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RESUMO
Este trabalho tem o propósito de buscar um maior entendimento sobre a influência da adoção
dos conceitos e ferramentas da responsabilidade social na gestão empresarial. Para tanto
foram selecionados alguns aspectos que caracterizam a gestão da responsabilidade social
empresarial para que fossem verificados eventuais relacionamentos destes com algumas
dimensões do desempenho organizacional.
Elaborou-se uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Constatou-se que o mesmo é bastante
emergente, com uma literatura variada e ainda pouco convergente, sugerindo ser esta temática
complexa, multidisciplinar e encontra-se ainda, aparentemente, em estágio embrionário.
A partir dos conceitos levantados na literatura formulou-se um referencial conceitual que
orientou a realização de uma pesquisa empírica envolvendo três empresas brasileiras. Os
resultados da pesquisa sugerem que o relacionamento entre as variáveis estudadas é bastante
dependente do contexto em que atuam as empresas. Várias análises são feitas sobre as
relações entre as variáveis, lançando algumas luzes sobre um tema bastante novo e
controvertido.
ABSTRACT
This work tries to find a better understanding about the influence of the adoption of concepts
and tools of the social responsibility in the management of enterprises. Some aspects related
with the management of the social responsibility of the firms were chosen in order to study
eventual relationships among them and with some dimensions of organizational performance.
A bibliography revision about the subject was performed. It could be seen that it is a very
emergent theme with a large variety of aspects covered but with a low convergence among
authors yet. This suggests that we are dealing with a subject that is complex, multidisciplinary
and in an embryonic stage.
Based in the concepts found in the literature it was conceived a reference framework that
oriented the execution of an empirical research, involving three Brazilian enterprises. The
results of the research suggest that the relationships among the variables considered are very
dependent of the environments of the enterprises. Many analyses about the relationships
among the variables are performed bringing some light to a very new and controversial
subject.
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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
A responsabilidade social empresarial tem-se tornado um dos temas debatidos e propagados
para a gestão empresarial, tornando-se uma variável importante na estratégia competitiva das
empresas e na avaliação do seu desempenho. As empresas estão tendo de competir num
ambiente de negócios cada vez mais complexo, onde não é mais suficiente oferecer qualidade
e preço competitivo, não é mais suficiente obedecer às leis e pagar impostos. As companhias
de sucesso serão cada vez mais pressionadas para olhar intensamente o impacto das suas
operações dentro e fora de suas paredes institucionais e, cuidadosamente, verificar os
impactos de suas políticas e ações nos seus empregados, clientes, comunidades e na sociedade
como um todo.
O conceito de Responsabilidade Social Empresarial é complexo e dinâmico, com significados
diferentes em contextos diversos, exigindo reflexões sobre o tema.
Qual é o propósito dos negócios na sociedade? Qual é o papel das empresas na sociedade?
Qual é a responsabilidade das empresas diante dos problemas sociais e ambientais que a
sociedade enfrenta?
O debate sobre Responsabilidade Social Empresarial pode ser considerado quase tão antigo
quanto as próprias noções de empresa e negócios e tem assumido aspectos diferentes na
mesma medida em que o papel e a influência das empresas na sociedade vem se
transformando no decorrer das últimas décadas, simultaneamente com as conquistas da
humanidade no campo social.
Em seus primórdios a própria instalação de uma grande empresa numa determinada
localidade já era considerada uma ação que trazia em seu bojo o cumprimento de uma
responsabilidade social. Afinal, geravam-se empregos, o dinheiro circulava, a economia local
era dinamizada por meio de numerosos negócios paralelos resultantes das necessidades da
empresa e garantiam-se condições mínimas de sobrevivência a uma parcela significativa da
população.
Com o decorrer do tempo, porém, tais aspectos passaram a ser vistos como obrigações
mínimas necessárias, e não como manifestações de uma consciência social por parte da
administração da empresa. Os movimentos sindicais e trabalhistas no século XX ganharam
vulto e passaram praticamente a definir as condições de trabalho; o mínimo que se passou a
8

esperar de uma empresa é que ela gere lucros aos seus acionistas e faça girar a economia à sua
volta. Com o desenvolvimento tecnológico, a ampliação gigantesca dos recursos de produção,
a evolução das máquinas e ferramentas, outros aspectos da influência da atividade industrial
passaram a ser questionados: o cuidado com o meio ambiente em que a indústria se encontra,
os benefícios trabalhistas que a empresa se dispõe a conceder espontaneamente de modo a
melhorar a qualidade de vida de seus funcionários, eventuais apoios que a empresa se
disponha a dar a projetos locais de modo a contribuir com educação, saúde etc.
O debate, portanto, não passou mais a girar em torno da necessidade e/ou conveniência das
ações que implicam responsabilidade social. Esta passou a ser ponto pacífico. Organismos
internacionais,

a

evolução

de

métodos

de

controle

sobre

poluição

ambiental,

a

internacionalização das atividades e a conseqüente universalização de direitos trabalhistas e o
ideal do desenvolvimento sustentável passaram a estabelecer regras, ou parâmetros mínimos,
para que uma empresa possa atuar numa determinada atividade em determinada região. A
mídia se encarrega de divulgar para a opinião pública atividades que possam ser consideradas
social e ambientalmente irresponsáveis, trazendo muitas vezes prejuízos significativos para a
imagem da empresa.
Portanto, a discussão sobre as motivações de uma empresa para que esta assuma ações
socialmente responsáveis deixa de ter sentido diante da realidade concreta. Torna-se uma
questão menor saber se a empresa é “boazinha” porque realmente seus diretores são
“genuinamente” responsáveis, ou se ela está arriscada a perder mercado se se comportar de
outra maneira. A necessidade de levar em consideração os fatores sociais e ambientais é fato
consumado.
A atuação das empresas orientada para a Responsabilidade Social Empresarial não implica
que a gestão empresarial abandone os seus objetivos econômicos e deixe de atender aos
interesses de seus proprietários e acionistas; pelo contrário, uma empresa é socialmente
responsável se desempenha seu papel econômico na sociedade produzindo bens e serviços,
gerando empregos, retorno para os seus acionistas dentro das normas legais e éticas da
sociedade. Mas cumprir o seu papel econômico não é suficiente; a gestão das empresas é
responsável pelos efeitos de sua operação e atividades na sociedade.
Em princípio, as empresas são responsáveis pelas conseqüências de suas operações, incluindo
os impactos diretos assim como as externalidades que afetam terceiros, o que envolve toda a
9

cadeia produtiva e o ciclo de vida dos seus produtos e serviços. São postas novas questões de
ordem prática:
As empresas devem ser responsáveis por o quê? Quanto é suficiente? E quem decide?
A discussão prática se concentra hoje em vários aspectos: a análise e identificação das partes
envolvidas direta e indiretamente com as atividades da empresa, bem como o peso e o poder
de cada parte na elaboração de uma política de responsabilidade social. A responsabilidade
efetiva dentro da empresa sobre uma política de responsabilidade social. A vinculação dos
novos conceitos e métodos de administração e liderança com a noção de responsabilidade
social. A capacidade da empresa de se antecipar, enxergando áreas críticas e tomando
medidas preventivas em vez de corretivas.
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA E CONTRIBUIÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO
O tema da Responsabilidade Social Empresarial tem despertado um grande interesse por parte
dos meios de comunicação em geral, por diversos segmentos da sociedade, incluindo o meio
empresarial, entidades civis e governamentais. Entretanto, ainda são poucos os estudos sobre
a atuação social das empresas no Brasil, principalmente com enfoque acadêmico, fenômeno
que apresenta várias questões que podem ser exploradas e aprofundadas.
Dada a complexidade do tema, cuja análise depende da consideração de uma gama de
elementos e inter-relações, percebe-se a necessidade de uma pesquisa mais aberta, abordando
conceitos pouco consolidados para que seja possível compreender e verificar como os
princípios, as práticas, os procedimentos da Responsabilidade Social se relacionam com a
dinâmica empresarial, sem testar hipóteses. O presente estudo caracteriza-se como pesquisa
exploratória e descritiva, orientada para a análise e a categorização das características
organizacionais das empresas que incorporaram a dimensão social e ambiental na sua gestão.
O objetivo da pesquisa é compreender os efeitos da atuação social das empresas na dinâmica
empresarial, entendida como os aspectos que envolvem a competência

e recursos das

empresas para atingir seus objetivos.
Subsidiariamente ao objetivo geral, por meio da pesquisa será possível:
−

explorar se a noção de Responsabilidade Social é entendida como um esforço sistemático,
coordenado e integrado à estratégia geral da empresa; e

−

verificar como se dá o processo de incorporação da RSE nas empresas;

−

Contribuições à Administração

A expectativa do pesquisador é de que os resultados do seu trabalho de pesquisa sejam
relevantes para o avanço do conhecimento e sejam aproveitáveis para os executivos
responsáveis pela gestão das empresas e contribuam para a reflexão sobre o tema.
O presente estudo não tem a presunção de esgotar a análise ou criar um manual prático para a
gestão da RSE. O trabalho final pretende tecer algumas recomendações relativas ao processo
de aprimoramento das práticas vigentes, identificando fatores que podem facilitar o processo
de incorporação da dimensão social e ambiental da atuação das empresas.
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A contribuição poderá vir a ser um apoio às empresas no processo de incorporação da
Responsabilidade Social para sua divulgação no ambiente organizacional, promovendo a
construção de relações cooperativas com os grupos de interesse e trazendo benefícios para as
empresas e a sociedade.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1. Responsabilidade Social Empresarial
O conceito de responsabilidade social empresarial está relacionado a diferentes idéias. Para
alguns ele está associado à idéia de responsabilidade legal; para outros pode significar um
comportamento socialmente responsável no sentido ético; e, para outros, ainda, pode
transmitir a idéia de contribuição social voluntária e associação a uma causa específica. Tratase de um conceito complexo e dinâmico, com significados diferentes em contextos diversos.
Portanto, não é possível estabelecer um manual para as empresas visando adotar práticas para
uma gestão socialmente responsável, sem antes compreender a sua evolução e dinâmica.
Carroll, no artigo “Corporate Social Responsibility” (1999), demonstrou que na literatura, o
conceito de responsabilidade social é o mesmo no passado e no presente; o que mudou são as
questões enfrentadas pelas empresas e as práticas de responsabilidade social, principalmente
porque a sociedade mudou e as empresas mudaram, e, conseqüentemente, as relações entre a
sociedade e as empresas.
A noção de responsabilidade social empresarial está vinculada, nos seus primórdios,

