local 

(5,07%), seguidas das indústrias (4,18%), do serviço público (3,10%) e do comércio 

(0,88%). Trabalhavam como autônomos 3,19%; eram comerciantes 0,93%; aposentados 

e pensionistas, 3,09%; cerca de 9,88% exerciam outra atividade. Viviam na 

informalidade de trabalho 69,68% da população ativa, que não puderam declarar sua 

fonte de renda. 

 

De acordo, ainda, com a pesquisa, um fato curioso foi que 69,33% dos 86.270 

consultados informaram ter casa própria, enquanto apenas 9,53% moravam em imóvel 

alugado; 3,51% em imóvel cedido; 2,01% em alojamentos e 15,62% nada declararam. 

Este resultado origina-se no fato de que a maioria da população pesquisada (51% dos 

consultados) residia em favelas da cidade, habitando casas de alvenaria, construções 

mistas e palafitas, ou seja, considera “casa própria” sua construção clandestina erguida 

em invasões insalubres Um forte indicador social dessa situação de favelização é que os 

dois bairros mais populosos da cidade, citados como favelas, somavam 19,71%, contra 

11,52% da população que residia em dois bairros considerados “nobres” e 6,90% em 

região semi-urbanizada. 
 

Quadro 3 – Principais dados de infra-estrutura de Cubatão / Censo/2000 
DOMICÍLIOS TOTAL 

Domicílios com esgoto 13.321 

Domicílios com água encanada 25.639 

Domicílios com coleta de lixo 29.491 

      Fonte: IPEADATA. 

 

O quadro 3 evidencia a situação de semi-urbanização desses bairros, com ênfase 

especial para a ausência do sistema de rede de esgoto, cujo índice não atinge 50% das 

30 mil moradias pesquisadas, ou melhor, equivale apenas a 44,40% das mesmas. 
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Do ponto de vista demográfico, os resultados do estudo feito pelo IBGE revelaram que, 

dos moradores, 51,30% se declararam solteiros; 31,78% casados; 2,85% viúvos; 1,13% 

desquitados e 11,12% viviam em situação indefinida. 
 

A pesquisa revelou, ainda, que Cubatão contava, então, com mais homens (51,75%) do 

que mulheres (48,25%) e que 79,32% da população sabia ler e escrever. Eram 

analfabetos 20,68%. Excluídas as crianças entre 1 e 7 anos, os pesquisadores 

concluíram que o analfabetismo entre os moradores em idade escolar e os adultos 

atingia 7.730 pessoas. Tal resultado permitiu constatar que 22, 2 % da população eram 

constituídos de analfabetos funcionais. Estudavam em escolas na cidade 91,41% dos 

cubatenses. 
 

Mais da metade (54,60%) parou de estudar mas, se tivesse oportunidade, voltaria à sala 

de aula, almejando, principalmente, os seguintes cursos profissionalizantes: Ajudante 

Industrial; Eletricista; Motorista; Pedreiro. A pesquisa pôde evidenciar outros aspectos 

demográficos significativos, expostos no quadro 4 a seguir. 

 
Quadro 4 – Principais dados demográficos de Cubatão / Censo/2000 

POPULAÇÃO Nº 

População total (habitantes em 30.000 moradias) 108.309 

População urbana 107.661 

População rural 648 

Homens 54.524 

Mulheres 53.785 

Densidade demográfica 761,13 (hab./km�) 

Mortalidade infantil até 01 ano(por mil) 21,82 

Expectativa de vida (anos) 68,32 

Taxa de fecundidade (filhos por mulher) 2,30 

Taxa de alfabetização 90,94% 

Analfabetos (INEP-2003) 9,1% (com 15 anos ou mais) 

Analfabetos funcionais 22,2% 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) 0,772 (381ª posição no estado) 

IDH-M Renda 0,706 

IDH-M Longevidade 0,772 

IDH-M Educação 0,888 

PIB – IBGE 2002 R$ 4.567.617.000 Renda per capita de R$ 40.337,00 

   Fonte: IPEADATA. 
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Estas características demográficas são indicativos da força que atraía a mão-de-obra 

masculina vinda, na sua maioria, do Nordeste. Apenas um terço da população (32,32%) 

nasceu em Cubatão. A maior parte dos migrantes era procedente dos seguintes Estados 

brasileiros: 

 
Tabela 1 – Definição do local de procedência da população migrante 

Local de Origem % 

Pernambuco 11,60% 

Sergipe 3,28% 

Alagoas 3,27% 

Bahia 6,20% 

Minas Gerais 4,86% 

Oriundos de cidades da Baixada Santista   16,35% 

Oriundos de outras regiões de São Paulo 3,27% 

Oriundos de outros estados 17,03% 

 

Parte desses migrantes chegou à cidade nas décadas de 70 (10,98%) e 80 (13,32%), 

durante o período de expansão do pólo industrial. Nos anos 90, a cidade recebeu 

16,53% de migrantes, sendo que este número caiu para 6,19% em 2000. 

 

Finalmente, o crescimento populacional, verificado a partir de dados censitários de 1970 

a 2004, pode ser reconhecido pelo quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5 – Dados do crescimento demográfico de Cubatão / Censo/2000 

CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO TOTAL 

1970 50.906 

1980 78.631 

2000 108.309 

2003 113.599 

2004 117.120 

Fonte: IPEADATA. 

 

Diante desse cenário, é possível visualizar que não são poucos os problemas sociais de 

Cubatão, até mesmo por se constatar que ocupa a 381ª posição no estado, quanto à sua 

classificação nos parâmetros do IDH. Entretanto, o município vem se esforçando para 

solver boa parte dos indicadores sociais comprometedores. Um exemplo disso foi a 
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implementação da Agenda 21, em 2004, quando prefeitura, empresas e sociedade civil 

se reúnem para traçar as características do perfil da cidade que almejam para o ano de 

2020. Os atores sociais responsáveis pela Agenda 21 reúnem-se em datas e pauta 

previamente planejadas, sempre na perspectiva de buscar a solução dos problemas do 

município. 

 

Por sua vez, as empresas locais continuam desenvolvendo projetos, com a perspectiva 

de se adequarem aos padrões da responsabilidade social corporativa. Os resultados, 

porém, se apresentam pouco visíveis, não tendo surtido, ainda, um efeito transformador 

sobre o quadro de precariedade em que vive a população pobre de Cubatão. 

 

Para resolver as questões ambientais, o princípio da responsabilidade social corporativa 

foi praticado com resultados conquistados em pouco espaço de tempo. Entretanto, para 

enfrentar os indicadores sociais excludentes, a sensação que se tem é que os agentes 

sociais tratam o conceito de responsabilidade social corporativa com os mesmos 

fundamentos referentes à responsabilidade ambiental corporativa, evidenciando que 

ainda é necessário definir com clareza a amplitude das categorias que devem estar 

subjacentes à análise e ao enfrentamento da questão social. 

 

Esta retrospectiva da história vivida por Cubatão nas décadas de 1970 e 1980 demonstra 

o empenho do município em lidar com as questões ambientais, inclusive empregando 

alianças intersetoriais.  

 

Portanto, tudo indica que poderá haver um novo cenário, proporcionando perspectivas 

de solução aos problemas sociais que o município enfrenta na contemporaneidade, se 

forem resgatadas e confirmadas as estratégias empregadas com sucesso para o 

enfrentamento da questão do meio ambiente, cuja ação, por excelência, embasou-se na 

constituição de alianças intersetoriais.  
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4  PESQUISA DE CAMPO: IDENTIFICANDO E DESCREVENDO 

ALIANÇAS INTERSETORIAIS 

 

 

4.1  APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Para estudar o tema das alianças estratégicas na realidade empírica de Cubatão foi 

desenhada uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, em virtude de ser este o 

caráter predominante dos dados que foram coletados, registrados e descritos. Para 

complementar as possibilidades do instrumento utilizado, foi adotado um 

comportamento baseado em critérios de pontos, com tratamento estatístico na 

apreciação dos resultados, em caráter de síntese gráfica e na forma de radares, buscando 

evidenciar as aderências e as congruências das parcerias. A pesquisa empregou 

procedimentos de coleta documental/bibliográfica e de levantamento em campo das 

opiniões e percepções de atores sociais. Nesse, foram levantadas informações sobre 

experiências concretas de alianças e parcerias que permitiam a compreensão do 

funcionamento e, principalmente, de como foram gerenciadas essas iniciativas.  

 

A pesquisa obedeceu a um dos atuais paradigmas que caracterizam o estado da 

investigação dos fenômenos sociais e organizacionais, buscou-se a “significação dos 

fatos no contexto concreto em que ocorrem” (CHIZZOTTI, 2001, p. 12). Isto é, 

procurou entender o significado das alianças estratégicas para as organizações que as 

praticam, inclusive na perspectiva de compreender as percepções desses informantes e 

estimulá-los a avaliar o modelo empregado. 

 

Quando reflete acerca das características essenciais das alianças intersetoriais, Austin 

(2001) destaca os “7 Cs da Aliança Estratégica”, os quais também foram subsídios para 

as análises elaboradas com os dados coletados, a saber: 1) conexão com o propósito e 

com as pessoas; 2) clareza de propósito; 3) congruência de missão, de estratégia e de 

valores; 4) criação de valor; 5) comunicação entre os parceiros; 6) continuidade de 

aprendizado; 7) compromisso com a parceria. Essa proposta é referida também por 
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Fischer (2003, p. 13), em seu Relatório Final sobre a Pesquisa já apontada neste estudo 

e realizada pelo Ceats, quando discute a importância de proceder-se ao monitoramento 

da gestão dessas alianças. 

 

Esse instrumento está estruturado em questões fechadas que atendem à solicitação de 

oito categorias básicas, inclusive mantendo estreita relação com os 7 Cs propostos por 

Austin e apontados acima, a saber: a) Alinhamento de Expectativas –relaciona-se à 

conexão com o propósito e com as pessoas envolvidas; b) Estratégias – diz respeito à 

clareza e à própria congruência das mesmas; c) Comprometimento – volta-se para o que 

Austin propõe como compromisso com a parceria e conexão com as pessoas, além da 

congruência de missão; d) Comunicação – em direta correlação com a comunicação 

entre parceiros, um dos 7 Cs de Austin; e) Papéis – pode estar relacionado também à 

congruência de missão e de valores, bem como à continuidade do aprendizado; f) 

Recursos – pode ser vinculado ao compromisso com a parceria (recursos humanos) e à 

congruência de valores morais e materiais; g) Agregação de Valor – diz respeito à 

verificação com a clareza dos propósitos e com a criação de valores, até para verificar se 

há ou não valores agregados; h) Sistemas de Avaliação – talvez esta categoria possa ser 

analisada como uma síntese, pois nela estão congregadas todas as categorias 

componentes do instrumento e direta ou indiretamente vinculadas aos 7 Cs de Austin. 

 

A decodificação dessas categorias é feita mediante indicadores aos quais se colocam 

quatro alternativas de respostas: não correspondem (1); correspondem pouco (2); 

correspondem (3) e correspondem totalmente (4). Os indicadores, por sua vez, estão 

construídos a partir de três ou quatro alternativas que, a princípio, atendem à coleta de 

dados esperada. A explicitação deste instrumento pode ser verificada no Anexo A desta 

tese. O fato de esse instrumento monitorar o gerenciamento de parcerias e alianças 

estratégicas, temática central do presente estudo, foi determinante na opção de utilizá-lo 

na íntegra. 

 

O teor central do conteúdo desse instrumento está embasado: 

� nas ações sociais efetivas, às quais se alinham expectativas; 

� na adoção e no tipo de planejamento de estratégias de parcerias ou de alianças; 
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� na assimilação do conceito de responsabilidade social, expressado pela percepção 

das pessoas em relação ao comprometimento das organizações pesquisadas; 

� nos canais de comunicação entre as organizações e na eficácia dessa comunicação; 

� no desempenho dos diferentes papéis desses atores, inclusive em termos da clareza 

de sua apresentação e da distribuição de responsabilidades; 

� na percepção dos respondentes quanto à adequação dos  recursos disponibilizados e 

quanto à forma de captação, bem como o compartilhamento de know-how; 

� na percepção dos respondentes quanto à forma como essas alianças podem 

contribuir para o desenvolvimento organizacional, agregando valores e 

competências; 

� no processo de avaliação empregado pelas alianças para mensurar suas ações: 

sistematicidade dos indicadores; periodicidade da avaliação; processo decisório 

sobre os indicadores a serem a serem aplicados nesse processo. 

 

Um procedimento preliminar à coleta de dados para monitorar as parcerias constituiu-se 

no levantamento de dados documentais que permitiu traçar o perfil de cada uma das 

organizações estudadas na pesquisa. Esse universo é constituído por 24 empresas 

privadas, 22 organizações sem fins lucrativos e órgão da Prefeitura local, personalizado 

pela Secretaria de Ação Governamental, responsável por projetos sociais, parcerias e 

alianças.  

 

 

4.2  CONFIGURAÇÃO DO LOCUS DA PESQUISA 

 

O locus da pesquisa é o município de Cubatão, localizado a 57 km da capital, São 

Paulo, e que se estende por uma área de 148 km², abrigando uma população de 108.309 

habitantes (IBGE, 2001), cuja atividade econômica marcante está configurada pelo seu 

pólo industrial composto por 23 indústrias de grande porte e 22 empresas prestadoras de 

serviço, conforme referido na introdução deste estudo.  

 

As atividades industriais estão distribuídas em quatro importantes blocos de segmentos, 

conforme demonstrado no quadro, a seguir: 
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Tabela 2 – Principais blocos de segmentos produtivos 
PRODUÇÃO POR SEGMENTO 

ATIVIDADE % 
Petroquímica 54,2 
Fertilizantes 21,6 
Química 9,4 
Siderúrgica 14,8 
TOTAL 100,0 

 

A escolha do locus da pesquisa – Cubatão – justificou-se pelo fato de se tratar de um 

município que apresenta sérios problemas sociais e ambientais, que já o obrigaram a 

vivenciar a busca de soluções por intermédio de configuração trissetorial, conforme se 

descreveu no capítulo três. Sua vocação econômica está estreitamente ligada à indústria 

pesada, o que redundou em atingir, no período de 1960 a 1980, um quadro 

estigmatizante de crise socioambiental, já relatada neste estudo. 

 

Retomando dados já anteriormente descritos no capítulo três, considera-se pertinente 

reafirmar que, a partir de então, sob a pressão da opinião pública e por meio de um 

esforço conjunto, mediante diferentes parcerias, as empresas têm realizado programas 

de preservação do meio ambiente, reduzindo sensivelmente o problema da poluição 

atmosférica. Sob a observação atenta de movimentos de ecologistas e ambientalistas, 

manteve-se a continuidade desses programas, revertendo a imagem negativa que 

atingira a reputação do município em âmbito mundial.  

 

Ainda que se valorize o êxito obtido no tratamento do problema ambiental, Cubatão 

continua sendo um município onde a “dívida social” se expressa por índices de 

analfabetismo e de analfabetismo funcional, desemprego e violência, dados constatados 

na pesquisa realizada pelo IBGE em 2000 e já citados neste estudo. 

 

Como referido, uma das razões para a continuidade e incremento destes problemas 

sociais reside na ocupação desordenada do município que, nas últimas décadas, vem 

recebendo migrantes de diversas regiões do país e do Estado, inicialmente atraídos pela 

concentração industrial e pelo incremento de novas rodovias, fato exemplarmente 

referido pelo caso dos chamados “bairros-cota” e já abordado no capítulo anterior. 
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Com o crescimento populacional e industrial da região verificou-se, também, um 

aumento do índice de violência local, colocando o Município em segundo lugar no 

estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo – SSP-

SP.  

 

Este breve retrato do locus reforça a escolha de Cubatão como município com 

características que justificam o estudo do papel das alianças intersetoriais. Considera-se 

importante registrar que a experiência positiva na condução dos programas ambientais 

confere ao município um pré-requisito no sentido de ter condições para enfrentar, 

também, os problemas de exclusão social, mediante a participação da sociedade civil. 

Constituiu-se em ambiente adequado para coletar elementos empíricos, uma vez que é 

possível supor que essa ação é indicativa de um dado nível de consciência cidadã dessas 

organizações, bem como do exercício de sua responsabilidade social. 

 
 
4.3  CONFIGURAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 
 
A pesquisa empírica procurou responder às seguintes questões: como se apresentam 

essas alianças no município de Cubatão? Quais as características de sua atuação no 

enfrentamento dos problemas sociais que caracterizaram o quadro de exclusão daquela 

região? Como são geridas e de que forma são avaliados os resultados de suas ações? Se 

existem ações sociais desenvolvidas em colaboração, por que os indicadores sociais 

continuam descrevendo uma comunidade com carências significativas? Em outras 

palavras, como um município que apresenta indicadores socioeconômicos seriamente 

comprometedores, contraditoriamente parece contar com uma atuação social 

empresarial significativa? 