à

doutrina econômica baseada no princípio da propriedade e da iniciativa privada que dá origem
ao regime da livre empresa. Neste, o indivíduo é considerado livre para exercer qualquer
atividade econômica e dispor dos meios de produção da forma que lhe for mais eficiente para
atingir o lucro. Para alcançar esse objetivo, as empresas podem contratar, produzir e
determinar o preço que lhe for mais conveniente. O controle seria exercido pelas leis de
mercado de livre concorrência, que deveria funcionar sem a intervenção do Estado, cuja
função é proteger a concorrência e a propriedade. As decisões no mercado livre são guiadas
pelo auto-interesse; se todos os agentes econômicos -- produtores e consumidores -- tomam
decisões racionais segundo seus interesses, os benefícios e as riquezas fluem e as leis de
mercado, como uma mão invisível, vão prevenir o abuso do próprio interesse e promover o
bem-estar social pelo equilíbrio das forças de mercado. (Dicionário de economia, 1987,
p.245.)
Em teoria, uma das virtudes da livre empresa na economia é sua habilidade de criar e
distribuir riqueza na base de milhões de decisões individuais de soberania dos consumidores e
produtores, assim a economia tem sua moral e sua respeitabilidade. (Michalos, 1997, p. 296.)
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A natureza das empresas mudou tremendamente neste século e meio: na época em que as
idéias de Smith, Ricardo e Mill, os pais da escola clássica de economia, revolucionaram o
pensamento econômico, a empresa industrial era uma manufatura geralmente em pequena
escala. Uma pessoa, ou um pequeno grupo de pessoas, contratava todos os empregados e
dirigiam todas as atividades relacionadas aos negócios, e estes se limitavam a uma escala que
poderia ser supervisionada pelo empreendedor. A operação em pequena escala dos negócios
ajustava-se aos mercados da época.
Com o desenvolvimento tecnológico, a introdução de inovações permitiu o transporte mais
rápido de pessoas, bens e informações por distâncias continentais, e a comunicação
instantânea, possibilitou a realização de negócios numa escala antes impossível. No final do
século XIX, grandes empresas emergiram para vender seus produtos em escala nacional e
também em mercados internacionais. As empresas, sem a limitação de atuar em mercados
locais, começaram a usar novos métodos de produção, desenhando ferramentas especializadas
e introduzindo métodos de produção em massa. Estes desenvolvimentos permitiram a
produção de grandes quantidades de produtos, com qualidade e a baixo custo.
Essas

mudanças

estratégicas

foram

acompanhadas

por

mudanças

significativas

nas

organizações; os sistemas de preço não eram mais tão essenciais para a coordenação das
atividades que exploram as economias de escala. O crescente escopo e complexidade dos
negócios sobrepujou a capacidade dos proprietários de gerenciar suas operações, requerendo a
contratação de administradores profissionais que se responsabilizam por parte dos negócios,
aumentando a amplitude das atividades das empresas e o número de pessoas que precisa ser
monitorado e motivado, tornando-se necessário criar sistemas de informação e avaliação para
estimar a credibilidade e as perspectivas das empresas e o desempenho de seus
administradores contratados. Além disso, incrementou a competição no mercado, para as
empresas que atuavam em mercados locais, fazendo surgir novos competidores. Algumas
empresas responderam com inovações, e outros grupos tentaram a proteção do mercado.
Ocorreram fusões de empresas, dando origem a alguns grupos ou empresas centralizadas e
hierarquizadas. A organização multidivisional foi introduzida. Os administradores que
controlam uma divisão se reportam aos níveis superiores, os quais os avaliam, coordenam e
planejam a estratégia das empresas. A partir da evolução dos métodos e sistemas de
administração e desenvolvimento dos transportes e telecomunicações tornou-se possível
incluir mais e mais atividades nos domínios de uma única empresa, mais do que organizar
16

transações por meio de compras que caracterizavam os arranjos tradicionais de mercado. Ao
mesmo tempo, o aumento da renda dos consumidores gerou demanda por maior quantidade e
variedade de produtos e serviços e as inovações tecnológicas e comerciais atenderam essas
demandas. Ocorreu também a expansão vertical e horizontal das grandes empresas, surgindo
os grandes conglomerados, cada um deles podendo envolver uma série de negócios.
As organizações mudam quando o ambiente, o mercado e as tecnologias mudam. Da mesma
maneira que as organizações transformam o ambiente em que atuam o impacto dos negócios
na sociedade se fez presente com o aparecimento das grandes empresas. Atualmente é
inegável que as atividades e as operações das empresas afetam a sociedade como um todo. O
público começou a expressar suas preocupações com o comportamento social das empresas
em relação aos problemas sociais e ambientais exigindo maior envolvimento delas na solução
destes. Mais do que isso, passou a questionar o papel das empresas na sociedade.
Inicialmente, este questionamento manifestou-se na preocupação com as relações de trabalho,
como a obtenção e garantia de benefícios e encargos trabalhistas, as questões relacionadas às
condições de ambiente de trabalho, ou seja, aspectos restritos ao universo interno da empresa.
Posteriormente, as questões ultrapassaram os limites internos das organizações, trazendo
novas questões como meio ambiente, eqüidade para grupos em desvantagem (mulheres,
minorias visíveis, deficientes físicos), segurança e estabilidade no emprego, tratamento justo
entre administradores, proprietários e força de trabalho. O que se verifica atualmente é que
não existe mais uma linha divisória entre problemas que estão fora e dentro das empresas: as
soluções devem ser compartilhadas com a sociedade de forma geral e as empresas devem
contribuir ativamente com as soluções, sob o risco de serem questionadas, processadas e
cobradas pelos seus atos.
A significativa transformação da estrutura das empresas, as mudanças no caráter de sua
atuação e na abrangência de suas atividades levantaram a necessidade de discutir algumas
questões

fundamentais

que

dizem

respeito

à

responsabilidade

social

daquelas,

responsabilidade essa que é conseqüência da crescente influência que passaram a exercer
sobre os mais diversos aspectos da sociedade.
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3.1.1. Papel das Empresas na Sociedade
Friedman

(1970)

argumenta

enfaticamente

que

os

negócios

devem

limitar

a

sua

responsabilidade social à maximização dos lucros e obedecer as leis, opinião que é expressa
num artigo no New York Times Magazine, um dos mais citados nos ensaios sobre ética e
capitalismo (Collins, 2000). Na sua perspectiva, retrata os negócios como uma autoprocura do
lucro; outras considerações sociais são de responsabilidade da sociedade e não dos negócios.
Se a busca da eficiência econômica pelos negócios entra em conflito com as preocupações
sociais da sociedade mais ampla, então é prerrogativa da máquina política e social restringir
os negócios sob a forma de sanções legais que afetam as decisões econômicas.
Ultimamente um ponto de vista específico tem obtido cada vez maior aceitação -- o de que os
altos funcionários das grandes empresas e os líderes trabalhistas têm uma responsabilidade
social além dos serviços que devem prestar aos interesses de seus acionistas ou de seus
membros. Este ponto de vista mostra uma concepção fundamentalmente errada do caráter e
da natureza de uma economia livre. Em tal economia só há uma responsabilidade social do
capital -- usar seus recursos e dedicar-se a atividades destinadas a aumentar seus lucros até
onde permaneça dentro das regras do jogo, o que significa participar de uma competição
livre e aberta, sem enganos ou fraude. Friedman (1985, p. 23).
A organização da sociedade é vista pelos economistas neoclássicos como a divisão em
grandes áreas funcionais, cada uma delas com sua função: a função política está a cargo das
organizações políticas, como sindicatos e representantes dos trabalhadores que apóiam e
defendem seus interesses; a função social compete ao governo que é responsável pelo bemestar geral; e a função econômica compete aos negócios que são responsáveis pela
maximização do lucro pela manutenção de uma competição pujante. A independência dessas
três esferas protegeria a liberdade individual e a competitividade do mercado.
Esse modelo pressupõe que as questões éticas estão na esfera individual; já na sociedade elas
se manifestam por meio das normas e padrões de conduta social estabelecidas, as quais se
refletem no arcabouço legal e jurídico. Quando essas normas e padrões são violados tornando
intoleráveis alguns aspectos dos negócios, cabe à sociedade por intermédio de suas
instituições legais coagir as empresas a cumprir as regras e os padrões legalmente
estabelecidos.
O objetivo mais importante dos liberais é deixar os problemas éticos a cargo do próprio
indivíduo. Os problemas éticos realmente importantes são os que um indivíduo enfrenta numa
sociedade livre -- o que ele deve fazer com sua liberdade. Friedman (1985, p. 22)
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A existência de um mercado livre não elimina, evidentemente, a necessidade de um governo.
Ao contrário, um governo é essencial para a determinação das regras do jogo e um árbitro
para interpretar e pôr em vigor as regras estabelecidas. O que o mercado faz é reduzir
sensivelmente o número de questões que devem ser decididas por meios políticos -- e, por
isso, minimizar a extensão em que o governo tem de participar diretamente do jogo.
Friedman (1985, p. 22).
Papéis básicos do governo numa sociedade livre -- prover os meios para modificar as regras,
regular as diferenças sobre seu significado e garantir o cumprimento das regras por aqueles
que de outra forma não se submeteriam a elas. Friedman (1985, p.22)
Friedman é um crítico feroz das ações e decisões tomadas pelos administradores para a
contribuição social em detrimento dos interesses da corporação. E cita como exemplos: deixar
de aumentar preços dos produtos para contribuir com o objetivo social de prevenir a inflação;
com o objetivo de reduzir a poluição despender recursos que vão além dos requisitos legais
para a melhoria do meio ambiente, à custa dos lucros da corporação; contratar desempregados
em vez de trabalhadores mais qualificados com o objetivo de reduzir a pobreza. Ele vê estas
ações como uma violação da função dos negócios. O dinheiro gasto em projetos sociais é uma
imposição e o dispêndio de taxas com o dinheiro dos outros para atender ao interesse geral da
sociedade reduz os salários e os dividendos dos acionistas e aumenta os preços ao
consumidor. (Friedman, 1970, apud Makower, p. 43). Essas ações transformam os executivos
em funcionários públicos ou servidores da sociedade civil, os quais tomam decisões seguindo
critérios políticos e sociais para alocar recursos e definir quais são os interesses sociais
coletivos.
Se os homens de negócios têm outra responsabilidade social que não obter o máximo de
lucro para seus acionistas, como poderiam saber qual é ela? Podem os indivíduos saber o
que é interesse social? Podem eles decidir que carga impor a si próprios e aos acionistas
para servir ao interesse social? É tolerável que funções públicas sejam exercidas pelas
pessoas que estão no momento dirigindo empresas particulares, escolhidas para estes postos
por grupos estritamente privados? Friedman (1985, p. 23)
Não faltam críticas à posição de Friedman. Entre estas, a visão da atuação autônoma das
empresas, desconectada da esfera política e social de decisão é idealizada e fora da realidade.
O modelo da livre empresa pode sugerir como os negócios deveriam funcionar e não como
efetivamente funcionam. As empresas são agentes importantes e têm um papel preponderante
na sociedade atual, influenciam as esferas políticas e legais de decisão e vice-versa.
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Segundo Grant (1991), a suposição de que as empresas se especializam nas atividades
econômicas, ainda que as leis fiquem na esfera política e social de decisão, é refutada
empiricamente pela realidade do ambiente de negócios, os quais estão envolvidos na esfera da
lei, tanto na dimensão legislativa quanto na jurídica, desempenham um papel político e têm
poder econômico para influenciar a formulação de políticas públicas na esfera econômica e
social, e sempre o fizeram, desde a Revolução Industrial, para proteger os seus interesses no
mercado. As empresas foram e são uma força política na economia mundial, embora seu
comportamento nem sempre tenha sido socialmente responsável.
A caracterização dos negócios como o envolvimento da busca do lucro sem compromisso
constitui um retrato inadequado das operações dos negócios como uma atividade econômica
autônoma é abstrata e inacreditável como descrição da natureza dos negócios. (Grant 1991,
p. 910)
Em seu artigo Friedman advoga os interesses dos acionistas, questionando o poder de decisão
dos executivos de administrar as organizações e seus recursos para atender outros interesses
que não a maximização dos lucros. Os administradores de negócios são agentes dos interesses
de lucros dos acionistas, posição compreensível no contexto da época, com uma forte
presença do Estado nas atividades econômicas, uma disputa entre o capitalismo e o
socialismo, transforma-se no defensor do liberalismo econômico contra as idéias autoritárias e
o dirigismo estatal. Os administradores profissionais controlam as empresas pela delegação de
autoridade dos proprietários e acionistas, e deveriam representar os seus interesses: a
maximização dos lucros.
Entretanto, é preciso considerar que as decisões empresariais envolvem custos e receitas que
são incertos e distribuídos ao longo do tempo; os acionistas querem assegurar o valor futuro
de seus investimentos e uma variável importante na decisão dos proprietários é o valor de
mercado da empresa, e não apenas a maximização dos lucros a curto prazo. (Milgrom e
Roberts, 1992)
A relação entre acionistas e administradores profissionais envolve conflitos de interesses:
estes buscam a maximização dos lucros, uma vez que é um dos vários objetivos dos
executivos. A primeira chamada da administração não é maximizar os lucros para os
acionistas, mas assegurar a viabilidade da organização. Paradoxalmente este deve ser o caso
para garantir a rentabilidade dos acionistas a longo prazo.
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Novamente podem ser entendidos os argumentos de Friedman, em relação às suas
preocupações com as ações sociais dos executivos, que também têm seus próprios interesses,
os quais podem não estar sempre alinhados com os dos acionistas: por exemplo, os executivos
buscam maximizar a sua utilidade -- preservar seu emprego, salário, benefícios, gratificações
e controle das empresas.
Davis (1973, apud Carroll 1999, p. 275), argumenta, em resposta a Friedman, que é obrigação
das empresas avaliar os efeitos do seu processo de decisão no sistema social externo de
maneira a agregar benefícios sociais além dos ganhos econômicos que a empresa procura.
Isso significa que a responsabilidade social começa onde a lei termina. Uma empresa não está
sendo socialmente responsável se ela apenas se conforma com os requisitos mínimos legais,
porque isso é o que cada bom cidadão deve fazer.
Drucker também questiona a posição de Friedman. Para ele, as empresas e os empresários são
percebidos como liderança e liderança impõe responsabilidade e integridade pessoal:
Milton Friedman, argumenta que é socialmente irresponsável, economicamente prejudicial
que a empresa se preocupe com qualquer coisa que não sejam os resultados dos negócios -isto é, com a maximização dos lucros e, por meio desta, a elevação dos padrões de vida, a
criação de capital e a geração de mais e melhores empregos amanhã. Drucker (1992, p. 73)
Entretanto, por mais efêmero, ilógico, irracional ou mesmo indesejável que possa ser, o fato
é que as empresas e os empresários são percebidos como grupo de liderança nos países
desenvolvidos de hoje. Existe um segundo fato, igualmente importante. Os executivos de
empresas são, inevitavelmente, líderes em suas organizações e vistos, percebidos e julgados
como tal. O que os executivos fazem, aquilo em que acreditam e que valorizam, o que
premiam e quem, é observado, visto e minuciosamente interpretado por toda a organização.
E nada é percebido mais depressa -- e considerado mais significativo -- que uma
discrepância entre aquilo que os executivos pregam e aquilo que esperam que seus
associados pratiquem. Drucker (1992, p. 73)
Drucker levanta um outro aspecto dos administradores das empresas em relação aos
acionistas, que é a mudança dos proprietários das empresas, de acionistas para investidores,
uma nova figura surgida com a formação dos fundos de pensão e investimentos e que tem
implicações para a gestão das empresas.
A passagem da propriedade das grandes corporações de capital aberto para representantes
da classe trabalhadora -- isto é, fundos de pensão e de investimentos -- constitui uma
mudança fundamental na localização e no caráter da propriedade. Ela deverá exercer,
portanto, um profundo impacto, em especial no controle das empresas: deverá desafiar,
21

acima de tudo, a doutrina, desenvolvida desde a Segunda Guerra Mundial, da gerência
autoperpetuada nas grandes empresas; levantar novas perguntas a respeito da
responsabilidade e da relação de legitimidade da gerência das grandes empresas. Elas
funcionam principalmente porque os fundos de pensão são investidores e não proprietários
em suas obrigações legais, e as tomadas hostis de controle colocam realmente em xeque a
função da gerência, seu papel e sua própria identidade. Drucker (1992, p. 5)
A análise de Drucker é sobre a crise do capitalismo, posicionando-a como uma mudança do
capitalismo corporativo dominante nos anos 60, cuja expectativa era o domínio das grandes
empresas multinacionais, dirigidas por gerências autônomas, para o capitalismo especulativo,
que emergiu com o investidor institucional. Os gerentes dos fundos de pensão procuram
ganhos imediatos pressionando as empresas, e vice-versa.
O capitalismo corporativo prometia que as grandes corporações seriam dirigidas no
interesse de um certo número de apostadores. Em vez disso, as gerências corporativas estão
sendo forçadas a subordinar tudo aos ganhos imediatos e ao preço da ação na próxima
semana, transformando-se no capitalismo especulador. Drucker (1992, p. 194)
O capitalismo corporativo fracassou porque, sob ele, a gerência não era responsável diante
de ninguém, nem por nada. Nisso os caçadores estão absolutamente certos. O primeiro
requisito de uma empresa é desempenho econômico. Na verdade, a primeira
responsabilidade social de uma empresa é a de produzir um lucro adequado para cobrir os
custos de capital e, com isso, os custos mínimos de permanecer em atividade. Só uma
lucratividade adequada pode prover para os riscos, necessidades de crescimento e empregos
de amanhã. Essas necessidades, porém, são de longo prazo. Drucker (1992, p.196)
O que se verifica é uma visão empreendedora e individualista que prevalece nas leis de
mercado

competitivo,

advogada

pelos

“investidores”

contrapondo-se

a

uma

visão

assistencialista e protetora que prevaleceu nas corporações gerenciadas por administradores
profissionais. Nos anos 80, os “investidores”