 

Os resultados de descrição dos dados coletados poderão servir de insumos para que os 

órgãos municipais e estaduais, as empresas e as OSCs locais sejam estimulados a 

constituírem alianças estratégicas intersetoriais que contribuam, de forma efetiva, para o 

desenvolvimento socioambiental da região. Todavia, esses resultados poderão também 

ser generalizados, ainda que de forma relativamente limitada, pois que embasados em 

dados conjunturais e estruturais recorrentes na maioria dos municípios industrializados e 

na maioria dos países em desenvolvimento. 
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FISCHER (2003, p. 6) pondera sobre as condições que devem ser avaliadas e que estão 

subjacentes à formação de parcerias e alianças: 

 
É preciso avaliar se as missões das organizações têm pontos em comum; se a aliança é 
importante para ambas; se as necessidades e capacidades dos parceiros são passíveis de 
integração; e se eles têm valores organizacionais semelhantes. Quanto mais central a 
aliança for para a missão e para a estratégia de cada parceiro, mais forte ela será. A 
compatibilidade de valores institucionais é parte integrante da cooperação sustentável. 
Os parceiros não precisam ter valores congruentes, porém as diferenças precisam 
permanecer em limites aceitáveis para ambos. As alianças estratégicas podem ser 
aprimoradas com o passar do tempo, gerando maior compatibilidade, objetivos mais 
elaborados e habilidades aperfeiçoadas. 

 

As propostas teóricas, de per si, não dariam conta de avaliar como a realidade 

concretamente existente age e reage nesse universo de união e colaboração. 

Paralelamente, o registro do conteúdo, das diretrizes, das justificativas e dos 

procedimentos das alianças intersetoriais dará um norte para que se possa descrever 

tanto a adesão como o modus operandi dessas organizações, ao se dedicarem às 

iniciativas de responsabilidade social corporativa. 

 

Quando, acima e além de suas singularidades organizacionais, são capazes de celebrar 

um pacto entre si, configuram a ação das principais forças sociais presentes no conjunto 

da sociedade contemporânea, na direção de equacionar os problemas existentes no 

município de Cubatão. 

 

O levantamento de campo foi iniciado com o mapeamento e a seleção das organizações 

para compor a amostra intencional da pesquisa. Foram convidadas as organizações 

industriais presentes no município de Cubatão para que preenchessem o formulário 

empregado como instrumento de monitoramento da gestão das alianças (instrumento 

elaborado pela pesquisa CEATS, “Alianças estratégicas intersetoriais para atuação 

social”,  apresentado no anexo A). 

 

O universo mapeado foi constituído por 24 empresas componentes do Pólo Industrial 

(23 empresas industriais e uma empresa prestadora de serviços), 22 OSCs, devidamente 

cadastradas na Secretaria Municipal de Ação Governamental, e o governo municipal, 

representado pela Prefeitura local.  

 
As 24 empresas do pólo industrial convidadas a participar da pesquisa foram:  
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Quadro 6 – Empresas convidadas para participar  
Ordem Nome da Empresa 

01 Aga S/A 
02 Armazéns Gerais Columbia S/A (Columbian Chemicals Brasil Ltda.) 
03 Benzoato do Brasil Ltda. (antiga Liquid Química) 
04 Bunge Fertilizantes S/A 
05 Carbocloro S/A Indústrias Químicas 
06 Cargill Fertilizantes S/A 
07 Cia. Brasileira de Estireno 
08 Cimento Rio Branco S/A 
09 Cia. Siderúrgica Paulista – Cosipa 
10 Copebrás Ltda. 
11 Engebasa Mecânica e Usinagem S/A 
12 Engeclor Indústria e Comércio Ltda 
13 Fosfértil S/A 
14 Hidromar Indústria Química Ltda. 
15 Libra Terminais (área interna da PETROBRÁS – prestadora de serviço) 
16 Petrocoque S/A Indústria e Comércio 
17 Petróleo Brasileiro S/A – RPBC – PETROBRÁS 
18 Ripasa Papel e Celulose  (Cia. Santista de Papel) 
19 Rhodia Brasil Ltda. 
20 S/A Indústrias Votorantin 
21 Terracom Engenharia Ltda 
22 Ultrafértil Informática 
23 Union Carbide do Brasil S/A (Dow-Chemical Company) 
24 White Martins Gases Industriais 

 

Das 24 empresas do Pólo Industrial de Cubatão, convidadas a participar da pesquisa, 

deverá ser considerado um universo de apenas 08 empresas pesquisadas. Os seguintes 

motivos causaram essa redução: 
 

Quadro 7 – Comportamento das empresas frente ao convite  
Nº de empresas que não responderam ao questionário por não realizarem parcerias ou 
projetos sociais 

04 

Nº de empresas que não responderam ao questionário por não desejarem participar da 
pesquisa 

02 

Nº de empresas que não responderam ao questionário e não deram qualquer tipo de 
retorno 

09 

Nº de empresas desativadas 01 
 

Em relação às empresas que não quiseram participar da pesquisa, manifestando ou não 

esse desejo, pode-se inferir que as mesmas não estariam suficientemente conscientes da 

importância de sua responsabilidade social frente à população e ao município onde estão 

instaladas. Por outro lado, poder-se-ia inferir, também, que haveria fatos anteriores em 

suas experiências de parcerias ou de alianças que as decepcionaram, ocasionando a 

presente recusa. Em se tratando de inferências, podem ser levantadas outras alternativas. 

Como tentativa de conseguir a adesão dessas empresas, várias mensagens eletrônicas 
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foram enviadas e não obtiveram um retorno com maiores explicações ou justificativas, 

permitindo que a falta de manifestação falasse por si mesma e reafirmasse a recusa em 

participar. Restou à pesquisadora respeitar a posição dessas organizações. 
 

Quadro 8 - Relação das empresas participantes  
01 Armazéns Gerais   Columbia S/A (Columbian Chemicals Brasil Ltda.) 
02 Bunge Fertilizantes S/A 
03 Carbocloro S/A Indústrias Químicas 
04 Cia. Siderúrgica Paulista – Cosipa 
05 Fosfértil S/A 
06 Libra Terminais (área interna da PETROBRÁS) 
07 Petróleo Brasileiro S/A  - RPBC – PETROBRÁS 
08 Ripasa Papel e Celulose  (Cia. Santista de Papel) 

 
Foram convidadas a participar da pesquisa 22 organizações sociais cadastradas na 

Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Cubatão, caracterizadas como 

entidades componentes do Terceiro Setor, a saber:  
 

Quadro 9 – Organizações Sociais convidadas para participar  
Ordem 

Nome da Empresa 
01 Assistência e Promoção Social Exército da Salvação 
02 Associação Casa da Esperança de Cubatão “Dr. Leão de Moura” 
03 Associação Comunitária de Cultura e Comunicação Transcubatão – Casa do Bom 

Samaritano 
04 Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das Pessoas Deficientes 
05 Associação Cubatense de Capacitação para o Exercício da Cidadania - ACCEC 
06 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cubatão - APAE 
07 Associação de Educação Ambiental de Bem com o Mangue 
08 Associação dos Amigos da Pastoral da Criança – Reg. Cubatão 
09 Associação Fábrica da Solidariedade 
10 Casa de Emaús 
11 Casa do Povo de Deus 
12 Centro Adventista de Desenvolvimento Comunitário - CADEC 
13 Centro de Aprendizagem Metódica e Prática 
14 Conselho Particular de Cubatão da Sociedade São Vicente de Paulo 
15 Grupo de Apoio à Criança 
16 Grupo Lazer e Cidadania 
17 Instituto Beneficente Cristão - IBC 
18 Lar Fraterno de Cubatão 
19 Movimento Alpha de Ação Comunitária 
20 Núcleo Cristão de Integração e Lazer da Criança, do Adolescente e da Família – 

Projeto Kerigma 
21 Serviço de Assistência Social da Assembléia de Deus de Cubatão 
22 Sociedade Pestalozzi de Cubatão 
23* Centro das Indústrias do Estado  de São Paulo – Cubatão (CIESP) 

 
(*) Justifica-se que o CIESP não faz parte do grupo de organizações sociais cadastradas 

na Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Cubatão; porém, devido ao seu 
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papel no contexto produtivo e social do município, como órgão patronal, julgou-se 

pertinente e necessário um convite para sua participação na pesquisa. No entanto, não 

houve manifestação do CIESP quanto à sua adesão à pesquisa. 

 

Das 22 organizações sociais convidadas e cadastradas na Secretaria de Ação Social da 

Prefeitura Municipal de Cubatão, deverá ser considerado um universo de apenas 10 

entidades, pois 13 delas, incluindo o CIESP, não deram retorno ao questionário e nem 

sequer qualquer tipo de justificativa por sua não participação.  

 

Quanto às recusa dessas organizações, a pesquisadora manteve o mesmo tipo de análise 

feita com relação às empresas de mercado. No entanto, por serem organizações da 

sociedade civil, em princípio mais conscientes das precariedades que constituem a 

dívida social do município, é de se inferir que esse posicionamento demanda estudos 

que possam interpretar com clareza esse fato concreto: algumas OSCs não têm interesse 

em participar de um estudo que busca compreender como as alianças intersetoriais 

poderiam ser uma estratégia efetiva e eficaz de saneamento dos principais problemas 

sociais enfrentados pelo município. Talvez estejam trabalhando em perspectiva 

imediatista, sem a devida profissionalização, apenas no aguardo das verbas que 

permitam a dinamização de suas ações sociais. 

 

Quadro 10 - Relação das organizações sociais participantes 
01 Assistência e Promoção Social Exército da Salvação 
02 Associação Cubatense de Capacitação para o Exercício da Cidadania -ACCEC 
03 Associação de Educação Ambiental de Bem com o Mangue 
04 Casa do Povo de Deus 
05 Centro de Aprendizagem Metódica e Prática – CAMP 
06 Grupo de Apoio à Criança 
07 Grupo de Lazer e Cidadania 
08 Lar Fraterno de Cubatão 
09 Núcleo Cristão de Integração e Lazer da Criança, do Adolescente e da Família – 

Projeto Kerigma 
10 Serviço de Assistência Social da Assembléia de Deus de Cubatão 

 

A Prefeitura Municipal de Cubatão também foi convidada a participar da 

pesquisa, representando o Primeiro Setor. A organização governamental respondeu ao 

questionário. 
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Quadro 11 - Total de respondentes da pesquisa 
Nº total de organizações que responderam ao questionário  (Primeiro Setor) 01 
Nº total de empresas que responderam ao questionário  (Segundo Setor) 08 
Nº total de organizações que responderam ao questionário  (Terceiro Setor) 10 
Total de respondentes 19 

 

Relacionando-se o número de empresas convidadas (inclusive computando-se o 

convite especial ao CIESP) e a participação efetiva das mesmas na pesquisa, temos os 

resultados expressos no quadro nº 12 abaixo. 

 

Quadro 12 – Relação entre convite e participação efetiva das organizações 
Nº de organizações convidadas Nº de organizações  

participantes  
Nº de organizações  não-

participantes 
48 19 = 39,58% 29 = 60,41% 

 

Os resultados apresentados no quadro 12 apontam que 29 organizações, cerca de 60%, 

não participaram da pesquisa, dado que poderia induzir à constatação de que não 

haveria um comprometimento efetivo dessas organizações com uma proposta de 

responsabilidade social. 

 

No entanto, se for considerado que quatro empresas alegaram não realizar projetos 

sociais e que duas delas se recusaram, por razões particulares, a participar da pesquisa 

(cf. quadro 7), ter-se-á como saldo nove empresas alheias ao convite que lhes foi feito, 

às quais deve ser acrescido um número de treze organizações do Terceiro Setor, com o 

mesmo tipo de comportamento. Por conseguinte, o número real de ausências baixa para 

22 organizações, as quais constituem o segmento dos não-participantes, perfazendo um 

índice de 48,5%.  

 

Ainda que o índice de não-participação possa ter diminuído, um fato é inconteste: 

aproximadamente 50% do universo convidado não aceitou participar do estudo que se 

dedica a identificar e avaliar ações de alianças intersetoriais que possam vir a fazer o 

enfrentamento das questões sociais do município de Cubatão. Não aderir a esse estudo 

poderia ser decorrente da complexidade do instrumento, o que, a princípio, seria um 

dado duvidoso, pois que há uma construção suficientemente objetiva do questionário, o 

que permite que ele seja auto-explicativo e favoreça o seu preenchimento.  
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Um dado pode ser levantado como elemento de análise para essa recusa de participação: 

estaria a questão ambiental muito mais relacionada aos prejuízos que poderiam interferir 

nos ganhos de capital que favorecem a empresa de mercado e o município, sendo pois 

passível de atenção imediata e maior? 

 

Por outro lado, enquanto a questão social atinge uma parcela da população (ainda que 

suficientemente grande, mas sempre apenas uma parcela), a poluição ambiental afeta a 

totalidade da população e, hoje, é reconhecida como fator de prejuízo à própria vida no 

planeta. Por essa razão, mais uma vez, a questão ambiental se sobreporia à questão 

social? 

 

Poder-se-ia, portanto, reforçar inferência anterior, afirmando-se que há uma suposição 

de que a consciência da responsabilidade social ainda está aquém dos mínimos 

desejáveis ou considerados como necessários e imprescindíveis a uma ação socialmente 

transformadora. 

 

Para finalizar a configuração do universo da pesquisa, dado que o problema central 

deste estudo era verificar e descrever como essas alianças estão sendo geridas e quais 

seus mais recentes resultados, foram selecionadas quatro organizações com projetos 

sociais que, efetivamente, se enquadram na definição de alianças intersetoriais. Nelas 

foram coletados depoimentos, por intermédio de entrevistas semi-estruturadas 

(conforme Apêndice B). 

 

 

4.4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada por intermédio de um instrumento em forma de 

questionário auto-aplicável. Esse recurso fora criado no âmbito da pesquisa “Alianças 

estratégicas intersetoriais para atuação social” (FISCHER, R. M.et al./CEATS) com o 

objetivo de monitorar a gestão de parcerias por meio da avaliação dos pares acerca de 

oito categorias analíticas. 
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Todas as categorias foram compostas por indicadores com quatro alternativas, dentre as 

quais, uma delas deveria ser assinalada. Nas categorias: Alinhamento das Expectativas, 

Estratégias, Papéis e Sistemas de Avaliação, o questionário foi elaborado com três 

indicadores. Já nas demais, foram empregados quatro indicadores, o que pode ser 

justificado, metodologicamente, pelas necessidades inerentes a cada uma dessas 

categorias. 

 

Dadas as características do instrumento, parece ser bastante adequado o tratamento de 

cada uma de suas categorias como uma dimensão do estudo, tornando-o multivariável. 

Sendo assim, parece pertinente a proposta de uma representação gráfica no modelo 

radar, onde cada um dos eixos representados refere-se aos indicadores de cada 

categoria, o que possibilita uma visão sintética final. E mais: essa representação é 

acompanhada de uma síntese analítica referente à incidência das alternativas colocadas 

em cada um dos indicadores. Nesse momento, é possível compreender a relação entre os 

estudos teóricos já realizados e a expressão da realidade concretamente apresentada. 

 

Ainda que a proposta metodológica deste estudo tivesse se proposto a realização do 

tratamento qualitativo dos dados coletados, em uma perspectiva de ampliar e 

complementar as possibilidades do instrumento, utilizou-se um sistema de pontuação de 

1 a 4, visando à representação gráfica em forma de radares. Essa forma de visualização 

dos resultados encontrados pelas alternativas recorrentes se deu segundo a seguinte 

abordagem estatística: 

 
Índice  = Σ fi Pi 
Onde : 
fi = freqüência de respostas da alternativa  i 
Pi  = valor  correspondente a cada resposta do tipo i  

 
Os valores atribuídos foram: 

i = 1 2 3 4 
 Primeira alternativa 

(menor eficácia) 
Segunda alternativa Terceira alternativa Quarta alternativa 

(maior eficácia) 
Valor 

Pi 
1 2 3 4 

 

Assim, por exemplo, se metade dos entrevistados optassem pela alternativa 3 e a outra 

metade pela alternativa 4, essa situação seria traduzida pelo índice: 

Índice = 0,5 × 3 + 0,5 × 4  = 3,5  
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Finalizando a pesquisa empírica e conforme assinalado na introdução desta tese, dentre 

as experiências efetivamente intersetoriais, evidenciadas nos quadros 12a e 12b, 

selecionaram-se quatro, para as quais foi dedicado um procedimento metodológico 

singular. Assim, foram coletados depoimentos pessoais, com os respectivos dirigentes, 

mediante um roteiro de questões norteadoras, aplicado de forma direta (entrevista) ou de 

forma indireta, quando esses dirigentes se dispuseram a responder por escrito às 

questões propostas (apêndice C). 

 

4.4.1  Tabulação e interpretação de dados 

 

A tabulação dos dados foi organizada e apresentada em forma seqüencial das categorias, 

tendo sido obedecida também a seqüência dos indicadores, conforme segue em 

transcrição literal do texto do instrumento Ceats. 

 

A) ALINHAMENTO DAS EXPECTATIVAS 

Alinhamento de anseios e resultados esperados pela aliança, em função de objetivos 

definidos em conjunto pelas organizações aliadas. 

 

INDICADOR A1 
Os resultados alcançados pela aliança correspondem às expectativas iniciais das 

organizações aliadas.  

 

Tabela A1 – Resultados alcançados em sua relação com as expectativas 

Tipos de Respostas 
Tipo de 

organização 
Não 

correspondem 

 

% 

Correspondem 

pouco 

 

% 

Correspondem  

% 

Correspondem 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 6 75 2 25 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 3 30 4 40 3 30 
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Gráfico A1 – Resultados alcançados em sua relação com as expectativas 
 

 

INDICADOR A2 
Cada organização aliada conhece as expectativas da outra em relação aos resultados 

esperados da aliança. 

 
Tabela A2 – Conhecimento das organizações quanto às respectivas expectativas 

Tipos de Respostas 
Tipo de 

organização 
Não 

correspondem 

 

% 

Correspondem 

pouco 

 

% 

Correspondem  

% 

Correspondem 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 7 87,5 1 12,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 1 10 6 60 3 30 
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Gráfico A2 – Conhecimento das organizações quanto às respectivas expectativas 
 
 
 

INDICADOR A3  

Os objetivos da aliança foram definidos em conjunto pelas organizações aliadas. 

 

Tabela A3 – Levantamento sobre a definição conjunta de objetivos 
 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 
totalmente 

 
% 

Discordo  
% 

Concordo  
% 

Concordo 
totalmente 

 
% 
 

Mercado 0 0 0 0 8 100 0 0 

Pública 0 0 0 0 0 0 1 100 

OSC 0 0 3 30 5 50 2 20 
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Gráfico A3 – Levantamento sobre a definição conjunta de objetivos 

 

 

Ilustração 2 - Síntese da categoria: alinhamento das expectativas

1

2

3

4
A1

A2A3

Mercado
Pública
OSC

 
Em relação à categoria referente ao “Alinhamento das Expectativas”, um dado 

significativo pode ser apontado quanto à definição conjunta de objetivos. Neste 

indicador (A3), surpreende o expressivo índice de 30% das OSCs que declararam não 

ter participado dessa definição. Tal dado poderia permitir a inferência de que a 

0

20

40

60

80

100

Discordo
Totalmente

Discordo Concordo Concordo
Totalmente

%

Mercado
Pública
OSC



 109 

interlocução não acompanha a contento as alianças entre Primeiro e Segundo Setor em 

sua relação com o Terceiro Setor. O mesmo não é evidenciado, quando se observam as 

respostas vindas das organizações de mercado e da organização pública, uma vez que 

elas sinalizam uma definição conjunta dos objetivos a serem alcançados. 

 

Da mesma forma, diferem em suas visões a respeito de haver ou não correspondência 

entre resultados e expectativas (A1). Esta diferença também é mais significativa na 

percepção das organizações do Terceiro Setor, na medida em que elas registram, de 

forma mais acentuada e contraditória, a ausência de correspondência e/ou a total 

correspondência entre resultados e expectativas. Finalmente, ainda que as OSCs 

apontem um pequeno índice de desconhecimento, as maiores incidências de respostas 

indicam que as organizações conhecem, reciprocamente, seus objetivos (A2). 

 

Ao retomar as questões teóricas discutidas, é importante lembrar que o Estado deve 

assumir a responsabilidade pela população de baixa renda, não apenas planejando e 

executando programas, mas principalmente valendo-se da participação de outros atores 

sociais, tais como as organizações de mercado e as OSCs (CAMARGO et al., 2001). Na 

mesma perspectiva, Vergara e Correa (2004) afirmam que a questão social demanda um 

alinhamento de ações, por meio de políticas e instituições específicas, chamadas 

também de políticas sociais. Uma leitura atenta da ilustração 2 mostra que, 

efetivamente, o poder público em Cubatão está atento às diferentes formas de parcerias 

e alianças, evidenciando, até mesmo, um otimismo nos indicadores aqui pesquisados. 

 

B)  ESTRATÉGIAS  
 

Políticas explícitas, por intermédio das quais as organizações aliadas buscam atingir os 

objetivos da aliança. Políticas de cada organização, atuando sobre os elementos 

constituintes de seus ambientes interno e externo, considerando-se, para isso, suas 

relações pessoais e competências intrínsecas. 

 

INDICADOR B1  
As estratégias da aliança estão claramente definidas. 
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Tabela B1 – Verificação quanto à clareza de definição das estratégias 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 4 50 4 50 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 3 30 5 50 2 20 

 

 
 

Gráfico B1 – Verificação quanto à clareza de definição das estratégias 

 
 

INDICADOR B2 
 
As estratégias da aliança foram definidas em conjunto pelas organizações aliadas. 

 

 
Tabela B2 – Verificação quanto à ação conjunta na definição das estratégias 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 
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% 

Concordo 
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% 
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OSC 0 0 3 30 4 50 3 30 

0

20

40

60

80

100

D iscordo
T ota lm ente

D iscordo C oncordo C oncordo
T ota lm ente

%

M ercado
P úb lica
O S C



 111 

 

 

Gráfico B2 – Verificação quanto à ação conjunta na definição das estratégias 

 

 
 

INDICADOR B3  
As relações pessoais exercem forte influência na elaboração das estratégias da aliança. 

 

Tabela B3 – Influência das relações pessoais na definição de estratégias 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 2 25 4 50 2 25 

Pública 0 0 1 100 0 0 0 0 

OSC 0 0 1 10 3 30 6 60 
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Gráfico B3 – Influência das relações pessoais na definição de estratégias 
 

Ilustração 3 - Síntese da categoria: estratégias
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Em relação à categoria “Estratégias”, mais uma vez as OSCs se apresentam de forma 

ambígua em suas opções pelas diversas alternativas nos diferentes indicadores, sendo 

acompanhadas pelas organizações de mercado. As respostas do órgão público se 

mostram coerentes e denotam conhecimento de suas estratégias. No entanto, relações 

pessoais não são indicadoras de influências que possam determinar o teor e a direção 

das estratégias propostas para as ações. A mais coerente e otimista, portanto, em termos 

de estratégias de ação tem sido a organização pública, conforme se explicita no gráfico 

de radar acima. 
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Se for considerado, como aponta Albuquerque (in FLEURY, 2002), que as estratégias 

entrelaçam uma “ideologia essencial a um futuro imaginado”, poder-se-ia pensar que o 

poder público age mediante uma dada ideologia e com metas definidas, dado o tipo de 

suas opções frente às alternativas propostas pelo instrumento. Por outro lado, as OSCs 

vêm apresentando ambigüidade em suas respostas, ambigüidade essa que pode ser 

decorrente da variabilidade de focos que está subjacente a cada uma dessas 

organizações, tanto em termos de seus ideais quanto de sua capacidade efetiva de 

realização. 

 

Como pensar em estratégias semelhantes quando o foco se dispersa para diferentes 

segmentos e para diferentes problemas sociais? Não que na essência não possam ser 

congruentes, mas na prática poderia ocorrer uma certa dificuldade para a “apreensão 

dessa essência”. Quanto às organizações do mercado, ainda aqui se pode pensar na 

dificuldade de assumir uma ideologia coerente e sólida a respeito da responsabilidade 

social. E talvez por essa dificuldade, essas organizações também se mostrem ambíguas 

ao abordar os indicadores referentes às suas estratégias, mesmo que possam apresentar 

dados de 50% de concordância quanto à clareza e à ação conjunta na definição das 

estratégias de suas parcerias.  

 

Para completar a análise da categoria “estratégias”, vale reforçar que a reflexão de 

Albuquerque sinaliza que tanto a proposta ideológica como as perspectivas de futuro 

são instrumentos hábeis e convenientes para a inserção da prática e da cultura da 

responsabilidade social no âmbito das organizações. 

 

C)   COMPROMETIMENTO 
 

Identificação das organizações aliadas com a causa social e com a aliança, bem como o 

engajamento das pessoas das organizações aliadas e sua disposição em exercer esforços 

a favor da efetividade da aliança. 

 

INDICADOR C1 
O nível de comprometimento de cada organização com a aliança é alto. 
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Tabela C1 – Identificação do nível de comprometimento da organização com a aliança 
 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 5 62,5 3 37,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 1 10 6 60 3 30 

 

Gráfico C1 – Identificação do nível de comprometimento da organização com a aliança 
 

 

INDICADOR C2 
O nível de comprometimento das organizações aliadas com a causa social em que atuam 

é alto. 

 
Tabela C2 – Verificação do nível de comprometimento das organizações aliadas 

frente à causa social em que atuam 
Tipos de Respostas Tipos de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 1 12,5 4 50 3 27,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 1 10 5 50 4 40 
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Gráfico C2 – Verificação do nível de comprometimento das organizações aliadas 
frente à causa social em que atuam 

 

 

 

INDICADOR C3  
A participação das organizações na aliança é ativa. 

 

Tabela C3 – Participação ativa das organizações 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 6 75 2 25 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 2 20 6 60 2 20 
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Gráfico C3 – Participação ativa das organizações 

 

 

INDICADOR C4 
A sustentação da aliança em cada organização está restrita aos líderes. 

 

 

Tabela C4 – Presença dos líderes na sustentação da aliança 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 
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% 
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% 

Mercado 0 0 4 50 3 37,5 1 12,5 

Pública 1 100 0  0 0 0 0 

OSC 1 10 3 30 5 50 1 10 
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Gráfico C4 – Presença dos líderes na sustentação da aliança 

Ilustração 4 - Síntese da categoria: comprometimento
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sobre se a participação é mais ou menos ativa, verifica-se que as OSCs emitem, 

novamente, uma postura ambígua, ao discordar ou concordar totalmente com a assertiva 

proposta. 

 

Paralelamente, todas as organizações pesquisadas têm percepção semelhante ao 

considerar que a sustentação da aliança não está na dependência das lideranças. Tal 

resultado aponta para a consciência de que as ações são coletivas, razão pela qual não há 

por que pensar em destaques para qualquer tipo de ações individuais que expressem o 

comprometimento com as alianças estudadas. 

 

Nessa perspectiva, conforme já apontado, Melo Neto e Fróes (1999) referem que o 

exercício da responsabilidade social está na razão direta do comprometimento com as 

ações comunitárias na região, ou seja, com o entorno das organizações. Para Barbosa e 

Rabaça (apud TENÓRIO, 2001, p. 25), “a responsabilidade social nasce de um 

compromisso da organização com a sociedade [...] em harmonia com o equilíbrio 

ecológico, com o crescimento econômico e com o desenvolvimento social”. 

 

D)   COMUNICAÇÃO 
 

Processo de emissão e recepção de mensagens, realizado interna e externamente à 

aliança pelas organizações aliadas, envolvendo a existência de canais que facilitem a 

interação e o entendimento da mensagem. 

 

INDICADOR D1 
Cada uma das organizações aliadas compreende claramente as mensagens emitidas 

pelas demais. 

 
Tabela D1 – Nível de compreensão das mensagens emitidas entre as organizações 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 1 12,5 4 50 3 37,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 4 40 6 60 0 0 
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Gráfico D1 – Nível de compreensão das mensagens emitidas entre as organizações 

 

 

INDICADOR D2 
Os canais de comunicação disponíveis facilitam a interação entre as organizações 

aliadas. 

 

Tabela D2 – Facilidades decorrentes dos canais de comunicação entre organizações 
aliadas 

 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 
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Discordo  
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Mercado 0 0 0 0 5 62,5 3 37,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 5 50 4 40 1 10 
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Gráfico D2 – Facilidades decorrentes dos canais de comunicação entre organizações 
aliadas 

 

 

INDICADOR D3 
Atividades que propiciam a comunicação entre as organizações aliadas são realizadas 

com freqüência. 

 

 

Tabela D3 – Freqüência das atividades de comunicação entre organizações aliadas 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 2 25 3 37,5 3 37,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 1 10 4 40 3 30 2 20 
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Gráfico D3 – Freqüência das atividades de comunicação entre organizações aliadas 

 

 

INDICADOR D4 

A aliança possui canais de comunicação que facilitam a interação com seu público 

externo. 

 

 

Tabela D4 – Canais de comunicação e facilidade de interação com o público 
externo 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 1 12,5 6 75 1 12,5 

Pública 0 0 0 0 0 0 1 100 

OSC 0 0 3 30 5 50 2 20 
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Gráfico D4 – Canais de comunicação e facilidade de interação com o público externo 

 

 

 

Ilustração 5 - Síntese da categoria: comunicação
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apontam concordância entre elas, embora 40% das OSCs discordem dessa compreensão 

e 60% concordem que ela existe. No entanto, há coerência com o indicador seguinte, 

quando 50% das OSCs afirmam que os canais disponíveis para a comunicação não 

seriam “facilitadores” para essa interação. 
 

O mesmo não ocorre com as organizações do mercado, que não emitem nenhuma 

resposta de discordância neste indicador. Todavia, ao se tentar verificar a freqüência das 

atividades que propiciam essa comunicação entre as organizações aliadas, as empresas 

surpreendem com um índice de 25% de discordância com esta assertiva. Mais uma vez, 

as OSCs se dividem entre concordância e discordância. 
 

Finalmente, ao se referir aos canais de comunicação com seu público externo, há um 

índice de cerca de 75% de concordância com relação às empresa de mercado, ainda que, 

novamente, as OSCs apresentem uma diversidade significativa de respostas, dado que, 

pela recorrência, deverá receber uma reflexão mais acurada. Haveria, de acordo com o 

enfoque singular de cada OSC, a possibilidade de um comportamento diferenciado para 

elas, o que poderia justificar a ambigüidade e a contradição de vários tipos de respostas, 

dentre as alternativas apresentadas e dentre as diferentes categorias que compõem o 

instrumento? 
 

É imperioso lembrar as palavras de Tinoco (2001), quando pondera que o acesso à 

informação de boa qualidade é pré-requisito ético e de responsabilidade social. A 

divulgação da informação deve se preocupar não apenas com aspectos operacionais, 

mas também em evidenciar a inserção das organizações na vida social, a forma como se 

relacionam com seus colaboradores, fornecedores, usuários de seus serviços, com o 

Governo e com seus parceiros em atividades sociais, especialmente com as 

organizações da sociedade civil, ao constituírem alianças e parcerias. Divulgar essas 

atividades é, ainda, uma forma de se expor à avaliação, à compreensão e às sugestões 

que possam advir de diferentes segmentos sociais. 
 

Como aponta Cardoso (in ASHLEY, 2003), dentre os vetores fundamentais para o 

fortalecimento da responsabilidade social, destacam-se a sinergia entre os parceiros e as 

transparências nas comunicações. 
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E)  PAPÉIS 

 

Principais responsabilidades em relação às alianças definidas pelas organizações 

aliadas. É necessário verificar se o detalhamento e a distribuição dos papéis entre as 

organizações são adequados a cada organização e aos objetivos da aliança. 

 

INDICADOR E1 
Os papéis a serem desempenhados pelas organizações aliadas estão claramente 
definidos. 

 
Tabela E1 – Clareza dos papéis a serem desempenhados pelas organizações aliadas 

 
Tipos de Respostas Tipo de organização 

Discordo totalmente  

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 5 62,5 3 37,5 

Pública 0 0 0 0 0 0 1 100 

OSC 0 0 2 20 8 80 0 0 

 

 

Gráfico E1 – Clareza dos papéis a serem desempenhados pelas organizações  
aliadas 
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Tabela E2 – Detalhamento dos papéis desempenhados pelas organizações 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 1 12,5 5 62,5 2 25 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 4 40 5 50 1 10 

 

 

Gráfico E2 – Detalhamento dos papéis desempenhados pelas organizações 
 

INDICADOR E3 
A forma como estão distribuídas as responsabilidades entre as organizações aliadas 

contribui para que a aliança atinja seus objetivos. 
 

Tabela E3 – Relação entre distribuição de atividades e alcance de objetivos 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 2 25 4 50 2 25 

Pública 0 0 0 0 0 0 1 100 

OSC 0 0 2 20 8 80 0 0 
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Gráfico E3 – Relação entre distribuição de atividades e alcance de objetivos 

 

Ilustração 6 - Síntese da categoria: papéis
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a distribuição de papéis e o alcance dos objetivos se dão de forma satisfatória. No 

entanto, nesta última perspectiva, uma parcela das organizações de mercado pesquisadas 

sugere que este indicador seria passível de revisão crítica, quando discorda da eficácia 

tanto da distribuição de atividades como da obtenção de resultados. 

 
É significativo indicar que a organização pública registra concordar ou concordar 

totalmente com os três indicadores desta categoria, evidenciando que, de sua parte, os 

papéis estão claramente definidos, suficientemente detalhados e equilibradamente 

distribuídos, o que permite o alcance dos objetivos propostos.  

 
Poder-se-ia questionar, para novos estudos, por que haveria uma falta de sincronia entre 

esses atores sociais em relação ao detalhamento e à distribuição dos papéis que devem 

ser desempenhados na perspectiva de atingir seus próprios objetivos? 

 

Uma das respostas que poderia ser inferida diz respeito à vocação diferenciada de cada 

uma dessas organizações, vocação essa à qual estão atreladas e que as impede de uma 

visão crítica mais abrangente e contextualizada. Ou seja: as organizações, quer do 

Primeiro, do Segundo ou do Terceiro Setor, ainda estão carentes de uma consciência 

social sólida e que permita atuações de impacto para o conjunto da sociedade, em 

especial, para os segmentos menos favorecidos, vítimas reais da questão social. Tais 

ações deverão ser os instrumentos de transformação social utilizados pelos verdadeiros 

empreendedores sociais. 

 

Na perspectiva de Schindler e Nageiborin (in VOLTOLINI, 2003), a consciência da 

responsabilidade social é o papel fundamental que os empreendedores sociais têm para 

contribuir com o crescimento do Terceiro Setor e também com o desenvolvimento da 

sociedade sem, entretanto, deixar de reforçar que estes compromissos em nada 

minimizam a responsabilidade do Estado e de outros segmentos da sociedade, no que 

diz respeito ao fortalecimento e à proteção das capacidades humanas. Ao modo de ver 

das autoras, o maior papel do empreendedor social é o de gerar inovações, propiciar 

mudanças sociais e, desta forma, estimular e inspirar o Estado e a Sociedade.  
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F)   RECURSOS 
 
Meios financeiros e não-financeiros captados e disponibilizados pelas organizações 

aliadas para que sejam atingidos os objetivos da aliança. Entende-se por recursos não-

financeiros: know-how, conhecimentos especializados e outros benefícios trocados entre 

as organizações aliadas, desde que não envolvam moeda. 