questionaram a legitimidade da administração

profissional, e redirecionaram a avaliação das empresas para os resultados de seu desempenho
para os acionistas.
Os caçadores de empresa estão, sem dúvida, certos quando afirmam que uma empresa deve
ser dirigida para o desempenho e não para o benefício de sua gerência. Porém, eles estão
totalmente errados ao definir desempenho exclusivo em termos de ganhos imediatos, a curto
prazo para os acionistas. Isso subordina todos os outros envolvidos -- acima de tudo, os
funcionários em posições técnicas e gerenciais -- à gratificação imediata de pessoas cujo
único interesse na empresa é o seu retorno a curto prazo. Drucker (1992. p. 5)
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A crítica de Drucker é a visão de curto prazo dos investidores, que compromete os resultados
das empresas a longo prazo e a própria sobrevivência da organização, e não a visão
empresarial dos acionistas-proprietários-empreendedores.
Os caçadores de empresas também estão errados porque os ganhos imediatos dos acionistas,
como já foi amplamente provado, não otimizam a criação de riqueza. É necessário um
equilíbrio entre curto e longo prazo, que é precisamente aquilo que a gerência deve prover e
pelo que é paga. Drucker (1992, p. 5)
Essa discussão reconhece que as empresas têm um papel social e político a desempenhar e os
propósitos dos negócios vão além da maximização dos lucros e do cumprimento da
legislação; enfatiza-se que é o mínimo esperado da conduta das empresas. Uma vez que a
liberdade do mercado é fundamental para promover o bem-estar social, e o governo deve
limitar a sua intervenção para alguns setores e proteger a concorrência, a atuação das
empresas também deve ser mais responsável, as questões sociais não podem ser consideradas
como problemas exclusivos dos governos e a omissão das empresas não é uma postura
condizente com a liberdade econômica e a desregulamentação e liberalização da economia
implicam maior responsabilidade das corporações.
Drucker (1999) é enfático no papel de liderança dos executivos na comunidade, ultrapassando
os limites das organizações: “Leaders must learn to be leaders beyond the walls”.
Considerando que a ideologia predominante nos anos 60 -- de que o governo-Estado podia e
devia cuidar dos problemas da comunidade -- foi superada pelas evidências de que os
governos não podem tomar conta dos problemas da comunidade, e tampouco os negócios e o
mercado livre podem tomar conta dos problemas da comunidade, mas, em parceria com a
sociedade

civil,

representada

pelo

terceiro

setor,

compreendido

pelas

organizações

comunitárias não lucrativas, as empresas devem se responsabilizar pelas soluções dos
problemas da comunidade fornecendo os recursos materiais e o trabalho voluntário de seus
colaboradores.
3.1.2. Desempenho Econômico e Responsabilidade Social
O debate sobre o conteúdo e extensão da RSE nos negócios foi intenso no sentido de
contrapor lucratividade e responsabilidade social, dando a origem a

estudos sobre se as

empresas socialmente responsáveis eram também empresas lucrativas. Há uma extensa lista
de artigos publicados para determinar a relação entre RSE e lucratividade. A relação entre
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desempenho financeiro e desempenho social é complexa, e os estudos realizados apresentam
conclusões contraditórias. Uma hipótese explicativa é que os parâmetros e os indicadores
usados para medi-los têm bases conceituais distintas, sendo difícil estabelecer relações
lineares de causa e efeito.
Algumas pesquisas de dados aplicaram técnicas estatísticas para investigar a relação entre o
desempenho social das empresas e seu desempenho financeiro, rentabilidade e reputação.
Pesquisas sobre as ligações entre desempenho social e financeiro têm resultados mistos, isto é,
a correlação entre o desempenho social e financeiro foi positiva para alguns, negativa para
outros ou não foi encontrada correlação estatisticamente significativa. O estudo de Ullmann
(apud Wood, 1996, Peery, 1995, Collins, 2000) revisou uma série de pesquisas que investigou
a relação entre a divulgação de desempenho social pelos negócios em seus relatórios anuais e
os relatórios requisitados pelo Security and Exchange Comission (SEC), para verificar a
relação entre desempenho social

e desempenho econômico dos negócios. De sete estudos

revistos, quatro não relataram nenhuma correlação, dois encontraram correlação positiva e um
apresentou correlação negativa. Ullmann explicou os resultados inconsistentes referentes à
divulgação de programas de responsabilidade social de duas maneiras: inferiu que os
administradores às vezes não reportam programas de responsabilidade social porque estes têm
custos altos e poderia tornar-se embaraçoso se esses custos fossem conhecidos, mesmo que os
programas tenham o favorecimento da alta administração. Outras vezes é politicamente
vantajoso para os gerentes exagerarem seus programas sociais nos seus relatórios de
programas de responsabilidade social para obter maior apoio social em áreas politicamente
sensíveis.
Em outro estudo de correlação de responsabilidade social--desempenho econômico de
Cochran e Wood, 39 empresas foram examinadas e a principal conclusão foi que “empresas
com ativos mais antigos têm um desempenho social mais baixo”. (Apud Peery, 1995).
Os estudos utilizaram uma grande variedade de metodologias e parâmetros; segundo Wood, a
relação entre desempenho social e financeiro é ambígua porque não há uma teoria consolidada
que esclareça como devam estar relacionados, embora haja um movimento nessa direção, que
será apresentado adiante, não há uma medida válida, compreensível do desempenho social,
em muitas pesquisas falta rigor, o que leva a incertezas quanto à validade, confiabilidade e
generabilidade destas pesquisas.(Wood, 1996)
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Entretanto, as pesquisas e os estudos sobre a relação responsabilidade social e desempenho
econômico demonstram que a responsabilidade social empresarial não é uma restrição à
maximização de lucros, mas uma variável de valor estratégico empresarial.
Drucker (apud Carroll, 1999 p. 282) critica a noção de que a RSE exclui a importância dos
negócios maximizarem os lucros, apresentando a nova idéia de que lucratividade e
responsabilidade são compatíveis, e que é possível converter responsabilidades sociais em
oportunidades de negócios -- transformar o problema social numa oportunidade econômica e
num benefício econômico, em capacidade produtiva, em competência humana, em empregos
bem remunerados e em riqueza.
Mas apenas o lucro é a medida de desempenho das empresas? Apenas os interesses dos
acionistas devem ser atendidos? E os outros agentes? E o valor de mercado das empresas?
As estratégias empresariais têm sido avaliadas pelo seu retorno econômico para os acionistas
proprietários. Segundo Elkington (2001), de uma perspectiva convencional de avaliação,
seguindo parte da prática contábil padrão das organizações, o desempenho econômico é o
lucro da empresa depois da dedução dos custos e da depreciação do capital. Entretanto, os
desafios para avaliar o desempenho econômico da empresa vão além da apuração do lucro
contábil. Há uma diferença entre o “capital” publicado no balanço e a avaliação do “valor de
capital” de uma empresa para os investidores. O primeiro olha o passado, para os custos e a
depreciação; o segundo olha o futuro, para o valor futuro esperado dos lucros que uma
empresa provavelmente vai gerar. Entre as questões que os investidores como administradores
de fundos fazem para estimar o valor de uma empresa estão: Os custos são competitivos e se
manterão competitivos? A demanda para os produtos e serviços é sustentável? A margem de
lucro é sustentável? A taxa de inovação será competitiva no longo prazo? (Elkington, 2001)
O desempenho econômico está associado à competitividade das empresas, atingida quando
uma empresa formula e implementa com sucesso uma estratégia que cria valor, de forma que
as outras empresas não possam replicar os seus resultados, e propicie um retorno para os
investidores acima da média, para que estes mantenham a provisão de recursos para os
negócios, ou seja, o retorno do investidor deve ser acima do custo de oportunidade de outros
investimentos. A gestão dos negócios envolve a decisão e a análise de uma série de fatores
que vão além da lucratividade, inclui a sustentabilidade dos negócios, os riscos envolvidos e
os impactos dos negócios na sociedade.
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A vantagem competitiva das empresas é resultante de vários fatores, como maior satisfação
do consumidor, fidelidade do consumidor, participação no mercado, desempenho financeiro e
operacional (preço, custo, qualidade dos produtos e serviços) das empresas. (Milles e Govin,
2000)
A abordagem econômica forçou as corporações a melhorar seu desempenho financeiro
continuamente enquanto se ajustavam, obedecendo às regulamentações nos vários mercados
em que serviam. Ao mesmo tempo, os consumidores, na maior parte dos mercados
internacionais, estão demandando que as empresas produzam produtos e serviços com melhor
qualidade e que sejam consistentes com os valores ambientais e sociais, se desejam
permanecer em ambientes competitivos globais. Fornecedores, agências governamentais e
outros parceiros estratégicos têm-se preocupado com a reputação geral da corporação quando
selecionam empresas para criar alianças. Esses requisitos concorrem para simultaneamente
melhorar o desempenho financeiro, social e ambiental e encorajar as empresas a procurar
maneiras inovadoras de se relacionar com o ambiente social. Essa postura as leva a adotar
estratégias para incrementar sua reputação.
Reputação é uma série de percepções das pessoas dentro e fora da empresa. (Fonbrun, 1996
apud Milles-Govin, 2000, p. 302) Publicamente as corporações se esforçam para satisfazer as
demandas de uma série de grupos de agentes para operar na sociedade. A reputação de uma
empresa é a percepção desses agentes incluindo: proprietários, sociedade e comunidade (do
local para o internacional), bem como as presentes e futuras gerações, clientes, empregados,
fornecedores, parceiros estratégicos, governo e agências intergovernamentais, bancos e
agências financiadoras e organizações não-governamentais.
Uma reputação corporativa superior é um bem intangível e uma fonte de vantagem
estratégica, aumentando a capacidade de uma corporação de criar valor no longo prazo, sendo
uma contribuição para a performance global das empresas. Fombrum (1996, apud Milles e
Govin, 2000, p.302) propõe que a reputação de uma empresa é resultante de: credibilidade,
integridade, confiabilidade e responsabilidade.
Empresas que produzem produtos de maior qualidade, que usam propaganda verdadeira,
agem de modo social e ambientalmente responsável e têm uma história de cumprir suas
obrigações com os agentes sociais estão criando vantagem competitiva. (Swanda, 1990, apud
Milles-Govin, 2000, p.304) A reputação tem um efeito positivo no valor de mercado das
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empresas. Os investidores estão mais propensos a investir em empresas que usufruem uma
reputação superior devido aos menores riscos percebidos e potencialmente maiores
oportunidades de marketing.
Uma reputação superior pode trazer para a empresa oportunidades e benefícios como
concessões de preço,