 
INDICADOR F1 

Os recursos disponibilizados pelas organizações aliadas são suficientes para atender aos 

objetivos da aliança. 

 

Tabela F1 – Suficiência de recursos frente aos objetivos da aliança 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 1 12,5 7 87,5 0 0 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 1 10 6 60 2 20 1 10 

 

Gráfico F1 – Suficiência de recursos frente aos objetivos da aliança 
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INDICADOR F2 
Os recursos financeiros são essenciais para a continuidade da aliança. 

 

 

Tabela F2 – Relação entre recursos financeiros e continuidade da aliança 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 1 12,5 3 37,5 4 50 

Pública 0 0 0 0 0 0 1 100 

OSC 0 0 4 40 3 30 3 30 

Gráfico F2 – Relação entre recursos financeiros e continuidade da aliança 

 

INDICADOR F3 
As organizações aliadas compartilham entre si know-how e conhecimentos 

especializados. 

Tabela F3 – Compartilhamento de know-how e conhecimentos especializados 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Não 

compartilham 

 

% 

Compartilham 

pouco 

 

% 

Compartilham  

% 

Compartilham 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 4 50 3 37,5 1 12,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 6 60 4 40 0 0 

0

20

40

60

80

100

Discordo Totalmente Discordo Concordo Concordo Totalmente

%

Mercado
Pública
OSC



 130 

 

 
Gráfico F3 – Compartilhamento de know-how e conhecimentos especializados 

 

 

 

INDICADOR F4 
A responsabilidade pela captação de recursos da aliança está claramente definida.  
 

Tabela F4 – Definição clara da responsabilidade sobre captação de recursos 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Não estão 

definidas 

 

% 

Pouco 

definidas 

 

% 

Definidas  

% 

Definidas 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 4 50 4 50 0 0 

Pública 0 0 0 0 0 0 1 100 

OSC 0 0 5 50 5 50 0 60 
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Gráfico F4 – Definição clara da responsabilidade sobre captação de recursos 

 

Ilustração 7 - Síntese da categoria: recursos
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grande maioria, com recursos próprios, é compreensível que suas percepções sobre os 

resultados sejam de escassez. 

 

Contraditoriamente, apesar de considerar escassos os recursos destinados às alianças, as 

OSCs se dividem no momento de avaliar a adequação entre os recursos e a continuidade 

das alianças, o que permite inferir que, embora os recursos possam ter sido considerados 

insuficientes, isso não impede a parceria. Mais uma vez, a organização pública concorda 

plenamente com a relação positiva entre recursos financeiros e continuidade das 

alianças. As empresas dividem-se entre as alternativas, porém prevalecendo a 

concordância com a adequação entre recursos e continuidade das alianças. 

 

Ao serem indagados sobre o compartilhamento de know-how e conhecimentos 

especializados, os atores sociais se mostraram restritivos em suas respostas, indicando 

que esse compartilhamento não se dá no nível desejado, a não ser na percepção do 

respondente da organização pública. OSCs e organizações do mercado, por meio de 

suas manifestações no instrumento da pesquisa, permitem deduzir que haveria muito a 

ser feito ainda, em termos de compartilhar “saberes e fazeres” eqüitativamente.  

 

Finalmente, nesta categoria, as respostas sobre a definição clara das responsabilidades 

sobre captação de recursos indicam que apenas a organização pública considera que ela 

esteja ocorrendo a contento. OSCs e organizações de mercado se dividem igualmente 

entre considerar que a responsabilidade sobre a captação de recursos está pouco definida 

ou que essa responsabilidade está colocada de forma clara aos empreendedores sociais. 

 

Em relação à categoria referente aos recursos, deve-se retomar a reflexão de Ashley 

(2003) e de Fischer (2002b), quando as autoras referem que a complexidade dos 

problemas sociais demanda cooperação e parceria entre Estado, Sociedade, Terceiro 

Setor e Mercado. Segundo esse estudo, além de parcerias, demandam-se alianças 

intersetoriais na direção de se realizar, ainda conforme as autoras, um trabalho mais 

integrado, por meio do qual os recursos aplicados possam produzir melhores resultados 

em menos tempo. 
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Segundo Fischer (2001), a maioria das OSCs prefere manter apenas convênios de 

repasses de recursos financeiros por não acreditar na eficiência da tecnoburocracia do 

Estado. Contudo, a autora ressalta que nos últimos anos, dada a realidade política, social 

e econômica brasileira, os três setores têm dado preferência a desenvolver projetos 

comuns, sejam eles na forma de parcerias ou de alianças. 

 

Tais dados permitem que se pense em situações nas quais os recursos possam deixar de 

ser captados por uma “provável indefinição” clara das responsabilidades: o que cabe a 

quem? Caso este fato ocorra, haverá comprometimento, ainda que possa ser pequeno, 

dos objetivos a serem alcançados pela aliança estabelecida. 

 

 

G)   AGREGAÇÃO DE VALOR 
 

Resultado gerado para cada organização aliada pela atuação em aliança, analisando até 

que ponto essa aliança agrega valor para a marca e a imagem, desenvolvimento 

institucional, ambiente interno e competências. Cada organização deve analisar estes 

indicadores com foco em si própria. 

 

 

INDICADOR G1 
A aliança contribui para o desenvolvimento institucional de cada organização 

envolvida. 

 
Tabela G1 – Aliança como fator de desenvolvimento institucional 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Não 

contribui 

 

% 

Contribui 

pouco 

 

% 

Contribui  

% 

Contribui 

plenamente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 4 50 4 50 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 1 10 3 30 6 60 0 0 
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Gráfico G1 – Aliança como fator de desenvolvimento institucional 
 

 
 

INDICADOR G2 
A aliança contribui para a agregação de valor à marca/imagem de cada organização 

envolvida. 

 

Tabela G2 – Contribuição da aliança para a agregação de valor à marca/imagem 
Tipos de Respostas Tipos de 

organização Não 

contribui 

 

% 

Contribui 

pouco 

 

% 

Contribui  

% 

Contribui 

plenamente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 6 75 2 25 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 2 20 3 30 5 50 0 0 
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Gráfico G2 – Contribuição da aliança para a agregação de valor à marca/imagem 
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Gráfico G3 – Agregação de novas competências em função da aliança 

 

 

INDICADOR G4 
A aliança contribui para a melhoria de clima no ambiente interno de cada organização 

envolvida. 
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Gráfica G4 – A aliança e sua relação com a melhoria do ambiente interno 

 

Ilustração 8 - Síntese da categoria: agregação de valor
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correlação entre a prática das parcerias e o desenvolvimento institucional das 

organizações aliadas. 

 

Tanto as organizações do mercado como a organização pública participantes da 

pesquisa apontam que, efetivamente, as alianças agregam valor à imagem e à marca 

organizacional. Pode-se inferir que as empresas acreditam, então, que ações de 

responsabilidade social oferecem maior credibilidade à empresa, transformando para 

melhor sua imagem pública e, portanto, sua aceitação frente ao mercado consumidor. 

Ou seja: quanto melhor a imagem socialmente difundida, maior a confiança e a 

fidelização, o que nada mais é do que a agregação de valor à marca. 

 

Contraditoriamente, as OSCs se dividem entre considerar que existe ou não agregação 

de valor, em virtude da prática das alianças intersetoriais. Talvez essa ambigüidade nas 

respostas seja decorrente de uma crença genérica no Terceiro Setor, segundo a qual 

OSCs e organizações não governamentais, a priori, já são detentoras de uma imagem 

significativamente valorizada, uma vez que a responsabilidade social constitui elemento 

inerente à missão dessas organizações. 

 

Na mesma direção, a organização pública considera que alianças são fontes de ações 

que agregam competências a seus quadros funcionais. As empresas apresentam-se mais 

propensas a realmente concordar em que há uma renovação de competências 

organizacionais a partir da experiência de trabalhar com elas. Ou seja, consideram que 

praticar parcerias é uma forma de contribuir para que novas competências sejam 

agregadas a seus quadros, embora 12,5% das empresas pesquisadas considerem que 

essa contribuição não é tão significativa. As OSCs novamente se mostram divididas 

entre assumir que elas obtêm essa agregação de competências e a opinião de que essa 

vantagem é inexistente ou pouco significativa. 

 

O que se depreende é que as organizações dos três setores envolvidos no 

compartilhamento de alianças reconhecem que, de alguma forma, essa prática pode 

agregar novas competências organizacionais e/ou competências pessoais e profissionais 

aos seus quadros funcionais. 
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Na perspectiva de verificar se a aliança é um fator de melhoria nos respectivos 

ambientes internos das organizações envolvidas, as empresas se mostram indecisas 

entre avaliar se essa contribuição é pequena, razoável ou efetivamente eficaz. Talvez 

essa indecisão ocorra porque, nas organizações de grande porte, são envolvidos apenas 

alguns de seus departamentos em ações socialmente responsáveis, não abrangendo a 

plenitude de seus colaboradores, os quais, muitas vezes, não são nem mesmo 

informados sobre a estratégia de responsabilidade social corporativa vigente. Pequena 

parcela (10%) das OSCs considera inexistente essa relação entre o trabalho em parceria 

e a melhoria do ambiente interno. Ao mesmo tempo, uma parcela muito significativa 

(60%) respondeu que essa contribuição é bastante importante, ou seja, praticar aliança é 

uma forma de melhorar o ambiente interno, ou seja, melhoria do clima organizacional. 

 

Os resultados acima descritos vêm ao encontro daqueles obtidos pela pesquisa realizada 

pelo Ipea – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - que apontaram, dentre as 

razões que levam as organizações às estratégias de práticas sociais: a crença na melhoria 

da imagem institucional; a ampliação das relações com a comunidade do entorno; a 

expressão de uma ação socialmente responsável; a possibilidade de incentivar e 

promover a motivação interna, inclusive com índices de melhoria da produtividade e, 

como conseqüência, o incremento da lucratividade.  

 

Reiteram-se, assim, as orientações do Instituto Ethos (1999), expostas anteriormente no 

item 1.3.1 desta tese, que empresas socialmente responsáveis encontram, como 

respostas às suas ações, formas de implantar uma nova cultura empresarial, na qual 

ocorre agregação de valor a todos os envolvidos, sejam eles colaboradores, acionistas ou 

a própria comunidade, projetando, mediante ações diferenciadas, maior potencial de 

sucesso e de longevidade para as organizações que compartilham as práticas 

socialmente responsáveis. 

 
 
H) SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Coleta e análise sistemática de informações sobre ações, características e resultados de 

uma aliança. É necessário que se verifique a participação das organizações aliadas no 

estabelecimento de indicadores e a freqüência do monitoramento. 
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INDICADOR H1 
Os projetos e programas realizados no âmbito da aliança são avaliados por um conjunto 

de indicadores sistematizados. 

 
 
Tabela H1 – Programas e projetos são avaliados mediante um conjunto de 

indicadores sistematizados 
Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 1 12,5 4 50 3 37,5 

Pública 0 0 1 100 0 0 0 0 

OSC 0 0 6 60 4 40 0 0 

 

Gráfico H1 – Programas e projetos avaliados mediante um conjunto de 
indicadores sistematizados 

 

 

INDICADOR H2 
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Tabela H2 – Há um monitoramento periódico das alianças 

Tipos de Respostas Tipos de 

empresas Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 0 0 5 62,5 3 37,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 1 10 2 20 7 70 0 0 

 

Gráfico H2 – Há um monitoramento periódico das alianças 

 

INDICADOR H3   
A escolha dos indicadores de resultados dos projetos da aliança é uma decisão tomada 

em conjunto. 

 

Tabela H3 – A escolha dos indicadores como decisão conjunta das organizações 

Tipos de Respostas Tipo de 

organização Discordo 

totalmente 

 

% 

Discordo  

% 

Concordo  

% 

Concordo 

totalmente 

 

% 

Mercado 0 0 3 37,5 2 25 3 37,5 

Pública 0 0 0 0 1 100 0 0 

OSC 0 0 4 40 4 40 2 20 
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Gráfico H3 – A escolha dos indicadores como decisão conjunta das organizações 

 

Ilustração 9 - Síntese da categoria: sistemas de avaliação
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De maneira geral, as organizações do mercado apontam que essa avaliação é realizada 

segundo um conjunto de indicadores sistematizados. No entanto, contraditoriamente, a 

organização pública nega a existência desse procedimento e as OSCs se dividem entre 

reconhecer e não reconhecer que esse tipo de avaliação é realizado sistematicamente.  

 

Este cenário sugere que as organizações dos três setores comportam-se diante da 

estruturação de critérios avaliativos das ações sociais de forma bastante contraditória. 

Estaria apenas o mercado apto e interessado em avaliar suas ações, mediante a 

sistematização de determinados indicadores? O setor público discorda da afirmação das 

empresas por desconhecer ou por não compartilhar de seus critérios? As OSCs estariam 

divididas entre aquelas que se identificam com as razões da organização pública e 

aquelas que se aliam à percepção das organizações de mercado? 

 

Sabe-se que a avaliação é um procedimento essencial para qualquer estratégia, porém 

extremamente frágil e polêmico. Fischer (2002), como já apontado neste estudo, refere 

que, mesmo havendo propostas de alguns instrumentos técnicos para avaliar ações 

socialmente responsáveis, como é o caso do balanço social, ainda são poucas as 

organizações que os utilizam. Portanto, os resultados da pesquisa não surpreendem, mas 

confirmam a necessidade de investimentos para aperfeiçoar as práticas de avaliação das 

alianças estratégicas intersetoriais. E permitem referendar a complexidade desse desafio 

teórico e metodológico. 

 

Quando o instrumento da pesquisa questiona se as ações da aliança são monitoradas 

periodicamente, as organizações de mercado concordam com essa assertiva. 

Contraditoriamente, a organização pública, que discordou totalmente da avaliação 

segundo indicadores sistematizados, concorda plenamente com a periodicidade desse 

monitoramento, indicando a falta de esclarecimento do respondente acerca da relação 

entre monitoramento e avaliação de ações sociais.  

 

Ainda de forma que se considera contraditória, as OSCs que manifestavam opiniões 

divididas entre as duas alternativas sobre as avaliações, ao serem indagadas a respeito 

da periodicidade dos monitoramentos diluem suas respostas, que vão desde a plena 

discordância até a concordância, ainda que grande parcela (70%) de respondentes refira 
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praticar um monitoramento periódico das ações sociais empreendidas, por intermédio de 

alianças intersetoriais.  

 

Talvez essa ambigüidade de respostas encontre sua razão de ser no indicador referente à 

decisão conjunta das organizações em relação aos critérios sistematizados de avaliação. 

Ainda que a organização pública e as de mercado apontem índices significativos de 

concordância com essa assertiva, 100% e 62,5%, respectivamente, aparecem alguns 

dados consideráveis de discordância das empresas e OSCs, ou seja, 37,5% e 40%, 

respectivamente. Pode-se pressupor que nem sempre a escolha dos indicadores 

avaliativos se dá mediante uma ação conjunta entre as organizações aliadas para as 

práticas sociais, o que é indicativo de fragilidade na constituição e na gestão das 

parcerias. 

 

Uma das razões dessa dificuldade poderia estar condizente com as reflexões de Fischer 

(2002), ao se referir aos indicadores Ethos e o GRI – Global Report Iniciative, 

afirmando que poucas organizações adotam esses procedimentos, sendo que os mesmos 

não são suficientemente adequados para abranger os órgãos públicos e OSCs que 

comporiam as alianças trissetoriais. 

 

 

Ilustração 10 -  Síntese geral das categorias 
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A ilustração acima confirma as análises feitas quanto ao conjunto das categorias 

abordadas no instrumento de pesquisa. O que se depreende é que em relação às 

expectativas, às estratégias e ao comprometimento, haveria uma significativa 

aproximação das organizações envolvidas nas alianças estudadas. Quanto à categoria 

comunicação, existe um alinhamento do órgão público com as empresas que não é 

compartilhado pelas OSCs. Entretanto, nas categorias papéis, recursos, agregação de 

valor e sistema de avaliação, os atores sociais participantes da pesquisa encontram-se 

distanciados, o que pode indicar a necessidade de uma retomada de propósitos e de 

ações para configurar a efetiva agregação trissetorial dessas alianças.  

 

Ao se constatarem os altos índices de respostas positivas e otimistas do órgão público, 

por um lado, pode-se pensar que o instrumento não conta com elementos capazes de 

captar e explicar essa tendência, a ponto de avaliar se a mesma corresponde a uma dada 

realidade ou se constitui um desvio decorrente da ausência de dados que pudessem 

evidenciar melhor a razão desse posicionamento do setor público. Por outro lado, pode-

se pensar, também, que o caráter dessas respostas poderia ser um indicador de que o 

órgão público não teria conhecimento quanto à amplitude e à abrangência de ações 

tratadas neste estudo como alianças intersetoriais. Sua ação “ocorre porque deve 

ocorrer”, como se esse fosse um destino inevitável e inerente, e não como se fosse fruto 

de uma vontade política e de ideais definidos em âmbito da responsabilidade social. 