redução de risco, aumento na flexibilidade estratégica

e possibilidades

de atingir segmentos mais sensíveis à qualidade e menos ao preço. Empresas que se ajustaram
às expectativas sociais sobre controle e prevenção da poluição podem reivindicar um moral
superior sobre as empresas que não demonstraram tal capacidade de resposta a essas
expectativas. (Logsdon e Yuthas, 1997)
A reputação de uma empresa não é construída isoladamente; mas também é influenciada pela
reputação de outras empresas às quais está associada na cadeia produtiva. (Milles e Govin,
2000) Por exemplo, a terceirização de serviços não exime a empresa contratante de sua
responsabilidade social em relação aos padrões de conduta dos contratados. A imagem de
muitas empresas foi afetada porque seus fornecedores ou contratados sediados em outros
países exploravam o trabalho infantil nas suas unidades de fabricação.
A reputação é um recurso intangível que não pode ser imitada e replicada pelos concorrentes;
as empresas têm uma imagem a resguardar, patrimônio essencial para a continuidade dos
negócios. (Russo e Fouts, 1997). Enquanto as empresas são livres para explorar sua vantagem
competitiva pelo mundo afora, também estão sujeitas ao julgamento poderoso da opinião
pública se o seu comportamento se desvia das normas sociais aceitas. E a Responsabilidade
Social Empresarial tem chamado cada vez mais a atenção da mídia, sendo inegável o poder de
influência desta na opinião pública. A reputação das empresas depende de uma comunicação
aberta, de um comportamento ético e das relações com os agentes sociais e, particularmente,
com as comunidades em que operam. Enquanto a perspectiva de receber publicidade gratuita
graças às práticas socialmente responsáveis é atraente, as empresas sabem que se não
corresponderem às expectativas das contrapartes e não prestarem contas de suas ações correm
o risco de serem atacadas pela mídia, de provocar a insatisfação dos empregados e a decepção
dos consumidores e de perderem a sua reputação. Muitas vezes essa perda pode ser
irrecuperável. (Svednsen, 1998)
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3.1.3. Responsabilidade Social e Filantropia Empresarial
Uma das práticas que tem gerado debates no campo da RSE é o da filantropia empresarial.
Estas discussões concentram-se em três aspectos fundamentais: a) do ponto de vista da
conceituação de filantropia, esta sugere uma ação voluntária feita por generosidade e
beneficência, um ato de caridade, o que tem associado atividades filantrópicas ao
assistencialismo e ao paternalismo, gerando assim críticas por parte de grupos ligados a
interesses sociais e políticos, uma vez que podem representar soluções fáceis para os
problemas de seus beneficiários, em vez de desenvolver uma consciência efetiva de seus
problemas e a busca de soluções que atendam aos seus interesses políticos e sociais; b) do
ponto de vista empresarial, a prática poderia conter uma contradição com a finalidade
primária da empresa, uma vez que potencialmente gera despesas e, portanto, reduziria lucros;
c) a conexão entre a doação corporativa e as atividades dos negócios das empresas leva a
ambigüidades na justificativa para os programas sociais filantrópicos destas, e as motivações
filantrópicas podem se misturar com os seus objetivos criando uma relação entre a “boa ação”
e os “interesses” da empresa, não se identificando claramente quem são os beneficiários dos
programas e como delimitar os interesses da empresa e da comunidade beneficiária das
intervenções sociais da empresa.
Para entender o primeiro aspecto é importante rever as origens da filantropia empresarial. A
filantropia empresarial, tradução do termo coporate philantropy, tem como referência a
história norte-americana, onde a prática tem suas raízes na tradição protestante de doação
secular e na origem familiar das empresas. Os “empresários”–as empresas faziam doações a
causas valorosas, uma doação pessoal e corporativa, assim como se envolviam diretamente
em projetos e programas (construção de casas, escolas, hospitais etc.) para os empregados e a
comunidade local, especialmente para contribuir para as atividades filantrópicas sem fins
lucrativos. A decisão sobre a quem, como e quanto doar era dos proprietários -- indivíduos e
não da empresa. O surgimento das empresas de sociedade anônima com a propriedade
dispersa por vários acionistas estendeu as atividades filantrópicas do pessoal para a empresa.
Foram criadas fundações e fundos ligados ao nome das famílias e empresas (Rockefeller,
Ford, Bill Gates, Kellog’s, McArthur) para separar as atividades sem fins lucrativos das
atividades relacionadas aos negócios das empresas.
A forma consagrada de atuação da maioria dessas fundações foi caracterizada como doação -seu papel é exclusivamente o de financiar ações que são propostas e efetivadas por outras
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instituições -- por oposição à operação na qual as próprias fundações assumem a realização
dos projetos que patrocinam. A corporate philantropy tem um papel importante e
extremamente visível na sociedade; seus protagonistas são especialmente as fundações
empresariais, que desde as suas origens desempenharam uma função de agências de
planejamento não oficiais para a sociedade americana em um sistema global cada vez mais
interconectado, tendo os Estados Unidos como centro.1 (De Paula, 1998)
Segundo as pesquisas e os estudos sobre filantropia e terceiro setor no Brasil e na América
Latina, desenvolvidos pelo núcleo de pesquisas do Instituto de Estudos da Religião (ISER),
sob a coordenação de Fernandes (1994) e Landin (1996), a filantropia não é parte da cultura
empresarial na América Latina; a tradição da filantropia está associada às instituições de
caridade que se sustentam com o trabalho e a doação privadas, geralmente canalizadas por
uma entidade religiosa (igreja, paróquia, centro espírita), e tem suas raízes na tradição católica
da doação de tempo, bens e dinheiro para obras de caridade sob a responsabilidade do clero e
da Igreja. No século XX, por revoluções e populismo, o Estado assumiu as obrigações sociais
antes atribuídas à Igreja, surgindo os órgãos governamentais de assistência social e a carreira
de serviço social (usualmente desempenhada por mulheres) destinada à assistência aos mais
carentes e o papel das primeiras-damas (exemplo citado pelo autor é o de Eva Perón na
Argentina) na promoção do voluntariado e da assistência social. A assistência às carências da
sociedade é responsabilidade da Igreja e do Estado; a filantropia tem uma conotação
assistencialista e paternalista.
Outro fator que contribuiu para afastar o empresariado dos investimentos sociais é a luta
ideológica entre os ativistas sociais e políticos, representantes da classe operária oprimida e
dos ideais do socialismo e do comunismo, e a classe empresarial, representantes dos ideais do
capitalismo, mundos antagônicos que não podem convergir, o que justificou, até recentemente
(sem discutir os méritos dessa justificativa), a não atuação do empresariado na área social.
No Brasil, nos anos 90, começa o debate sobre o trabalho voluntário e a doação individual.
Landin e Scalon (2000) verificaram que o trabalho voluntário é prática comum no país, mas
com uma diferença em relação ao modelo nos EUA; aqui a principal motivação é religiosa e
reforçada por laços pessoais. O que se tem procurado disseminar pela mídia, por instituições