 

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DAS ALIANÇAS INTERSETORIAIS 
 

Na perspectiva de identificar concretamente as alianças mantidas entre os sujeitos 

participantes da pesquisa, dois procedimentos se fizeram presentes, já anunciados 

anteriormente. O primeiro deles buscou trabalhar com as organizações que se 

reconheceram mutuamente como parceiras, indicando seu grau de congruência. Ao 

mesmo tempo, buscou-se trabalhar os dados apresentados em nível de perceber as 

aderências (ou não) existentes entre elas e relacionadas às categorias eleitas como 

enfoques de análise nesta tese, a partir do instrumento da pesquisa do Ceats. 
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Um segundo procedimento buscou uma interlocução com os representantes dessas 

organizações parceiras, procurando conhecer, mediante o depoimento dos mesmos e 

segundo questões norteadoras, como já explicitado anteriormente, sua avaliação de 

ações socialmente responsáveis aqui identificadas como parcerias e/ou alianças 

intersetoriais. 

 

4.5.1  Identificação de alianças mediante reconhecimento mútuo 

 

Quando os dados coletados procuraram conhecer as parcerias e as alianças declaradas 

pelas organizações, foi possível identificar quais delas se reconheciam mutuamente, de 

modo a elegê-las para uma abordagem em profundidade. 

 

A partir desses dados, portanto, foram identificadas quatro configurações de projetos 

(conforme se evidencia nos quadros 13a e 13b a seguir), dentre as oito organizações que 

se reconheceram mutuamente como participantes da mesma aliança, acrescidas da 

participação de órgão do governo municipal, cuja presença é constante, uma vez que as 

OSCs – todas regularmente cadastradas – encontram no poder público o seu parceiro 

por excelência. 

 

Por conseguinte, em um segundo momento, após a verificação dessa identidade de 

projetos, citados mutuamente pelas organizações, realizou-se uma análise de como as 

parcerias se comportaram em suas aderências. 

 

Posteriormente, ainda complementando a pesquisa de campo e relacionados com os 

projetos identificados como expressão de alianças intersetoriais, foram contatados 

representantes dessas organizações aliadas para proceder a uma entrevista semi-

estruturada, visando à coleta de depoimentos pessoais, mediante questões norteadoras 

(Apêndice B). 

 

Por essa razão, os sujeitos destes depoimentos são os representantes de cada uma das 

organizações com e sem fins lucrativos que se auto-identificaram, mutuamente, 

parceiras, perfazendo um total de oito pessoas, às quais se juntou o representante da 

Prefeitura Municipal. 
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Quadro 13a – Congruência de projetos com vistas à definição de alianças intersetoriais 
 

Organização de Mercado 
2º Setor 

 
Organizações Parceiras 

1º e 3º setor 
Armazéns Gerais Columbia S/A Camp – Centro de Aprendizagem 

Metódica e Prática 
Bunge Fertilizantes S/A 
 

Prefeitura 
Associação de Educação Ambiental 
Cubatão de Bem com o Mangue 
Camp - Centro de Aprendizagem 
Metódica e Prática 

Carbocloro S/A Indústrias Químicas 
 

Abrigo Cristão 
Casa da Esperança 
Lar Fraterno de Cubatão 
Apae 
Prefeitura (Fundo Social e Escola 
Municipal) 
Camp - Centro de Aprendizagem 
Metódica e Prática 

Cia. Siderúrgica Paulista/Cosipa 
 

Escola Municipal 
Camp - Centro de Aprendizagem 
Metódica e prática 
Prefeitura 

Fosfértil S/A 
 

Camp - Centro de Aprendizagem 
Metódica e prática 
Prefeitura 
Assistência e Promoção Social Exército da 
Salvação 
Associação Estrela do Mar 

Libra Terminais (área interna da Petrobrás) 
 

Instituto Ethos 
Instituto Akatu 

Petróleo Brasileiro S/A – RPBC – 
Petrobrás 
 

Associação de Educação Ambiental 
Cubatão de Bem com o Mangue 
Prefeitura 
Camp - Centro de Aprendizagem 
Metódica e Prática 
Diversas ONGs 

Ripasa Papel e Celulose (Cia. Santista de 
Papel) 
 

Diversas ONGs 
Poder Público: Municipal, Estadual e 
Federal 
Camp - Centro de Aprendizagem 
Metódica e Prática 
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Quadro 13b – Congruência de projetos com vistas à definição de alianças intersetoriais 

 
Organizações Sociais 

3º Setor 
Organizações Parceiras  

1º e 2º Setor 
Assistência e Promoção Social Exército 
da Salvação 
 

Governo estadual 
Prefeitura local 
Fosfértil 

Assoc. Cubatense de Capacitação para o 
Exercício da Cidadania 

Fundação Telefônica 
Governo Federal e Estadual 
Prefeitura local 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – Cmdca 

Assoc. de Educação Ambiental de Bem 
com o Mangue 
[IBIDEM] 

Prefeitura local 
Bunge Fertilizantes S/A 
Petrobrás 

Casa do Povo de Deus 
 

Prefeitura local 

Centro de Aprendizagem Metódica e 
Prática 
 

Cmdca - Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
Prefeitura 
52 Empresas locais 
Casme  

Grupo de Apoio à Criança 
 

Governo estadual 
Prefeitura local 
Fábrica da Comunidade 
Cmdca - Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 

Grupo de Lazer e Cidadania Prefeitura local 
Lar Fraterno de Cubatão 
 

Prefeitura local 
Carbocloro S/A Indústrias Químicas 

Núcleo Cristão de Integração e Lazer da 
Criança, do Adolescente e da Família 

Cmdca - Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
Governo federal e estadual 
Prefeitura local 

Serviço de Assistência Social da 
Assembléia de Deus de Cubatão 

Prefeitura local 

 

 

4.5.2  Uma abordagem das alianças evidenciadas na pesquisa 
 

As alianças que podem ser visualizadas nos quadros acima receberam um tratamento 

especial de análise quando se buscou, mediante recursos da estatística, estudar as 

aderências dessas parcerias em relação às categorias propostas pelo instrumento 

principal, conforme explicitado no tópico 4.4 desta tese. 
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Por conseguinte, constituem objeto desta análise as seguintes parcerias: Carbocloro e 

Lar Fraterno; Petrobrás e Mangue (Associação de Educação Ambiental Cubatão de Bem 

com o Mangue); Bunge Fertilizantes S.A. e Mangue; Fosfértil S.A. e Exército da 

Salvação. 

 

Quadro 14a – Níveis de aderência na parceria: Carbocloro/Lar Fraterno 
 

Categorias Carbocloro Lar Fraterno 
A- Alinhamento das expectativas 3,33 2,33 
B- Estratégias 3,67 2,67 
C- Comprometimento 3,25 3,50 
D- Comunicação 3,75 3,50 
E- Papéis 3,00 2,67 
F- Recursos 3,25 3,00 
G- Agregação de Valor 3,50 2,50 
H- Sistemas de Avaliação 4,00 3,33 

 
O quadro 14a permite afirmar que há uma relação de proximidade entre as respostas de 

ambos os aliados no que se refere a recursos, desempenho de papéis, comunicação e 

nível de comprometimento, que caracterizam esta aliança. No entanto, ao que se deduz 

dessa representação gráfica, Carbocloro e Lar Fraterno não se alinham em termos de 

Ilustração 11 - Aderência na parceria: Carbocloro - Lar Fraterno
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suas expectativas, de seus sistemas de avaliação, na questão da agregação de valor e 

mesmo de suas estratégias de ação. Talvez seja possível inferir que essa falta de 

aderência em algumas categorias possa estar sendo compensada pelo nível de 

comprometimento e comunicação percebido pela OSC e pela empresa. Esse 

comprometimento seria de tal envergadura que permite uma ação socialmente 

responsável executada em forma de aliança significativa. Um dado inquietante é 

identificar que a aliança agrega pouco valor ao Lar Fraterno, na percepção do 

respondente da OSC. Pode-se inferir que as organizações sociais consideram ter alto 

valor agregado, o qual não é elevado pela parceria estabelecida com a empresa e a 

Prefeitura local. 
 

Quadro 14b – Níveis de aderência na parceria: Petrobrás/Mangue 
 

Categorias Petrobrás Mangue 
A- Alinhamento das expectativas 3,00 4,00 
B- Estratégias 3,67 4,00 
C- Comprometimento 3,50 3,00 
D- Comunicação 4,00 2,75 
E- Papéis 4,00 2,67 
F- Recursos 3,00 2,25 
G- Agregação de Valor 3,00 3,25 
H- Sistemas de Avaliação 4,00 2,00 

 

Ilustração 12 - Aderência na parceria: Petrobrás - Cubatão de Bem com o Mangue
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Na representação desta aliança, um dado que se evidencia diz respeito à visão de ambas 

as organizações quanto à agregação de valor. Ao que se pode inferir, Petrobrás e 
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Cubatão de Bem com o Mangue se colocam como organizações cujas estratégias têm 

pontos em comum, mas, contraditoriamente, ainda que aliadas em projetos sociais, são 

divergentes na maioria das categorias analisadas neste estudo. É de se perguntar: como 

pode produzir resultados satisfatórios uma ação que decorre de parceiros cujas 

percepções são divergentes, cujos sistemas de avaliação têm direções opostas, ou 

mesmo cuja comunicação deixa muito a desejar? Haveria um nível de autonomia que, 

sendo respeitado, permite que as ações empreendidas em forma de aliança atinjam seus 

objetivos, ainda que as organizações aliadas não demonstrem o nível de integração 

sugerido pelo continuum de Austin?  
 

Quadro 14c – Níveis de aderência na parceria: Bunge/Mangue 
 

Categorias Bunge Mangue 
A- Alinhamento das expectativas 3,00 4,00 
B- Estratégias 2,67 4,00 
C- Comprometimento 2,50 3,00 
D- Comunicação 2,50 2,75 
E- Papéis 2,67 2,67 
F- Recursos 2,25 2,25 
G- Agregação de Valor 3,50 3,25 
H- Sistemas de Avaliação 2,67 2,00 

Ilustração 13 - Aderência na parceria: Bunge - Cubatão de Bem com o Mangue
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Essa ilustração traz um resultado muito significativo, evidenciando um alto nível de 

aderência entre a empresa Bunge e a OSC Cubatão de Bem com o Mangue, embora esta 

organização tenha se manifestado uma única vez como parceira de projetos tanto com a 
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Bunge como com a Petrobrás, o que justifica e explica a identidade de respostas nos 

quadro 14b e 14c. 

 

Ainda que pouco convergentes em termos de expectativas e mesmo de estratégias, 

ambas se aproximam em seus sistemas de avaliação, em seus respectivos níveis de 

comprometimento e de comunicação, indicando aderência nas respostas sobre recursos, 

papéis e agregação de valor. Pode-se inferir que a interlocução entre essas duas 

organizações se apresenta como: efetiva, eficiente e eficaz. É, porém, surpreendente que 

suas expectativas se coloquem por caminhos diferentes. 

 

E, aqui, então, ficaria uma proposta de estudo voltada para compreender como alianças 

cujas expectativas são diferenciadas conseguem ter solução de continuidade, e mais, 

conseguem ter sucesso em seus empreendimentos conjuntos? Ou as alianças deveriam 

contemplar expectativas diferentes para as organizações do mercado e organizações da 

sociedade civil? 

 

 

Quadro 14d – Níveis de aderência na parceria: Fosfértil/Exército da Salvação 
 

Categorias Fosfértil Exército da 
Salvação 

A- Alinhamento das expectativas 3,00 2,33 
B- Estratégias 3,00 2,33 
C- Comprometimento 3,50 3,00 
D- Comunicação 2,75 2,00 
E- Papéis 2,33 2,67 
F- Recursos 2,75 2,00 
G- Agregação de Valor 3,50 2,25 
H- Sistemas de Avaliação 2,67 3,00 
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Reitera-se na análise desta aliança que as organizações sem fins lucrativos parecem não 

dar importância ao indicador “agregação de valor” ou considerá-lo como característica 

inerente à sua configuração organizacional e para a qual não há contribuição maior 

advinda das alianças. Já para as organizações do mercado, o valor a ser agregado a elas, 

mediante as alianças, decorre de que as ações sociais sejam executadas e efetivas. 

Fosfértil e Exército da Salvação constituem uma aliança de aparência harmoniosa, em 

função das aderências positivas em suas respostas, indicando haver uma interlocução 

produtiva entre as organizações aliadas. 

 

Em uma perspectiva de síntese, conclui-se que as categorias cuja complexidade se 

mostrou mais evidente nas parcerias acima tratadas foram: alinhamento das 

expectativas, recursos e sistema de avaliação. A discrepância de respostas indica, a 

princípio, que ao se estabelecerem parcerias e/ou alianças, essas categorias devem ser 

tratadas e contratadas com maior denodo. 

 

Mais uma vez cabe remeter a discussão sobre alianças intersetoriais às reflexões de 

Fischer (2002a), quando a autora contesta a possibilidade de se pensar essas alianças 

como processos lineares e simples em termos de sua criação e de seu desenvolvimento. 

Para ela, os desafios que se colocam a essa ação conjunta são inúmeros e cabe aos 

Ilustração 14 - Aderência na parceria:  Fosfértil - Exército da Salvação
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pesquisadores buscar conhecê-los para poder produzir um conhecimento que não apenas 

evite desencontros entre as alianças firmadas, mas também propicie condições objetivas 

de que as mesmas sejam efetivas e eficazes para os fins a que se destinam. 

 

4.5.3  Identificação das alianças segundo a ótica dos depoentes 

 

Conforme já referido na apresentação dos procedimentos metodológicos realizados para 

o estudo das alianças intersetoriais no município de Cubatão, um último procedimento 

buscou o depoimento de pessoas diretamente envolvidas com práticas concretas de 

ações intersetoriais. 

 

Para a questão 1: A partir das ações empreendidas sob forma de alianças estratégicas, 

verificar como é possível avaliar os procedimentos adotados, foram obtidas 

manifestações que valorizam as ações sociais desenvolvidas, salientando-se a 

importância de partilhar riscos e sucessos, bem como de interligar as ações e definir 

com clareza os diferentes papéis a serem desempenhados pelos atores comprometidos. 

Salienta-se como especialmente significativa a noção de que ações assistencialistas 

devem ser banidas desse repertório socialmente responsável, até mesmo por serem 

esporádicas e mantenedoras de um status quo. Ao se manifestarem, esses atores se 

mostram comprometidos com ações transformadoras e com a sustentabilidade dos 

projetos, até para que não se impeça a solução de continuidade dos mesmos. O poder 

municipal se alinha com essas reflexões, acrescentando a importância, inclusive, não só 

da capacitação dos três setores da sociedade, como também do efetivo 

comprometimento com as ações empreendidas. 

 

Fischer refere que é necessário um esforço de auto-conhecimento e de auto-avaliação, 

especialmente por parte das OSCs e pondera, também, sobre as dificuldades inerentes à 

tecnoburocracia do Estado brasileiro na direção de processos de avaliação, ainda que 

nos últimos anos esteja mais receptivo à prática de integração dos três setores. “O 

contexto político brasileiro da década de 1990 é um dos determinantes do surgimento de 

um ambiente favorável a essa aproximação entre organizações de diferentes setores 

[...]” (FISCHER, 2002, p. 6). 
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Para a questão 2: Indagar se há um setor destinado e orientado para planejar, executar 

e avaliar atividades concernentes às ações sociais e às alianças estratégicas 

intersetoriais, as organizações do mercado acusam haver essa preocupação, mesmo que 

possa não existir um determinado departamento ou setor destinado para essa função. No 

entanto, há pessoas e/ou equipes que se dedicam a planejar, executar e avaliar os 

resultados, ainda que seja apontada a necessidade de um processo de avaliação mais 

sistemático e diversificado. O poder municipal aparece como o setor que detém um 

serviço especializado, em âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, que 

presta assessoria às OSCs e que tem a responsabilidade de elaborar e monitorar as ações 

referentes às políticas municipais voltadas para a assistência social. 

 

Para Fischer (2002, p. 154), a complexidade dos problemas sociais contemporâneos está 

a exigir ações planejadas e executadas com especial denodo, sinalizando na direção de 

que as organizações de diferentes inserções sociais otimizem suas oportunidades de 

trabalhar em conjunto, combinando competências específicas” [...]. 

 

Para a questão 3: Os estudos têm demonstrado que em Cubatão há inúmeros projetos 

sociais intersetoriais em andamento. No entanto, o IDH (índice de desenvolvimento 

humano) ainda aponta sérios e cruciais problemas envolvendo a população. Diante 

desse quadro, como a sua organização interpreta esse dado e quais são as projeções 

para ações futuras, os três setores reconhecem que há sérios problemas sociais para 

serem enfrentados e solucionados. Ainda que sejam citados projetos pontuais, um 

destaque deve ser dado para a visão de que a sociedade deve estar envolvida na busca 

dessas soluções, não as colocando apenas como atribuição do mercado, o que seria uma 

manifestação de caráter assistencialista e, por conseguinte, bem distante do que se pensa 

sobre ações transformadoras e emancipáveis de uma população. As OSCs referem tanto 

a preocupação com a formação de um quadro profissional hábil e competente, como a 

preocupação com verbas que nem sempre chegam ao seu real destino, solicitando até 

mesmo um processo de fiscalização nesse sentido. O poder público aponta que para a 

real equação e erradicação dos problemas sociais e ambientais é necessária uma ação 

“sintonizada e otimizada”, mediante objetivos comuns traçados pelos três setores 

envolvidos nas alianças.  
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É importante, porém, lembrar que em Seminário da Abong realizado em 2004 e 

intitulado “O papel da sociedade nas novas pautas políticas”, Dulci (2004) afirma que a 

sociedade civil deve manter uma relação ativa e criativa com o governo sem, contudo, 

configurar-se como base de sustentação formal desse governo, mantendo sua autonomia 

e independência (BAVA, 2003, p. 58). 