1

Ressaltando que estas fundações financiam projetos sociais, estudos e pesquisas acadêmicas e m diversos
países, citando por exemplo os estudos sobre Filantropia e Cidadania pelo Instituto Social de Estudos
Religiosos - ISER –RJ, coordenado por Leilah Landim, tendo como parceiro a Fundação Kellog´s
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privadas de ação social e por entidades de origem empresarial nacionais e estrangeiras é o
conceito de voluntariado que existe principalmente na sociedade norte-americana. O conceito
de voluntariado que hoje se propaga não é mais o assistencialista. As campanhas querem
incentivar a participação cívica, a qualidade, a competência e a busca de resultados, assim
como as empresas avaliam os resultados das ações.
A filantropia empresarial surgiu como um novo campo de atuação que vem conquistando
crescente visibilidade no Brasil, vindo compartilhar e disputar espaços com outras formas de
ações privadas em benefício público. Quando se pensa em filantropia empresarial nota-se
consenso sobre a exigência de que esse investimento ocorra sobre uma política da empresa, e
não somente sobre o compromisso pessoal do empresário. Com esse sentido, a filantropia
empresarial, se não é exatamente nova como prática, assume um caráter inovador. (De Paula e
Rohden, 1998)
O estudo de caso do concurso de premiação dos melhores projetos sociais e comunitários,
promovido pela Câmara Americana de Comércio -- São Paulo, o prêmio Eco, realizado por
De Paula e Rohden (1998) observa que no Brasil, comparado com os Estados Unidos, a
filantropia empresarial revela-se menos especializada; as fundações são responsáveis pela
minoria das iniciativas e dividem espaço com as empresas; o modelo de doação não parece
dominante e não surgiram grandes figuras individuais que se tornaram conhecidas pelas suas
iniciativas filantrópicas. O que os autores destacam do referido estudo é a intervenção de
entidades organizacionais, que mostram preocupação em discutir critérios e conceitos da
filantropia empresarial. Citaram a pesquisa feita pelo Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas (GIFE) entre seus associados, a qual mostrou que metade das respostas recusa a
expressão filantropia empresarial apontando seu desgaste no Brasil e sua associação com
caridade, paternalismo e assistencialismo. Um ponto fundamental, aliás, é a terminologia para
designar as ações próprias a esse campo; à procura por termos alternativos, propôs-se
filantropia transformadora, uma ação que avance no sentido da busca de associações e
investimentos em projetos sociais, com resultados transformadores e com o fortalecimento da
sociedade civil, cidadania empresarial, cidadania participativa, ações que enfatizam as ações
junto à sociedade. Usam-se também investimento social, ação social empresarial, participação
social ou comunitária da empresa, desenvolvimento social. (De Paula e Rohden,1998)
Segundo Landim (1998), a procura desses novos termos mostra como vem se criando
processos de extensão da cultura empresarial ao campo da ação social, em que ressaltam
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outras combinações de palavras, como investimento, marketing e lucro, com cidadania,
responsabilidade e participação social.
A filantropia empresarial também está mudando no contexto da sociedade americana; as
empresas não estão apenas doando os recursos para as entidades, mas também surgiram novas
formas de atuação, questionando os resultados das ações, os impactos na sociedade. Nessa
nova visão, a filantropia serve ao interesse público melhor como um catalisador para integrar
os produtos da empresa, o poder pessoal e financeiro e o conhecimento gerencial para a
mudança social. Em outras palavras, “a iniciativa filantrópica” ideal é aquela que permite que
a empresa como um todo seja um instrumento para a solução dos problemas sociais, e
simultaneamente sirva à sociedade e à empresa, ajudando-a a se tornar mais competitiva.
(Smith, 1996)
O segundo aspecto do debate é como explicar aos acionistas o envolvimento da empresa em
atividades que geram despesas e aparentemente não têm fins lucrativos, uma vez que, ao
aprovar programas que incluam contribuições para atividades não lucrativas, os executivos
estão fazendo doações que derivam dos ativos das empresas e não de fundos pessoais. O
executivo tem responsabilidades fiduciárias de não dispor dos recursos dos acionistas e
garantir os resultados de longo prazo dos proprietários--acionistas das corporações. Como
justificar estas decisões aos acionistas? As atividades sem fins lucrativos são justificadas pelo
critério econômico como uma contribuição calculada para o lucro marginal da operação. Isso
significa que as despesas e custos podem ser contrabalançados por argumentos que
demonstrem outros tipos de ganhos, muitas vezes a médio e longo prazo, que a empresa
adquire no mercado ao se envolver em tais ações. Essas atividades podem trazer benefícios
como atrair públicos-alvo para a organização, melhorar as relações com a comunidade, com
as contrapartes, melhorar a imagem e a reputação da empresa de forma a obter a boa vontade
destas para obter licença para operar em momentos de crise. A justificativa é o auto-interesse
da organização.
As empresas têm encontrado novas formas de atuação na comunidade em que suas unidades
produtivas operam ou reside a sua central da corporação. As formas de doação são o
patrocínio de eventos, campanhas culturais, sociais, esportivas, associando a marca ao evento;
contribuições em espécie, como produtos, equipamentos que não serão mais utilizados; o
trabalho voluntário dos empregados e parcerias com o governo e as entidades sem fins
lucrativos.
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Elas não se limitam a doar recursos às entidades, mas acompanham os projetos sociais da
empresa segundo os mesmos critérios de controle e avaliação utilizados nas áreas de
negócios; desenvolvem parcerias com a comunidade por meio de suas entidades
representativas e envolvem o corpo de funcionários, de modo que a decisão sobre a natureza
das ações, a análise dos programas e os beneficiários seja compartilhada e não uma decisão
exclusiva da alta gerência.
Nesse novo paradigma, a filantropia é uma função dos negócios que precisa comprovar seu
valor como as outras funções, e como tal precisa demonstrar como agrega valor às estratégias
de negócios enquanto avança nas causas sociais, o que tem implicações para a pesquisa e para
a gestão, aprimorando novos termos, como Filantropia Estratégica, que conjugam as
atividades relacionadas com a atuação social das empresas voltadas para às comunidades nas
funções empresariais e o Cause Related Marketing.
Cause Related Marketing envolve uma parceria de longo prazo entre uma empresa e uma
organização sem fins lucrativos. É basicamente uma joint venture entre uma corporação e um
grupo sem fins lucrativos para colocar no mercado produtos e serviços por meio de uma
associação pública, como, por exemplo, encorajar a compra de produtos, divulgando que parte
da venda será doada para causas sociais ou entidades sem fins lucrativos. Não é a doação
tradicional, é um meio efetivo para levantar fundos para diferentes causas e entidades, e a
empresa se beneficia porque aumenta as vendas e capta novos segmentos de mercado.
(Yankey, 1996) Esta é uma técnica de marketing que liga os objetivos dos negócios das
empresas e os recursos de marketing com iniciativas para promover o engajamento das
pessoas em comportamentos para o benefício social. (Svendsen, 1998).
O terceiro aspecto da discussão refere-se à natureza, ao sujeito e ao objeto das ações de
filantropia e decorre também da justificativa do auto-interesse das empresas para se engajar
nas atividades sem fins lucrativos. As ações da filantropia são iniciativas voluntárias e
espontâneas da empresa e se dirigem aos “outros”, ou, em última análise, à sociedade/
comunidade, reforçando assim a idéia de que a empresa não se beneficie de suas próprias
ações e considere, prioritariamente, as necessidades e os interesses do receptor. Essa definição
pode levar a tensões e ambigüidades, uma vez que as ações filantrópicas trazem benefícios
para as empresas, principalmente para a imagem empresarial; nesse sentido, pergunta-se:
quem é que a empresa está efetivamente considerando ao se engajar nesse tipo de atividade?
A comunidade ou ela própria?
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Quantas vezes não ouvimos como comentário sobre programas sociais e filantrópicos de
empresas: “Isso é marketing!”. Adotar um modelo que de ênfase ao beneficiário-comunidade
e exclua ações relacionadas com a operação da empresa e com sua função econômica é
discutível pois supõe uma linha divisória nítida entre empresa e a comunidade/sociedade.
Muitos programas orientados para a comunidade ol cal beneficiam diretamente os empregados
da empresa, que são os residentes da comunidade; esse programa faz parte da gestão de
recursos humanos ou é programa orientado para a comunidade? A extensão dos benefícios
para os familiares, o tratamento de efluentes dos processos de produção da empresa melhora a
qualidade dos rios e cursos d’água das áreas de entorno da empresa é uma obrigação legal e
ética da empresa? Como delimitar os benefícios para a empresa e para a comunidade? A
ênfase sobre a sociedade/comunidade beneficiária das ações sociais empresarias excluiria, em
tese, as ações relacionadas com a função econômica e as atividades operacionais da empresa,
o que é discutível, porque não há uma linha divisória nítida entre a empresa e a sociedade,
como se esta última fosse uma entidade totalmente à parte. As empresas estão incluídas na
sociedade/comunidade na qual atuam, afinal geram empregos para a população em volta,
fabricam produtos que essa população eventualmente poderá consumir, e muitas vezes
constroem estruturas sociais que efetivamente determinam como será o dia-a-dia de grande
parte dos habitantes da comunidade. Assim, o que diz respeito à empresa diz respeito à
sociedade, e vice-versa, e essa linha demarcatória se torna tênue, às vezes quase inexistente. O
ponto central é delimitar os interesses da empresa e dos beneficiários, e buscar um ponto de
equilíbrio de forma a construir uma relação de cooperação satisfatória para ambas as partes -doador/receptor.
Certamente, a nova visão da filantropia empresarial está promovendo novas relações com a
sociedade e no papel das empresas. Entretanto, é preciso deixar claro que a Responsabilidade
Social Empresarial transcende a Filantropia: um programa externo de boas ações não irá
proteger uma empresa cujas operações prejudicam a sociedade em volta, e a sociedade não irá
rejeitar uma empresa produtiva, bem comportada, apenas porque não se engaja em atividades
filantrópicas. O destaque da mídia para as atividades filantrópicas das empresas e a
divulgação dos programas sociais destas voltados para a comunidade com o intuito de
disseminar e incentivar a adoção dessas práticas é extremamente positivo, mas, por outro
lado, pode induzir que a RSE está restrita à atividade filantrópica das empresas. Os programas
filantrópicos fazem parte de um conjunto de atividades orientadas para a RSE; é o
reconhecimento da responsabilidade da empresa com a comunidade.
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3.1.4. Escopo das Atividades e Conteúdo da Responsabilidade Social
As questões éticas e sociais são complexas e voláteis, sendo extremamente difícil definir o
que é um comportamento socialmente responsável, com uma percepção clara do que é certo
ou errado, preto ou branco; as decisões não são dicotômicas. Depende do momento histórico,
varia de cultura para cultura, constituindo-se num desafio para a gestão empresarial e
determina a busca de modelos teóricos para se engajar na responsabilidade social. Algumas
perguntas são levantadas: As empresas devem ser responsáveis pelo quê? Quanto é
suficiente? E quem decide? Não há respostas para essas perguntas, não podemos apertar os
botões automáticos e detonar um processo de reconstrução moral e social para resolvermos os
problemas socioambientais que as empresas e a sociedade enfrentam; não existe um modelo
que sirva para todos.
O escopo da responsabilidade social é quase ilimitado. Em princípio, as empresas são
responsáveis pelas conseqüências de suas operações, incluindo os impactos diretos assim
como as externalidades que afetam terceiros, o que envolve toda a cadeia produtiva e o ciclo
de vida dos produtos. Responsabilidade Social dobra-se a múltiplas exigências: relações de
parceria entre clientes e fornecedores, produção com qualidade ou adequação ao uso com
plena satisfação dos usuários, contribuições para o desenvolvimento da comunidade;
investimentos em pesquisa tecnológica, conservação do meio ambiente mediante intervenções
não predatórias, participação dos trabalhadores nos resultados e nas decisões das empresas,
respeito ao direito dos cidadãos, não discriminação dos gêneros, raças, idades, etnias,
religiões, ocupações, preferências sexuais, investimento em segurança do trabalho e em
desenvolvimento profissional. (Michalos, 1997).
Vivemos numa sociedade culturalmente pluralista e globalizada, o que significa que os
indivíduos ou grupos de um mesmo país ou região podem não concordar com o que constitui
um comportamento socialmente responsável ou pelo que as empresas devem ser responsáveis.
Toda tomada de decisões processa-se num contexto em que interesses contraditórios se
movimentam, tenham ou não tenham consciência disso os agentes envolvidos. Quais são as
questões que a empresa deve responder? Existem valores morais e sociais melhores do que
outros?
Algumas questões estão recebendo maior atenção por parte das empresas, principalmente as
transnacionais: são as questões que têm uma base amplamente aceita nas normas
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internacionais, estão no centro do debate internacional pela implementação de instrumentos
globais de controle e têm apoio de grupos de poder político e econômico, os quais, na maioria
das vezes sediados nos países desenvolvidos, têm desempenhado um papel importante no
processo de decisão política e influenciado os consumidores; a pressão que tem exercido
sobre as empresas, instituições internacionais de regulamentação e agências governamentais
tem sido extremamente efetiva e promissora na mudança de comportamento das empresas.
Mas, por outro lado, tem direcionado a atuação das empresas para os temas que têm maior
visibilidade na mídia e na opinião pública dos países desenvolvidos. Em conseqüência, muitas
questões que realmente são importantes para os países do Terceiro Mundo ficam de fora da
agenda social das empresas, como, por exemplo, transferência de tecnologia, capacitação da
força de trabalho, promoção do empreendedorismo local e melhora da capacidade de
exportação dos países do Terceiro Mundo, entre outras.
Não é possível desconsiderar a liderança e o poder de influência das empresas transnacionais
nos países em desenvolvimento, principalmente nas empresas locais que as vêem como
modelo organizacional, seguindo seus padrões gerenciais, sem considerar as necessidades
locais e as expectativas dos agentes locais na sua agenda de responsabilidade social. Os
próprios agentes locais -- consumidores, comunidade, agências governamentais -- não têm
consciência dos efeitos das atividades das empresas e tampouco da organização e articulação
necessárias para equacionar os problemas e as questões sociais relevantes de modo a
pressionar e intervir no comportamento das empresas. Esses fatores acabam definindo
agendas de responsabilidade social distantes da realidade social e da cultural local. E muitas
vezes, como diz Srour:
A empresa capitalista, embora se mova num contexto em que imperam códigos morais, só
passa a comportar-se de modo socialmente responsável quando sua continuidade está em
risco, quando enfrenta a intervenção organizada das contrapartes com as quais lida ou
quando mergulha no cabo-de-guerra das relações de poder. Sem contrapartes ativas, a
maximização do lucro leva a melhor . (Srour, 1998, p. 295)
As empresas estão tendo de competir num ambiente de negócios cada vez mais complexo, nas
quais questões como as ambientais e sociais são crescentemente mais importantes para
assegurar o sucesso e a sustentabilidade dos negócios. Paradoxalmente, para enfrentar as
pressões de mercado e responder aos novos desafios competitivos, a gestão das empresas deve
cooperar com os agentes envolvidos nas suas atividades e que lhe dão suporte e aos seus
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negócios. Cooperar pode significar ser forçado a se ajustar à legislação por meio de
campanhas de interesse público, ou pode significar um processo pró-ativo de desempenho
superior proeminente como uma corporação socialmente responsável.
O conceito de Responsabilidade Social Empresarial está associado ao reconhecimento de que
as decisões e os resultados das atividades das companhias alcançam um universo de agentes
sociais muito mais amplo do que o composto por seus sócios e acionistas. Muitas das decisões
e atividades dos negócios têm conseqüência para a comunidade local, para o meio ambiente e
para muitos outros aspectos da sociedade. Essas conseqüências vão muito além do mercado e,
portanto, são de interesse de uma sociedade mais ampla que não está diretamente e
necessariamente envolvida com uma troca de mercado processada com os negócios. O papel
das empresas incluiria lucros, mas, em vez da maximização do lucro de curto prazo os
negócios deveriam buscar lucros de longo prazo, obedecer às leis e regulamentações,
considerar o impacto não mercadológico de suas decisões e procurar maneiras de melhorar a
sociedade por uma atuação orientada para a RSE .
O principal pressuposto da Responsabilidade Social Empresarial é que qualquer relação que a
empresa tem com qualquer grupo será dinâmica como será o ambiente, social, político,
econômico e legal onde ela existe. Isso implica como novos fatos surgem e as
responsabilidades mudam no tempo. A principal implicação desse pressuposto é de que a
Responsabilidade Social é um processo constante de monitoramento do ambiente e das
relações e não uma missão fixa em relação a grupos específicos com uma predeterminada
prioridade que permanece estática.
3.2. Considerações Teóricas sobre Gestão da Responsabilidade Social Empresarial
O pressuposto básico da RSE é a legitimidade.
As empresas são sistemas sociais cujos membros compartilham valores e uma cultura comum.
Esse sistema de valores partilhado forma a base de uma consciência corporativa. O
conhecimento dividido para várias unidades organizacionais ou vários níveis na hierarquia
administrativa