 

Para a questão 4: Indagar da compreensão existente quanto aos conceitos de parcerias 

e de alianças intersetoriais como processos inerentes à responsabilidade social 

corporativa, as organizações empresariais apontam que essa é uma proposta de longo 

prazo, uma vez que envolve mudanças, especialmente mudanças culturais. Uma dessas 

mudanças diz respeito à inserção social do mercado cuja identidade, hoje, se constrói 

pelo tanto que presta contas à sociedade em geral, ao governo, e às organizações não 

governamentais de empenho social e ambiental. A globalização, em seus aspectos 

positivos, ainda que haja os negativos, demanda que as ações sociais sejam 

transparentes e universais como é o caso de salvar o planeta. Responsabilidade social 

deve ser exercida como forma de inserção diferenciada no mercado, quando o 

consumidor irá optar pela empresa cujo selo estiver afeito às ações socialmente 

responsáveis. 

 

Há a consciência de que a questão social do momento não poderá ser enfrentada 

meramente com ações pontuais e isoladas. É preciso buscar parcerias e alianças, 

inclusive clamando pelo exercício da cidadania por parte dos cidadãos, ou seja, todos 

estão envolvidos nas ações sociais, independente se categorizadas como de parcerias ou 

de alianças. 

 

Há, como contraponto, a questão de que alianças podem ser prejudicadas pela 

alternância de poder em âmbito da municipalidade. Mudança de governo, em geral, 

significa a possibilidade de uma dada aliança ser desfeita, mesmo que seja considerado 

que o poder municipal é um parceiro e um aliado inerente às ações de responsabilidade 

social corporativa. Por essa razão, às vezes, o mercado prefere trabalhar na forma de 

parcerias, ainda que considere o grande significado das alianças intersetoriais, quando 

os três setores se unem na busca de objetivos comuns e perenes. 
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Mais uma vez esta tese se volta para a proposta de Noleto (2000), cujo teor atribui à 

aliança intersetorial um caráter de longo prazo, de pacto, de união estável e permanente 

e se encerra com a fala de um voluntário da OSC “Cubatão de Bem com o Mangue”, sr. 

Zumbi: “[...] A gente aqui procura buscar a parceria permanente. Por isso, a gente 

envolve as pessoas. Todos os nossos vizinhos a gente traz. Porque a necessidade de uma 

ação não é naquele momento, ela tem que ser constante [...] O projeto onde a Bunge 

participa, juntamente com a Prefeitura, a gente pode dizer que foi um projeto 

emergencial. Começou há três anos; é uma parceria que eu espero virar uma aliança, 

também porque é uma coisa mais longa [...]. Quando a gente procurou a Petrobrás, há 

praticamente 5 anos atrás, a receptividade da empresa foi muito boa. [...] 

Desenvolvemos esse projeto Cubatão de Bem com o Mangue, onde foi eu diria o 

projeto mais importante aqui para nossa comunidade [...] E hoje, com esse projeto, 

colocamos a cerca que é a cerca ambiental, com 15 km de extensão, além da 

conscientização que é feita ano a ano, constantemente [...].” 

 

Após três e cinco anos de ação conjunta, falta a esses atores apenas a consciência de 

que, efetivamente, praticam uma aliança intersetorial. 

 



 158 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao partir do tema central da tese que consiste em estudar as alianças intersetoriais como 

estratégias de práticas empresariais socialmente responsáveis, surgiram muitos 

questionamentos acerca da gestão dessas parcerias, ampliando o campo de reflexões 

sobre a Responsabilidade Social Corporativa.  
 

A trajetória do trabalho percorreu uma lógica que vai desde as marcas históricas do 

recente processo de globalização econômica, para contextualizar o incremento de 

importância que ganharam, nos últimos 15 anos, as organizações do Terceiro Setor e as 

funções sociais das organizações de mercado. Mudanças de caráter econômico, político 

e cultural originados do vertiginoso movimento globalizante, colocaram em debate a 

tríade setorial, com a qual as organizações complexas eram classificadas, para 

finalidade do estudo e ensino de Administração, assim como, de normalização jurídico-

legal e tributária.  
 

Em seguida, o trabalho procurou se alicerçar nos conceitos e teorias sobre alianças 

estratégicas, movido pela percepção que Estado, Mercado e Organizações da sociedade 

Civil detinham maiores semelhanças, no que concerne à sua capacidade de ação coletiva 

e necessidades de instrumentos de gestão. Fica evidente na bibliografia examinada que 

o enfrentamento e as possíveis soluções para os problemas de exclusão social e 

desigualdade econômica não serão viabilizados enquanto essa tríade organizacional não 

for empregada como meio de integração. 
 

O campo empírico no qual emergem as parcerias com finalidades sociais é muito amplo 

e diversificado. Estudá-lo exige um corte epistemológico e uma delimitação precisa da 

realidade focada pela pesquisa, sob pena de elaborar um estudo genérico e superficial. 

Nesse sentido, o desenho da pesquisa focou as parcerias nas quais houvesse a presença 

de organizações de três tipos simultaneamente: as públicas, as empresariais e as OSCs. 

O recorte empírico obedeceu à delimitação físico-geográfica: tais alianças deveriam 

ocorrer com organizações sediadas e atuantes no município paulista de Cubatão, onde se 

concentra variada gama de carências sociais – saúde, educação, saneamento básico, 

moradia popular, emprego, criminalidade – embora, paradoxalmente, apresente elevada 

arrecadação financeira, fruto da tributação paga por empresas ali localizadas. 
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Essa contradição entre a geração de riqueza e de pobreza no mesmo locus fundamentou 

os questionamentos iniciais desta tese: porque os indicadores sociais de Cubatão 

permanecem em baixos níveis, se as empresas da região são competitivas e a 

arrecadação municipal é elevada? Teriam as empresas se omitido em desenvolver 

estratégias de responsabilidade social corporativa? Teria o Estado sido ineficiente na 

implementação de políticas públicas e programas sociais? E a sociedade Civil, como 

reagia? 
 

Aparentemente as alianças intersetoriais voltadas ao atendimento das necessidades 

sociais das camadas mais pobres da população não existiam ou eram muito frágeis e 

pouco conhecidas em Cubatão. No entanto, a história do município continha um marco 

pelo qual se confirmava a experiência com parcerias. Trata-se da passagem entre o Vale 

da Morte e o Vale da Vida: todo um processo durante o qual diferentes atores sociais 

haviam se empenhado em transformar o ambiente da região. Atmosfera poluída, rios 

contaminados, flora e fauna destruídas foram sendo substituídos por um cenário de 

recuperação e proteção ambiental que se tornou modelo internacional e atestou a força 

transformadora da ação coletiva e da disseminação da responsabilidade social. 
 

Portanto, a pesquisa de campo buscou identificar a existência na atualidade de Cubatão 

de alianças intersetoriais, agora voltadas a suprir as carências da população pobre da 

cidade. As observações assistemáticas do mapeamento inicial indicavam apenas a 

ocorrência pontual dos projetos sociais empresariais de abrangência estreita e rala 

profundidade. Identificavam-se também algumas OSCs dedicadas às atividades de 

assistência social, mantendo apenas convênios com a Prefeitura e, eventualmente, 

alguma captação de recursos junto às empresas. 
 

Para levantar dados secundários que permitissem uma descrição da gestão dos 

relacionamentos inter-organizacionais detectados, optou-se por empregar um 

questionário de auto-preenchimento, desenvolvido no âmbito da pesquisa “Alianças 

Estratégicas intersetoriais para atuação social”23, que fora validado como instrumento de 

monitoramento e avaliação da gestão de alianças intersetoriais. 

                                                 
23  FISCHER, R. M. et al. Relatório final: alianças estratégicas intersetoriais para atuação social. São 

Paulo: CEATS/FIA/FEA-USP, 2003. 
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Foram convidadas 24 empresas e 23 OSCs para participarem da pesquisa. Obteve-se a 

participação efetiva de 08 empresas e 10 OSCs. No âmbito do governo local obteve-se 

apenas a participação de um órgão público, a Secretaria de Assistência Social, sob a 

alegação de que era a única instância governamental que se relacionava com o tema. 
 

Estas dificuldades de aproximação à realidade concreta já são indicativas de algum grau 

de omissão dos atores sociais e desvalorização da importância das parcerias na redução 

da miséria. 
 

A aplicação desse instrumento permitiu conhecer e analisar a prática das parcerias 

encontradas, podendo-se afirmar que em relação às expectativas, às estratégias e ao 

comprometimento, os respondentes das diferentes organizações envolvidas nas alianças 

apresentaram percepções e opiniões semelhantes. Já no tocante à comunicação, as OSCs 

não compartilharam o mesmo posicionamento das empresas e do poder público. As 

respostas para as categorias papéis, recursos, agregação de valor evidenciaram 

significativo distanciamento de percepções entre os respondentes. Estes resultados 

indicam que há necessidade destas organizações reverem os propósitos e redefinirem 

ações a serem empreendidas, porque suas percepções não estão integradas. 
 

Um dos dados coletados permite inferir que as OSCs tendem a ser auto-complacentes, 

na medida em que se consideram socialmente responsáveis a priori, independentemente 

da eficiência e eficácia de suas ações. Em direção oposta, as organizações empresariais 

buscam construir uma identidade de responsabilidade, mediante o apoio a projetos 

sociais, mais ou menos duradouros, mais ou menos eficazes, mas que estejam atrelados 

a uma aliança intersetorial que lhes dê legitimidade.  
 

Entretanto, vários níveis de discrepâncias puderam ser observados nas respostas, como é 

o caso das categorias: Alinhamento das expectativas, quando se apontou ausência de 

correspondência entre resultados e expectativas e ao mesmo tempo total 

correspondência; Comprometimento, quando foi demonstrado elevado 

comprometimento, porém, as OSCs apontaram respostas ambíguas entre discordar ou 

concordar totalmente; Comunicação, quando a maioria das empresas mostrou-se mais 
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coesa em sua respostas, ao contrário das OSCs que apontaram divergências 

consideráveis.  
 

A pesquisa de campo permitiu identificar que há esforços sendo realizados para reverter 

os problemas sociais que afligem de forma mais premente a parcela mais miserável da 

população de Cubatão. Mas o que se constata é que ainda há muito a ser feito para que 

as parcerias e alianças intersetoriais atuem de forma mais efetiva e eficaz. É essencial o 

estabelecimento de uma harmonia entre expectativas, estratégias, níveis de 

comprometimento, capacidade de comunicação, definição de papéis e distribuição 

eqüitativa de recursos e de agregação de valor das organizações que se envolvem, 

conjuntamente, para que sejam direcionadas e conduzidas como ações de transformação 

social.  
 

Quatro configurações de alianças foram identificadas nos resultados obtidos na primeira 

fase da pesquisa. São elas: empresa Carbocloro e OSC Lar Fraterno; Petrobrás e 

Cubatão de Bem com o Mangue; Bunge e Cubatão de Bem com o Mangue, Fosfértil e 

Exército da Salvação; as quais foram selecionadas para oferecerem os depoimentos de 

seus gestores. 
 

Estes dados contribuíram para: aprofundar o conhecimento sobre a prática de alianças 

intersetoriais; explicitar o conceito de responsabilidade social para o contexto estudado; 

mapear e analisar as características específicas das ações sociais desenvolvidas pelas 

organizações; permitir a compreensão das características da atuação social empresarial 

na região escolhida para a pesquisa.  
 

Os depoimentos permitiram visualizar que, tanto as empresas como OSCs estão 

buscando novas dimensões de atuação social. Procuram desvincular-se de metas e 

tendem a empregar modelos estruturados de planejamento, execução e gestão de ações 

sociais. Entretanto, apesar desta conduta apontar para caminhos mais inovadores, 

observa-se que os depoentes ainda não têm claro que esse modelo requer uma 

construção complexa de relacionamentos, dedicação e investimentos. 

 

É estimulante observar que as OSCs e empresas estudadas demonstraram a intenção de 

viabilizar a integração, entre elas, das missões e estratégias, bem como, de compartilhar 
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valores e de desenvolver sistemas de avaliação dos resultados dos investimentos 

realizados que sejam legítimos para ambas. Este já seria um salto qualitativo das 

alianças estratégicas intersetoriais em Cubatão. 
 

Provavelmente provocado pela participação na pesquisa, as organizações manifestaram-

se entusiasmadas em aperfeiçoar suas parcerias e disseminar seu conceito e prática na 

região. Contudo, é preciso sempre relevar em parte este entusiasmo inicial, 

considerando que os respondentes não detêm o poder para decisões mais radicais em 

suas respectivas organizações e que a rotina diária de gerir as ações das parcerias 

tenderá a reduzir as possibilidades de dedicaram-se ao seu aperfeiçoamento.  
 

É importante também que se ressalte a baixa aderência das organizações convidadas a 

participarem da pesquisa, indicativa de que ações sociais geridas por alianças 

intersetoriais não é um assunto suficientemente relevante. É provável que muitas 

negativas tenham ocorrido por desconhecimento da importância da responsabilidade 

social e/ou pelo temor de fazer “má figura”, frente aos concorrentes, aos cidadãos e ao 

público em geral. 
 

Esta introversão é mais preocupante quando se analisa a participação do órgão público. 

Não apenas foi um respondente isolado como também não colocou empenho em refinar 

as informações ou participar mais ativamente do processo de investigar e analisar a sua 

própria realidade. 
 

Para finalizar este estudo, pode-se sugerir que outros instrumentos sejam construídos 

para poder captar com maior profundidade a efetividade, a eficiência e a eficácia de 

alianças intersetoriais, como configuração organizacional adequada para conceber e 

implementar ações visando ao desenvolvimento social.  
 

Muito além, no entanto, da construção de instrumentos de gestão mais refinados, o 

estudo das alianças intersetoriais em Cubatão levanta o desafio da ética. A 

Administração enquanto ciência pode contribuir para aperfeiçoar ações e até 

revolucionar idéias. Mas, é a Ética, escolhida pelos seres humanos, quem vai dar o 

conteúdo e a direção dessas transformações. 
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APÊNDICE A 

CARTA DE APRESENTAÇÃO/SOLICITAÇÃO 

 
Cubatão, .... de ..................... de 2005. 

 
Exmº Sr. Presidente (Sr. Secretário e/ou Sr. Diretor e/ou Dirigente de Projetos Sociais) 
 
Prezado(a) Senhor(a)  
 

Nesta oportunidade, apresento-me como doutoranda em Administração pela 

Faculdade de Economia, Administração e Contábeis da Universidade de São Paulo, cuja 

próxima etapa de estudos é a realização de uma pesquisa para complementar as 

investigações sobre alianças estratégicas intersetoriais. 

O projeto busca conhecer como estão sendo realizadas alianças entre 

organizações com fins lucrativos (empresas ou segundo setor), organizações não 

governamentais (o chamado terceiro setor) e as iniciativas da organização 

governamental (na esfera do governo municipal ou primeiro setor). 

É imperioso esclarecer que o estudo se volta para ações praticadas pelos 

três segmentos sociais, em conjunto, ou seja: empresas, governo municipal e 

organizações sem fins lucrativos, o que define o conceito de alianças intersetoriais. 

Por essa razão, solicito que apenas essas ações sejam consideradas ao responder às 

questões formuladas no questionário. 

A produção de conhecimento sistemático e organizado sobre as alianças que 

esses três setores vêm realizando deverá contribuir para uma avaliação de pontos fortes 

e positivos dessa ação, evidenciando o quantum de responsabilidade social vem sendo 

desenvolvido no município de Cubatão. 

Pelo exposto, venho solicitar, respeitosamente, que essa Organização 

participe da pesquisa, mediante o preenchimento do questionário anexo. 

Desde já, declino protestos de consideração e acuso-me, atenciosamente 

grata. 

 

_______________________ 

Maria Cristina Pereira Matos 

RA/USP: 2702240 
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APÊNDICE B 

 

QUESTÕES NORTEADORAS A SEREM COLOCADAS PARA A COLETA DE 
DEPOIMENTOS 

 
1 A PARTIR DAS AÇÕES EMPREENDIDAS SOB FORMA DE ALIANÇAS 

ESTRATÉGICAS, VERIFICAR COMO É POSSÍVEL AVALIAR OS 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS. 

 
[O pesquisador visa a conhecer a forma como as organizações avaliam a execução de 

seus projetos, ou seja, se são capazes de ponderar aspectos positivos e negativos das 
ações empreendidas, na perspectiva de preservar e melhorar os primeiros e eliminar 
ou transformar os segundos] 

 
 
 
2  INDAGAR SE HÁ UM SETOR DESTINADO E ORIENTADO PARA PLANEJAR, 
EXECUTAR E AVALIAR ATIVIDADES CONCERNENTES ÀS AÇÕES SOCIAIS 
E ÀS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS. 
 
[Ao pesquisador é importante conhecer se há uma estruturação técnico-administrativa 
que preveja as ações consideradas de âmbito da responsabilidade social corporativa] 
 
 
 
3  OS ESTUDOS TÊM DEMONSTRADO QUE EM CUBATÃO HÁ INÚMEROS 
PROJETOS SOCIAIS INTERSETORIAIS EM ANDAMENTO. NO ENTANTO, O 
IDH (ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) AINDA APONTA SÉRIOS E 
CRUCIAIS PROBLEMAS ENVOLVENDO A POPULAÇÃO. DIANTE DESSE 
QUADRO, COMO A SUA ORGANIZAÇÃO INTERPRETA ESSE DADO E QUAIS 
SÃO AS PROJEÇÕES PARA AÇÕES FUTURAS. 
 
[Com esta questão, o pesquisador deseja conhecer posturas mais comprometidas com 
transformações sociais e menos voltadas para ações paliativas e meramente 
assistenciais]. 
 
 
 
4  INDAGAR DA COMPREENSÃO EXISTENTE QUANTO AOS CONCEITOS DE 
PARCERIAS E DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS COMO PROCESSOS 
INERENTES Á RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA. 
 
[Cabe ao pesquisador conseguir levantar dados que lhe permitam analisar a 
compreensão dos representantes dessas organizações quanto ao sentido pontual e 
emergencial nas ações de parcerias e ao sentido de perenidade nas alianças. 
Conseqüentemente, haverá condição de poder inferir a necessária compreensão do 
conceito de responsabilidade social] 
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APÊNDICE C 

COLETA DE DEPOIMENTOS MEDIANTE QUESTÕES NORTEADORAS 
 
 
 

1 A PARTIR DAS AÇÕES EMPREENDIDAS SOB FORMA DE ALIANÇAS 
ESTRATÉGICAS, VERIFICAR COMO É POSSÍVEL AVALIAR OS 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS. 

 
[O pesquisador visa a conhecer a forma como as organizações avaliam a execução de 

seus projetos, ou seja, se são capazes de ponderar aspectos positivos e negativos das 
ações empreendidas, na perspectiva de preservar e melhorar os primeiros e eliminar 
ou transformar os segundos] 

 
 

MERCADO: BUNGE 
 

Para organizações, um importante desafio consiste em selecionar os parceiros, avaliar os 
riscos e identificar os fatores que justifiquem e levam à parceria ou à aliança. Os principais 
aspectos  podem considerados tanto positivamente como negativamente dependendo da 
análise do contexto em que a organização encontra-se. Entre os pontos podem ser destacados 
os seguintes: 
• Compartilhar riscos.  
• Compartilhar sucesso.  
• Obter economia de escala.  
• Acessar novas frentes de atuação.  
• Acessar tecnologia e conhecimento.  
• Ampliar sua capilaridade (ampliar atuação geográfica).  
• Resolver limitações financeiras.  
Alavancar habilidades (quando uma organização precisar do conhecimento específico que 
outra organização detém). 

 
 

MERCADO: PETROBRÁS 
 
Todo o projeto depende de parcerias, seja dentro da instituição, comunidade em que estão 
inseridos, órgãos públicos e privados. 
Quando se trata de um projeto comunitário, as ações devem estar interligadas e cada um ter o 
seu papel definido e a importância do cumprimento do mesmo para que não comprometa o 
andamento do projeto. 
 
Ex: eu recolho o lixo, separo vidro, papel, plástico, ou seja, tenho consciência da importância 
do meu ato para a preservação do meio ambiente, mas o órgão responsável de pela coleta do 
lixo, não dá o destino apropriado, não tem um programa ou capacitação daqueles que 
trabalham com os dejetos; 
 
Existe, hoje em dia, a carência de avaliar os resultados, o único meio é deu certo ou não, não 
avalia a metodologia, se há procedimentos, não cobram resultados, comprometimento da 
equipe, por isso muito projetos, iniciam-se, tem potencial, mas não conseguem a 
sustentabilidade do mesmo. 
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OSC: CUBATÃO DE BEM COM O MANGUE 
A avaliação que a gente tem é positiva, pelo fato da empresa estar sediada na região aqui de 
Cubatão. Quando a gente procurou a Petrobrás há praticamente 05 anos atrás, a receptividade 
da empresa foi muito boa, onde em conjunto, apresentamos nossa comunidade à ela. 
Desenvolvemos esse projeto Cubatão de Bem com o Mangue, onde foi eu diria o projeto mais 
importante aqui para nossa comunidade, a maior comunidade aqui de Cubatão. Pudemos então 
entrar firme no controle da invasão e com isso a gente conseguiu as benfeitorias que o bairro 
necessitava, pois devido ser uma área de preservação ambiental, em boa parte dela, a gente não 
tinha licença para fazer nada. E hoje, com esse projeto, colocamos a cerca que é a cerca 
ambiental, com 15 km de extensão, além da conscientização que é feita ano a ano, 
constantemente. 
 

A Prefeitura também entrou como parceira no sentido de todos estarem juntos, tanto a 
Prefeitura como a comunidade nesse projeto. O CIESP também participou e a gente considera 
de suma importância o resultado obtido, pois foi tão bom que a gente nem esperava esse 
resultado. 
 

Hoje você ter a comunidade consciente de que não haverá mais invasão no mangue, foi a 
maior conquista. Hoje nós já temos aí, por exemplo, a regularização de água que já tem inicio 
aqui no bairro, onde todas as 5.172 residências vão ter água com maior  qualidade, apesar que 
hoje já tem qualidade, porém com o calor, a pressão é muito grande, e em alguns pontos até 
falta, mas com essa regularização vai melhorar. E  o processo final que a gente espera, já está 
em andamento, e que já está em curso, é a reurbanização do bairro, onde vai resolver, eu diria 
que 90% de todos os problemas não a médio e nem a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. 
Então os resultados foram positivos. Porém tudo tem seu resultado positivo e negativo. O 
negativo é que ainda tem algumas pessoas que sujam o mangue, muitas vezes acaba não 
compreendendo esse trabalho onde a principal medida é o lixo que ainda persiste no mangue. 
Por isso, estamos sempre fazendo esse trabalho de conscientização quase que diário, visando 
um maior empenho dessas pessoas. Outro resultado negativo também é que infelizmente as 
pessoas ainda vivem pra fazer trocas; por mais difícil que seja, retornam ao seu lugar de 
origem, acaba não dando certo e retornando pra cá e às vezes comprando outra residência pior 
do que aquela que ela tinha em nível de levar uma qualidade de vida muito pior. Você vê que 
isto entristece a gente. A gente espera, não sei como, mas um dia resolver da pessoa se 
estabilizar verdadeiramente aqui, porque hoje você ficar indo de cidade em cidade, não vemos 
como positivo. 

 
MERCADO: CARBOCLORO 

A Carbocloro colabora com um valor alto para Cmdca. Além disso, a empresa aporta 14 
projetos sociais diferentes. Não tem um instrumento de avaliação formalizado, mas, é feita 
uma prestação de contas entre Carbocloro, o Cmdca e o Ministério Público. Essa reunião é 
mensal, ora na sede da Carbocloro, ora na sede do Cdmca. 
 

A Carbocloro tem parcerias com diversas entidades sociais, entre elas, o Lar Fraterno. 
Entretanto, a empresa analisa, por intermédio da Secretaria de Ação Social da Prefeitura de 
Cubatão, quais são as organizações sociais que mais necessitam no momento e então é 
estabelecida uma prioridade de atendimento. Neste momento, por exemplo, a Casa da 
Esperança está com prioridade, o que não quer dizer que o Lar Fraterno e outras organizações 
fiquem desamparadas. A Carbocloro investe R$ 350.000,00 só em Cubatão. Investe também 
em projetos de outras localidades, mas, a prioridade é Cubatão. 
 

Um dos aspectos positivos das ações empreendidas é que a empresa não quer mais atuar com 
ações esporádicas, por entender que este tipo de doação é assistencialista. A empresa almeja 
atingir fazendo com que a comunidade se transforme em Agentes Multiplicadores. Exemplo 
disso é o projeto onde a empresa doa 50 kits padarias artesanais. O intuito da padaria artesanal 
não é a competição com as grandes panificadoras, mas sim, dar condições de fabricação em 
pequena escala, mas, que possa garantir um ganho a mais. 
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OSC: LAR FRATERNO DE CUBATÃO 

 
As ações serão avaliadas junto com os parceiros envolvidos e responsáveis técnico, de forma 
contínua e sistemática para que tenhamos melhores resultados, sendo que a mesma é 
realizada através de reuniões e relatórios mensais. 

 
 

MERCADO: FOSFÉRTIL 
 

Obs.: a empresa não apresentou seu depoimento e nem se manifestou a respeito, ainda que 
solicitada diversas vezes. 

 
 

OSC: EXÉRCITO DA SALVAÇÃO 
 

É possível avaliar sim os procedimentos adotados. Pois a cada mês avaliamos os nossos 
atendimentos, através da freqüência dos atendidos e principalmente do acompanhamento 
escolar, verificando os boletins escolares, analisando, dessa forma, os pontos positivos e 
negativos da nossa organização. 
 

 
 

PÚBLICA: PREFEITURA DE CUBATÃO 
 

O entendimento dos direitos e deveres de uma comunidade não são em curto prazo, trata-se 
de mudança de cultura. A transformação é de longo prazo, pois requer capacitação dos seus 
membros, comprometimento dos três setores da sociedade. 
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2  INDAGAR SE HÁ UM SETOR DESTINADO E ORIENTADO PARA PLANEJAR, 
EXECUTAR E AVALIAR ATIVIDADES CONCERNENTES ÀS AÇÕES SOCIAIS E ÀS 
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS. 
 
[Ao pesquisador é importante conhecer se há uma estruturação técnico-administrativa que 
preveja as ações consideradas de âmbito da responsabilidade social corporativa] 
 
 

MERCADO: BUNGE 
 

Exercer a Responsabilidade Social Corporativa significa buscar o equilíbrio entre os 
desempenhos ambiental, social e econômico de seu negócio, sendo que a unidade da Bunge 
essas três diretrizes são acompanhadas seu desempenho, e reconhecido pelos órgãos através 
das certificações ISO 14001 (Sistema de gestão ambiental) e ISO 9001 (Sistema de gestão de 
qualidade). 
 

 
 

MERCADO: PETROBRÁS 
 

Sim, existe através da Gerência de Comunicação, que tem como critério norteador o seu 
alinhamento com a política de Responsabilidade Social da empresa — Programa Petrobras 
Fome Zero —, que estabeleceu o desenvolvimento com cidadania como um paradigma, 
priorizando ações educativas e de geração de trabalho e renda capazes de garantir e 
consolidar o direcionamento dos seus recursos em prol da inserção, com dignidade, das 
comunidades carentes na sociedade brasileira. 
Para garantir essa aliança, há a participação de várias áreas da empresa, que auxiliam na 
verificação e validação destes projetos. 
 

 
 

OSC: CUBATÃO DE BEM COM O MANGUE 
 

Este setor não existe. A gente sabe andar sem medo. Onde a gente tem xxxxxxxx a gente age, 
mas aqui a gente planeja todo o trabalho que a gente faz é planejado e tenta saber o que dá 
certo e o que não dá, até para gente ter mais apoio e acertar 
 

 
 

MERCADO: CARBOCLORO 
 
Não existe um setor especifico, mas, existem pessoas destinadas a esse fim. A área de 
comunicação da empresa está engajada nesse processo, o próprio Presidente da empresa está 
engajado também, fazendo inclusive visitas in loco, permitindo uma facilidade de 
comunicação entre comunidade e empresa. 
Cada projeto é analisado e  priorizado, se tiver condições de ser atendido. 
A empresa estabeleceu alguns critérios para recepcionar as solicitações das organizações 
Sociais: Primeiramente, a empresa só aceita solicitações se estas chegarem via correio, com 
oficio em papel timbrado da organização. Segundo, a Carbocloro só atende Organizações 
Sociais que tenham sua situação regularizada, em termos das exigências legais, tais como 
CNPJ, Presidência atuante e local físico adequado. 
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OSC: LAR FRATERNO DE CUBATÃO 
 

Não existe um setor especifico, mas existe uma equipe que desenvolve essas ações com 
responsabilidade para que a demanda atendida tenha uma boa sociabilização no decorrer das 
avaliações. 
 

 
 

MERCADO: FOSFÉRTIL 
 

Obs.: a empresa não apresentou seu depoimento e nem se manifestou a respeito, ainda que 
solicitada  
diversas vezes. 

 
 

OSC: EXÉRCITO DA SALVAÇÃO 
 

No município desconheço este setor. Temos o conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), na qual obtém grandes contatos com as empresas. Mas como foi dito 
esta estruturação- administrativa é desconhecida por minha pessoa. 
 

 
 

PÚBLICA: PREFEITURA DE CUBATÃO 
 

Sim. No âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, existe uma Divisão de Estudos 
e Planejamento sob a qual o Serviço de Intervenção Social em Programas Habitacionais 
encontra-se subordinado. A referida Divisão conta com a figura de Técnicos Supervisores que 
prestam Assessoria as Organizações Não-governamentais, o órgão tem ainda, a 
responsabilidade de elaborar e monitorar a Política Municipal de Assistência Social, produzir 
Cadernos de Subsídios com Padrões de Qualidade, viabilizar Cursos de Capacitação, formar a 
rede sócioassistencial e manter estreita relação com Conselhos e as outras esferas de governo. 
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3  OS ESTUDOS TÊM DEMONSTRADO QUE EM CUBATÃO HÁ INÚMEROS 
PROJETOS SOCIAIS INTERSETORIAIS EM ANDAMENTO. NO ENTANTO, O IDH 
(ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) AINDA APONTA SÉRIOS E CRUCIAIS 
PROBLEMAS ENVOLVENDO A POPULAÇÃO. DIANTE DESSE QUADRO, COMO A 
SUA ORGANIZAÇÃO INTERPRETA ESSE DADO E QUAIS SÃO AS PROJEÇÕES PARA 
AÇÕES FUTURAS. 
 
[Com esta questão, o pesquisador deseja conhecer posturas mais comprometidas com 
transformações sociais e menos voltadas para ações paliativas e meramente assistenciais]. 
 

MERCADO: BUNGE 
A organização atua auxiliando e desempenhando papel relevante em programas e parcerias 
com agências governamentais (CETESB), ONGs, e empresas privadas, em questões 
ambientais e sociais, podendo ser citados os seguintes programas: COMUNIDADE 
EDUCATIVA–projeto de educação solidária em conjunto com escolas públicas do município,   
ONG-ESTRELA DO MAR, com a finalidade do fortalecimento do patrimônio social da 
comunidade do Jd.São Marcos, através de ações em assistência educacional, sanitária e 
ambiental. 
 

 
 

MERCADO: PETROBRÁS 
Ainda é forte em Cubatão, a visão assistencialista, acham que somente as indústrias instaladas 
na região, devem ser responsáveis e devem suprir as necessidades da população.  Esquecem 
que eles (população), também são autores e atores da situação em que vivem. 
As empresas, instaladas em Cubatão, tem a sua parcela de responsabilidade, quando na década 
de 70, transformaram a região como Vale da Morte, mas foi também através de legislações e 
comprometimento, que reverteram essa situação. 
Não basta atuar no problema, deve-se agir a causa. Não basta realizar uma campanha para 
limar o mangue, mas agir diretamente na capacitação e educação, mudança de cultura, para 
que as pessoas não joguem lixo no mangue, façam uma coleta seletiva e o mais importante, 
que o primeiro setor, faça a sua parte, recolhendo esse lixo. Então, se cada um fizer a sua parte, 
o ciclo de transformação é desencadeado. Uma comunidade consciente de seus deveres e 
direitos, comprometidos, têm o poder de transformar a sua realidade. 
Dessa forma, a Petrobras, através do Programa REMAR, procura organizar as solicitações, que 
não sejam apenas “ações assistenciais”, mas que se tornem projetos com responsabilidade 
social, que cause impacto e tenham sustentabilidade.  É dessa forma que orientamos todos 
aqueles que nos procuram para seguirem essa linha de atuação. 

 
 

OSC: CUBATÃO DE BEM COM O MANGUE 
 

Têm dados que não deixam ninguém satisfeito e a própria natureza dá a dica. A gente tem uma 
parte muito rica, mas por outro lado, uma população que vive em condições de extrema 
pobreza. Então volta a nossa experiência a gente olha por esse lado, dá para melhorar e sempre 
ajudar esta etapa restrita que está dentro, que está mostrando novos caminhos. Por exemplo, 
nós temos uma Escola de Inglês e com isso a gente possibilita dar mais oportunidade para o 
cidadão. E agora a gente está procurando parcerias para fazer programas onde ele está preso à 
família e aos estudos, a se formar, a buscar conhecimento. Porque a gente mora numa cidade 
industrial onde a tecnologia é muito avançada e exige uma mão de obra cada vez mais 
qualificada. Então a gente está nessa preocupação junto com as empresas, buscando formar as 
pessoas, mesmo que ela não se empregue aqui, mas, tenha campo em São Paulo, Rio de 
Janeiro, em todo o Brasil. E essa é um dos meios que a gente acredita, que a gente já está 
fazendo né, nossa cotinha é da área industrial, mas, nós também  já estamos fazendo. 
 