transforma-se em conhecimento organizacional que transcende qualquer

individuo Portanto, pode-se dizer que as empresas têm uma consciência e pode ser
responsabilizada moralmente.
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Assim, as relações entre a sociedade e as empresas baseiam-se num contrato social que vai
evoluindo conforme as mudanças sociais e as conseqüentes expectativas da sociedade. Nesse
contrato a sociedade legitima a existência da empresa, reconhecendo suas atividades e
obrigação, bem como estabelecendo limites legais para sua atuação. A sociedade tem o direito
de mudar suas expectativas dos negócios como um instrumento da própria sociedade.
Keith Davis (apud Peery, 1995, p.13), sugeriu que muitos dos problemas sociais atuais não
seriam solucionados sem o conhecimento, as habilidades e os recursos dos negócios. Por isso,
uma vez que as expectativas da sociedade são significativas em relação aos negócios, a
administração tem a responsabilidade de usar seus recursos para resolver problemas sociais e
fazer da sociedade um melhor lugar para se viver.
A legitimidade, portanto, é o apoio social e político relevante para os negócios como uma
instituição. Os negócios cresceram em poder, recursos e tamanho, e a sociedade mudou
dramaticamente no século XX. Essas mudanças trouxeram mudanças nas expectativas sociais
que pressionaram por mudanças implícitas no contrato social entre a sociedade e os negócios.
A legitimidade contínua depende de as empresas perceberem as mudanças nas expectativas
sociais e não abusarem de seu poder.
Em conseqüência disso, as empresas são obrigadas a assumir suas responsabilidades e a
responder às exigências da sociedade, cumprindo o papel que delas é esperado. Com
freqüência a responsabilidade está presente nas políticas, princípios, valores e crenças, formal
ou informalmente, declarados pela alta direção das empresas. Mas nem sempre estas
conseguem responder efetivamente por suas responsabilidades e inevitavelmente surgem
situações

particulares

que

levantam

questões

de

ordem

prática:

“Quais

são

as

responsabilidades de uma empresa em relação à sociedade?”; “Qual é o limite destas
responsabilidades?”
Como apontamos no capítulo anterior, não há respostas fáceis para essas questões; o escopo
da RSE é ilimitado, mas algumas respostas podem ser obtidas a partir das teorias da RSE. Os
acadêmicos da área de gestão de Negócios e Sociedade têm como objeto de estudo e pesquisa
as questões ligadas ao papel e às obrigações dos negócios numa sociedade capitalista e
democrática,

e

responsabilidades

enfocam
derivadas

a

interdependência
desta

entre

interdependência.

a
Os

empresa
primeiros

e

sociedade
modelos

e

as

parecem

permanecer no paradigma neoclássico da teoria da firma, embora os esforços se direcionem
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para ampliar os seus parâmetros. Recentemente, os estudos e as pesquisas no âmbito
acadêmico estão começando a se mover para a teoria do stakeholder que permitiria uma
análise mais complexa e uma melhor compreensão das relações da empresa com a sociedade.
(Wood, 1996)
Este item apresenta as abordagens teóricas de Responsabilidade Social e Empresarial.
O conceito teórico de Responsabilidade Social originou-se na década de 1950, quando a
literatura formal sobre RSE aparece nos Estados Unidos e na Europa. A preocupação dos
pesquisadores dessa década era com a excessiva autonomia dos negócios e o poder destes na
sociedade, sem a devida responsabilidade pelas conseqüências negativas de suas atividades;
as primeiras definições eram ambíguas e vagas.
Howard Bowen (apud Carroll, 1999, p.270) foi o precursor da Responsabilidade Social
Empresarial, cujos estudos têm como idéia básica que os negócios são centros vitais de poder
e decisão e que as ações das empresas atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos. A
pergunta que Bowen formula é: “Quais são as responsabilidades com a sociedade que se
espera que os ‘homens de negócios’ assumam?”. Na sua definição inicial, “refere-se a
obrigações dos homens de negócios para seguir políticas, decisões ou ainda as linhas de ação
desejáveis em termos de objetivos e de valores da nossa sociedade”. Ele revigora a idéia de
que as empresas devem compreender melhor seu impacto social, e o desempenho social e
ético deve ser avaliado por meio de auditorias e incorporado à gestão dos negócios. (Zadeck,
1997, Wood, 1996)
Posteriormente, na década de 1960, os estudos e as pesquisas se preocuparam com a
formalização do conceito e definição de RSE e predomina a visão de que a responsabilidade
das empresas vai além da responsabilidade de maximizar lucros; implica, sim, a postura
pública perante os recursos econômicos e humanos da sociedade e a vontade de ver esses
recursos utilizados para fins sociais mais amplos e não simplesmente para os interesses
privados dos indivíduos.
Nessa década, começam a ser reconhecidas as relações das empresas com os agentes externos
e, como parte da responsabilidade das empresas, a se considerar os efeitos de suas decisões e
ações em todo o sistema social os “homens” de negócios aplicam a noção de responsabilidade
social quando consideram as necessidades e interesses de outros que podem ser afetados pelas
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ações dos negócios (Keith Davis e Robert Blomstrom, Business and Environment, 1966, apud
Carroll,1999)
Johnson´s (1971, apud Carroll, 1999, p.273) considera a multiplicidade de interesses e
identifica os grupos de interesse que envolvem as empresas na sua definição de
responsabilidade social, constituindo-se no prenúncio da teoria de stakeholder.
Uma firma socialmente responsável é aquela cujo o staff gerencial equilibra uma
multiplicidade de interesses. Em vez de procurar apenas aumentar os lucros dos acionistas,
uma empresa responsável também considera os empregados, fornecedores, distribuidores,
comunidades locais, e a nação.
Nos anos 1970, a Responsabilidade Social das empresas faz parte do debate público dos
problemas sociais como pobreza, desemprego, relações raciais, desenvolvimento, crescimento
econômico, distribuição de renda, poluição. As pesquisas e estudos sobre RSE estavam mais
voltados à especificação do que era Responsabilidade Social Empresarial e refletem uma
visão da mudança do contrato social entre os negócios e a sociedade, a incorporação das
emergentes e novas responsabilidades sociais surgida no contexto do final dos 1960 e início
dos 70 com os movimentos ambientais, a preocupação com segurança do trabalho,
consumerismo e regulamentação governamental.
Em 1971, o relatório do Comitee for Economic Development, entidade formada por homens
de negócios e educadores, Social Responsibilities of Business Corporation Report, observou
que o contrato da sociedade com os negócios está mudando de maneiras importantes e
substantivas:
Os negócios estão sendo chamados para assumir responsabilidades amplas para a sociedade
como nunca antes e para servir a uma ampla variação de valores humanos (qualidade de
vida além de quantidade de produtos e serviços). Os negócios existem para servir à
sociedade; seu futuro dependerá da qualidade da gestão em responder às mudanças de
expectativas do público.(CED apud, Carroll,1999, p. 6)
A função dos negócios, por consenso público, é servir de maneira construtiva às necessidades
da sociedade para a satisfação desta. O CED articulou três círculos concêntricos para definir
Responsabilidade Social: o primeiro, o círculo central, inclui as responsabilidades básicas
para a execução de sua função econômica – produzir bens e serviços, gerar empregos e
crescimento econômico. O intermediário inclui a responsabilidade de exercer sua função
39