 187 

MERCADO: CARBOCLORO 
 

É verdade. Essa situação é fruto do crescimento desordenado da população em décadas 
anteriores, alimentado pela perspectiva de emprego na região. 
A Carbocloro tem um projeto há 18 anos e não foi implantado em função das constantes 
invasões dos mangues. 
A forma que a Carbocloro encontrou no momento para projetar ações futuras, foi a de apoiar 
intensamente o Painel Consultivo que foi implantado na região, no qual se discutem problemas 
locais junto com os representantes das ONGs e comunidade em geral. Esse Painel Consultivo 
também fortalece a Agenda 21 de Cubatão que projeta a condição e ações necessárias para 
tornar o município em níveis viáveis, ideais e satisfatórios até 2020. 
 

 
 

OSC: LAR FRATERNO DE CUBATÃO 
 

Porque tem algumas entidades que não têm compromisso social com o desenvolvimento do 
projeto a ser executado; estão preocupados em pegar a verba destinada do órgão financiado e 
não fazem um trabalho para minimizar essa problemática e por falta de fiscalização usam o 
dinheiro do projeto com outras coisas; para o ano que vem foi estipulado um A. Social para 
fiscalizar as entidades. 

 
 

MERCADO: FOSFÉRTIL 
 

Obs.: a empresa não apresentou seu depoimento e nem se manifestou a respeito, ainda que 
solicitada diversas vezes. 
 

 
 

OSC: EXÉRCITO DO SALVAÇÃO 
 

Nossas posições futuras é incentivar os nossos atendidos, cada vez mais a outros 
conhecimentos, através do teatro, cultura, lazer e principalmente educação. 
Sabemos que há uma grande problemática no município de assistencialismo, mas a 
organização visa conscientizar a população por nós atendida de que todos têm que lutar pelos 
seus objetivos e também traçar estratégias para suas vidas, este é o objetivo da organização. 
 

 
 

PÚBLICA: PREFEITURA DE CUBATÃO 
 

Não temos a pretensão de com a nossa leitura esgotar as diversas análises, interpretações e 
considerações cabíveis e possíveis em relação à questão, entretanto, ao nosso ver as Secretarias 
Municipais precisam interagir de forma mais sintonizada e otimizada. A iniciativa privada e os 
poderes constituídos (respeitando-se as competências e especificidades) precisam traçar 
objetivos comuns. As ações ambientais não podem ser propostas sem considerar o histórico 
das ocupações desordenadas. Faz-se necessário valorizar e apoiar uma nova geração de 
lideranças comunitárias comprometidas e com maior visão da coletividade. Há que se investir 
em Instrumentos Tecnológicos para que os dados sociais e econômicos sejam mantidos 
atualizados. A cultura da “Carteira Assinada” precisa ser revista e amadurecido o investimento 
em ações de Economia Solidária. Nesse contexto, penso que a Agenda 21, que foi amplamente 
discutida contribuirá para o alcance de novos patamares. 
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4  INDAGAR DA COMPREENSÃO EXISTENTE QUANTO AOS CONCEITOS DE 
PARCERIAS E DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS COMO PROCESSOS INERENTES Á 
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA. 
 
 
[Cabe ao pesquisador conseguir levantar dados que lhe permitam analisar a compreensão dos 
representantes dessas organizações quanto ao sentido pontual e emergencial nas ações de 
parcerias e ao sentido de perenidade nas alianças. Conseqüentemente, haverá condição de poder 
inferir a necessária compreensão do conceito de responsabilidade social] 
 
 

MERCADO: BUNGE 
 

A idéia de responsabilidade social incorporada aos negócios é,  relativamente recente. Com o 
surgimento de novas demandas e maior pressão por transparência nos negócios, empresas se 
vêem forçadas a adotar uma postura mais responsável em suas ações.  
Infelizmente, muitos ainda confundem o conceito com filantropia, mas as razões por trás desse 
paradigma não interessam somente ao bem estar social, mas também envolvem melhor 
performance nos negócios e, conseqüentemente, maior lucratividade. A busca da 
responsabilidade social corporativa tem, grosso modo, as seguintes características: 
• As Empresas não devem satisfações apenas aos seus acionistas. O mercado deve agora 
prestar contas aos funcionários, à mídia, ao governo, ao setor não-governamental e ambiental 
e, por fim, às comunidades com que opera.  
• A responsabilidade social nos negócios é um conceito que se aplica a toda a cadeia 
produtiva. Não somente o produto final deve ser avaliado por fatores ambientais ou sociais, 
mas o conceito é de interesse comum e, portanto, deve ser difundido ao longo de todo e 
qualquer processo produtivo. Assim como consumidores, empresas também são responsáveis 
por seus fornecedores e devem fazer valer seus códigos de ética aos produtos e serviços usados 
ao longo de seus processos produtivos. 
• Responsabilidade social anda de mãos dadas com o conceito de desenvolvimento 
sustentável. Uma atitude responsável em relação ao ambiente e à sociedade, não só garante a 
não escassez de recursos, mas também amplia o conceito a uma escala mais ampla. O 
desenvolvimento sustentável não só se refere ao ambiente, mas por via do fortalecimento de 
parcerias duráveis, promove a imagem da empresa como um todo e por fim leva ao 
crescimento orientado. Uma postura sustentável é por natureza preventiva e possibilita a 
prevenção de riscos futuros, como impactos ambientais ou processos judiciais. 
• A globalização traz consigo demandas por transparência. Empresas são gradualmente 
obrigadas a divulgar sua performance social e ambiental, os impactos de suas atividades e as 
medidas tomadas para prevenção ou compensação de acidentes.  
 

 
 

MERCADO: PETROBRÁS 
 

O entendimento dos direitos e deveres de uma comunidade não são em curto prazo, 
trata-se de mudança de cultura. A transformação é de longo prazo, pois requer 
capacitação dos seus membros, comprometimento dos três setores da sociedade. 
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OSC: CUBATÃO DE BEM COM O MANGUE 

 
Isso. A parceria, eu acredito que ela é  a solução pra tudo. Que a gente não consegue fazer 
nada sozinho. E numa entidade também não é diferente. Então por a gente estar numa mesma 
área muito carente, a gente não tem essa parceria financeira, de cobrar muito a comunidade. 
A gente cobra sim que esses fatos não sejam à parte da cidadania. Então a gente busca a 
parceria das empresas, principalmente no sentido de vir colaborar com alguma coisa, naquilo 
que ela pode ajudar e a gente ser o canal para levar essa colaboração à sociedade. 
Não existe diferença entre parcerias e alianças. Eu considero as duas fundamentais. Porque 
tanto a aliança como a parceria, no nosso conceito significa a mesma coisa. Então a gente 
tendo uma parceria ou tendo uma aliança, a partir daquele momento a gente passa a caminhar 
junto, passa a planejar as ações juntos, passa a ver os resultados juntos e eu sinto muito isso 
aqui. Quando a Petrobrás veio a ter com  a gente, a Gerente da época, a Lídice, da área de 
Comunicação, ela veio aqui no bairro. A gente fez questão, desde Gerente Geral ao cargo 
mais alto da empresa, a gente reunir. A gente reuniu foi tudo que foi gente, porque a gente 
pensava o seguinte: nada  como está vendo o resultado para que essa parceria, essa aliança 
permaneça por muito mais tempo. E isso tem dado resultado. Pra gente não importa só a 
pessoa ajudar muito, importa certamente a sua ação de perto. 
As duas – alianças e parcerias - para nós pelo visto têm o mesmo sentido. Porque quando a 
gente faz uma parceria, isso parece ser provisório, do que aliança que parece determinada. 
Mas, a gente aqui principalmente procura buscar a parceria permanente. Por isso, a gente 
envolve as pessoas. Todos os nossos vizinhos a gente traz. Porque a necessidade de uma ação 
não é só naquele momento, ela tem que ser constante. Até nós temos aqui, nós começamos 
agora também uma parceria com a Johnson e Johnson e eles sempre constantemente vindo 
aqui, vendo o que pode fazer com a gente, porque dessa forma a comunidade não precisa só 
de hoje, a comunidade precisa de sempre, porque sempre tem pessoa precisando, 
necessitando de alguma coisa. 
O Projeto onde a Bunge participa juntamente com a Prefeitura, a gente pode dizer que foi um 
projeto emergencial. Começou há 03 anos, é uma parceria que eu espero virar uma aliança, 
também porque é uma coisa mais longa, porque inicialmente a Bunge entrou inicialmente 
num projeto que a gente, como eu disse, com prazo para terminar e terminando esse prazo, a 
gente entra num projeto mais agressivo, onde dê auto-estima para a comunidade e para a 
gente também.  
 
 

MERCADO: CARBOCLORO 
 

A Carbocloro prefere trabalhar em parcerias, pois, havendo algum tipo de problema, ela por rompida 
a qualquer momento. Trabalhar com alianças, como se fosse um casamento, é complicado no 
município, porque envolve a questão da sucessão na esfera pública. Toda vez que muda o governo 
municipal, os projetos também tendem a ficar paralisados e até mesmo morrerem. Então, como a 
empresa pode pensar em investimentos vultuosos e a longo prazo, se corre o risco de na mudança de 
governo ele se perder? 
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OSC: LAR FRATERNO DE CUBATÃO 
 

Na entidade existe parcerias em quanto (sic)  responsabilidade social, pois é obrigação de 
praticá-la é um dever de cada cidadão, não agir sozinho e sim em grupos de pessoas 
responsáveis, incomodidade (sic) com pessoas improdutivas, vitimas de filhos desnaturados 
ou decorrente da má distribuição de renda, que aos poucos vem se modificando no Brasil, por 
isto criam-se este órgão para que se pudesse atender a demanda junto com esses parceiros 
existentes. 
 
 
 

MERCADO: FOSFÉRTIL 
 

Obs.: a empresa não apresentou seu depoimento e nem se manifestou a respeito, ainda que solicitada 
diversas vezes. 
 
 

OSC: EXÉRCITO DA SALVAÇÃO 
Os representantes das organizações têm a compreensão de parcerias, mas para se ter uma 
grande parceria é necessário que a organização esteja agindo da melhor forma possível, pois 
a empresa não vai querer patrocinar algo incorreto. 
A responsabilidade social está a cada dia que se passa na compreensão de todos os 
envolvidos no assunto, por isso temos que agir da melhor forma possível para que tenhamos 
estas alianças principalmente com as empresas do município de Cubatão. 
 
 
 

PÚBLICA: PREFEITURA DE CUBATÃO 
A Secretaria mantém oficialmente uma Política de Parceria com as Organizações Não-
Governamentais, essa Política prevê o desenvolvimento de ações em rede de forma 
referenciada; o território e o entorno onde as ações acontecem são devidamente analisados, 
sob o ponto de vista dos recursos existentes e do perfil das famílias. As alianças são acordos 
tácitos resultantes do nível de envolvimento e comprometimento dos parceiros. A 
responsabilidade social em sua essência  transcende investimentos de qualquer natureza, ou 
seja, tem um fundamento ético que permeia o simples e o complexo. 
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ANEXO A - INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DE ALIANÇAS 

INTERSETORIAIS 
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ANEXO A 
 

INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS24 

 

CATEGORIAS E INDICADORES 

 

Respondente: _____________________________________________________________________ 

Organização: _____________________________________________________________________ 

Parceira de: ______________________________________________________________________ 

Data: _______________ 

 
 

A) ALINHAMENTO DE EXPECTATIVAS 
 

Alinhamento de anseios e resultados esperados pela aliança, em função de objetivos definidos em 

conjunto pelas organizações aliadas. 

 

INDICADORES: 

 

1 Os resultados alcançados pela aliança correspondem às expectativas iniciais das organizações 

aliadas 

Não 

correspondem 

1 

Correspondem 

pouco 

2 

Correspondem 

 

3 

Correspondem totalmente 

4 

 

2 Cada organização aliada conhece as expectativas da outra em relação aos resultados esperados da 

aliança 

Desconhece 

totalmente 

1 

Desconhece 

 

2 

Conhece 

 

3 

Conhece 

profundamente 

4 

 

3  Os objetivos da aliança foram definidos em conjunto pelas organizações aliadas 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

                                                 
 
24   Conforme já assinalado várias vezes no corpo do projeto, este instrumento foi utilizado e validado 

pela pesquisa aplicada Alianças estratégicas intersetoriais para atuação social, realizada pelo 
CEATS, sob coordenação da Profª Drª Rosa Maria FISCHER, a partir de 2001. 



 193 

B) ESTRATÉGIAS 

 

Políticas explícitas, através das quais as organizações aliadas buscam atingir os objetivos da aliança e de 

cada organização, atuando sobre os elementos constituintes de seus ambientes interno e externo e 

considerando, para isso, suas relações pessoais e competências intrínsecas. 

 
 
INDICADORES: 

 

1 As estratégias da aliança estão claramente definidas 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

2  As estratégias da aliança foram definidas em conjunto pelas organizações aliadas 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

3  As relações pessoais exercem forte influência na elaboração das estratégias da aliança 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 
 
C)  COMPROMETIMENTO 
 
Identificação das organizações aliadas com a causa social e com a aliança, bem como, o engajamento das 

pessoas das organizações aliadas e sua disposição em exercer esforços a favor da efetividade da aliança. 

 
 
INDICADORES: 

 

1  O nível de comprometimento de cada organização com a aliança é alto. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

2  O nível de comprometimento das organizações aliadas com a causa social em que atuam é alto. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 
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3  A participação das organizações na aliança é ativa. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

4  A sustentação da aliança em cada organização está restrita aos líderes. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

 

D)  COMUNICAÇÃO 
 

Processo de emissão e recepção de mensagens realizado interna e externamente à aliança pelas 

organizações aliadas, envolvendo a existência de canais que facilitem a interação e o entendimento da 

mensagem. 

 

INDICADORES: 
 

1  Cada uma das organizações aliadas compreende claramente as mensagens emitidas pelas demais. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

2  Os canais de comunicação disponíveis facilitam a interação entre as organizações aliadas. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

3  Atividades que propiciam a comunicação entre as organizações aliadas sã realizadas com 

freqüência. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

4  A aliança possui canais de comunicação que facilitam a interação com seu público externo. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 
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E)  PAPÉIS 

 

Principais responsabilidades em relação à aliança definidas pelas organizações aliadas. É necessário 

verificar se o detalhamento e a distribuição dos papéis entre as organizações são adequados a cada 

organização e aos objetivos da aliança. 

 

INDICADORES: 

 

1  Os papéis a serem desempenhados pelas organizações aliadas estão claramente definidos. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

2  Os papéis desempenhados pelas organizações aliadas foram detalhados. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

3 A forma como estão distribuídas as responsabilidades entre as organizações aliadas contribui 

para que a aliança atinja seus objetivos. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

 

F)  RECURSOS 

 

Meios financeiros e não-financeiros captados e disponibilizados pelas organizações aliadas para que 

sejam atingidos os objetivos da aliança. Entende-se por recursos não-financeiros: know-how, 

conhecimentos especializados e outros benefícios trocados entre as organizações aliadas, desde que não 

envolvam moeda. 

 

INDICADORES: 

 

1  Os recursos disponibilizados pelas organizações aliadas são suficientes para atender aos objetivos 

da aliança. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 
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2  Os recursos financeiros são essenciais para a continuidade da aliança. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

3  As organizações aliadas compartilham entre si know-how e conhecimentos especializados. 

Não 

compartilham 

1 

Compartilham 

pouco 

2 

Compartilham 

 

3 

Compartilham 

totalmente 

4 

 

4  A responsabilidade pela captação de recursos da aliança está claramente definida. 

Não estão 

definidas 

1 

Pouco 

definidas 

2 

Definidas 

 

3 

Definidas 

totalmente 

4 

 

 

G)  AGREGAÇÃO DE VALOR 

 

Resultado gerado para cada organização aliada pela atuação em aliança, analisando até que ponto a 

aliança agrega valor para a marca e a imagem, desenvolvimento institucional, ambiente interno e 

competências. Cada organização deve analisar estes indicadores com o foco em si própria. 

 

 

INDICADORES: 
 

1  A aliança contribui para o desenvolvimento institucional de cada organização envolvida. 

Não  

contribui 

1 

Contribui 

pouco 

2 

Contribui 

 

3 

Contribui 

plenamente 

4 

 

2 A aliança contribui para a agregação de valor à marca/imagem de cada organização envolvida. 

Não  

contribui 

1 

Contribui 

pouco 

2 

Contribui 

 

3 

Contribui 

plenamente 

4 

 

3 A aliança contribui para a agregação de novas competências para cada organização envolvida. 

Não  

contribui 

1 

Contribui 

pouco 

2 

Contribui 

 

3 

Contribui 

plenamente 

4 
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4 A aliança contribui para a melhoria de clima no ambiente interno de cada organização envolvida. 

Não  

contribui 

1 

Contribui 

pouco 

2 

Contribui 

 

3 

Contribui 

plenamente 

4 

 

 

H)  SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Coleta e análise sistemática de informações sobre ações, características e resultados de uma aliança. É 

necessário que se verifique a participação das organizações aliadas no estabelecimento de indicadores e a 

freqüência do monitoramento. 

 

 

INDICADORES: 

 

1  Os projetos e programas realizados no âmbito da aliança são avaliados por um conjunto de 

indicadores sistematizados. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

2  O monitoramento das ações da aliança é realizado periodicamente. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

3   A escolha dos indicadores de resultados dos projetos da aliança é uma decisão tomada em 

conjunto. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

 

2 

Concordo 

 

3 

Concordo 

totalmente 

4 

 

 

  

 

 