econômica com uma consciência sensível dos valores sociais e expectativas em constante
mudança (conservação ambiental, relações com os empregados e expectativas mais rigorosas
dos consumidores por informações, tratamento justo e proteção de injúrias). O círculo externo
delineia as responsabilidades ainda amorfas que os negócios devem assumir para se envolver
com o ambiente social.
Três linhas teóricas se destacam na literatura: o conceito de responsabilidade pública proposto
por Preston e Post (1975); a visão estrutural de responsabilidade social de Archie Carroll
(1979); e o conceito de Corporate Responsiveness, representado pelo trabalho de Ackerman
(1975) e Sethi (1979, apud Wood,1996)
3.2.1. Responsabilidade Pública
Preston e Post propõem o termo responsabilidade pública porque entendem que a
responsabilidade social é uma função da gestão das organizações no contexto da vida pública.
Os gestores devem considerar as conseqüências de suas ações; não são obrigados a resolver
todos os problemas da sociedade, mas são responsáveis em ajudar áreas relacionadas às suas
operações e aos seus interesses. O príncipio da responsabilidade pública vai além do
cumprimento legal, entretanto não compreende todas as expectativas da sociedade. Eles
definem duas áreas de gestão da responsabilidade social: a área do envolvimento primário
compreende o comportamento e as transações que derivam diretamente da característica e da
operação intrínseca da empresa; e a área de envolvimento secundário, que inclui os impactos e
os efeitos gerados por suas atividades primárias. A responsabilidade social das empresas
envolve suas áreas primária e secundária. A idéia de responsabilidade pública é vaga e pouco
aplicável porque é dificil delimitar o que é público e privado; nesse sentido a atuação social
sempre será justificável em benefício público. A contribuição do trabalho de Preston e Post
foi reconhecer que os negócios e a sociedade são sistemas interpenetrantes.
3.2.2. Pirâmide de Responsabilidade Social Empresarial
Carroll (1979) propôs um modelo conceitual para os gestores das empresas, que de uma certa
forma contempla o significado amplo da Responsabilidade Social. Na sua proposta, a
definição deve incluir uma variedade de responsabilidades dos negócios para a sociedade, e,
ainda, esclarecer os componentes de RSE que estão além de gerar lucros e obedecer a lei.
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[...] a responsabilidade social dos negócios engloba as expectativas econômicas, legais,
éticas e discricionárias que a sociedade tem da organização num dado ponto de tempo.
(Carroll, 1979, p. 500, apud Carroll, 1999, p. 282)
A pirâmide da responsabilidade social corporativa desenvolvida por Carroll integra a maioria
dos argumentos do debate da RSE em um modelo único A estrutura de quatro dimensões
define responsabilidade social como responsabilidade econômica, legal, ética e filantrópica
surgidas das expectativas da sociedade, como mostra a figura 1, adiante.
i) Responsabilidade Econômica
Os negócios têm uma responsabilidade de natureza econômica, pois, antes de mais nada, a
instituição dos negócios é a unidade econômica básica da nossa sociedade, e como tal tem a
responsabilidade de produzir bens e serviços que a sociedade deseja e vendê-los com lucro.
Todos os outros papéis dos negócios são atributos derivados desse pressuposto fundamental.
Produzir e vender bens e serviços para obter lucro é a base do funcionamento do sistema
capitalista. A sociedade espera que os negócios realizem lucros; é um incentivo e uma
recompensa para sua eficiência e eficácia.
ii) Responsabilidade Legal
A sociedade espera que os negócios obedeçam às leis. O ordenamento jurídico legal
representa as regras do jogo pelas quais os negócios devem funcionar. A sociedade espera que
os negócios realizem sua missão econômica dentro dos requisitos legais estabelecidos pelo
sistema legal da sociedade. Obedecer à lei é uma das condições para a existência dos negócios
na sociedade; atuar dentro das regras estabelecidas pela sociedade. Espera-se que os negócios
ofereçam produtos que tenham padrões de segurança e obedeçam a regulamentações
ambientais estabelecidas pelo governo. Leis são o resultado de processos de políticas públicas
e formam o ambiente legal e institucional no qual os negócios operam.
iii) Responsabilidade ética
Responsabilidade ética representa o comportamento e as normas éticas que a sociedade espera
dos negócios, que tem adquirido cada vez maior importância, principalmente porque os níveis
de tolerância da sociedade em relação a comportamentos antiéticos estão cada vez menores. O
que implica análise e reflexão ética e exige que a tomada de decisões seja feita considerandose as conseqüências de suas ações, honrando o direito dos outros, cumprindo deveres e
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evitando prejudicar os outros. Também significa procurar justiça e equilíbrio nos interesses de
vários grupos atuantes nas corporações: empregados, consumidores, fornecedores e os
residentes da comunidade na qual os negócios operam.
iv) Filantropia Empresarial
A filantropia empresarial consiste nas ações discricionárias tomadas pela gerência em reposta
às expectativas sociais e representam os papéis voluntários que os negócios assumem onde a
sociedade não provê uma expectativa clara e precisa como nos outros componentes. Essas
expectativas são dirigidas pelas normas sociais e ficam por conta do julgamento individual
dos gestores e da corporação. Essas atividades são guiadas pelo desejo dos negócios em se
engajar em papéis sociais não legalmente obrigatórios e que não são expectativas no senso
ético, mas estão se tornando cada vez mais estratégicas. Exemplos dessas atividades:
contribuições filantrópicas, condução de programas internos para usuários de drogas,
treinamento de desempregados, extensão de benefícios para os familiares dos funcionários,
academias no local de trabalho, programas comunitários etc. Programas filantrópicos são a
dimensão mais aberta da RSE; muitos pensam que a responsabilidade econômica é o que as
empresas fazem por si mesmas, e os outros componentes o que fazem pelos outros.
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FIGURA 1.: PIRÂMIDE DA RSE

Responsabilidades
Filantrópicas
Ser um bom cidadão
Contribuir com recursos para
a comunidade, melhorar a
qualidade de
vida

Responsabilidades Éticas
Seja Ética
Obrigação de fazer o que é certo, justo.
Evitar danos.

Responsabilidades Legal
Obedecer a Lei
A legislação é a codificação do certo e errado
da
sociedade
Jogar dentro das regras do
jogo

Responsabilidades Econômicas
Ser Lucrativo
A base da
responsabilidade
sobre
a qual derivam as
outras

Fonte:
The Pyramid of Corporate Social Responsability
SOURCE: Archie B. Carroll, "The Pyramid of Corporate Social Responsability: Toward the Moral
Management of Organizational Stakeholders," Business Horizons (July-August, 1991).
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A definição de Carroll é mais abrangente porque a Responsabilidade Social é um conjunto de
dimensões das relações interdependentes entre empresas e sociedade. Embora Carroll
destaque que essas dimensões não implicam uma seqüência ou estágios de desenvolvimento
da RSE, fica claro que a ênfase da sua definição é na dimensão econômica e legal, e que não é
suficiente e sim essencial o desempenho econômico e o cumprimento das leis. Os outros
papéis são derivados da missão econômica. Contudo, a dimensão ética fica à mercê da
compreensão do que são comportamentos éticos e antiéticos. E a responsabilidade
discricionária fica à mercê da compreensão do contexto e de situações particulares nos quais
se desenvolvem as ações e programas sociais específicos.
Segundo Wood (1996) a visão estrutural e funcional de Carroll intuitivamente é atrativa, mas
não se distancia muito da visão clássica de que o negócio dos negócios são os negócios (the
only business of business is busines, (Friedman, 1979, apud Wood, Collins, Carroll) e acaba
levando mais a focar no conteúdo e debate ideológico da RSE do que orientar o
comportamento social empresarial.
Essa abordagem é inconclusiva porque é intrincado definir o que constitui um comportamento
socialmente responsável, principalmente quando envolve esferas de atuação fora do controle
da empresa e depende do julgamento de grupos e indivíduos do que é ético, moral e
socialmente responsável. Nesse sentido, adota-se uma visão pragmática orientada para atender
aos agentes sociais que se relacionam com as empresas. A visão pragmática permite
introduzir a idéia de processos, práticas ou procedimentos, nos quais e a partir dos quais se
apresentam os princípios, objetivos e diretrizes. Dessa forma, em vez de o debate ideológico
se perpetuar, pode-se falar em processos adequados ou inadequados.
3.2.3. Corporate Responsiveness - Responsividade Social *
O conceito de “Corporate Responsiveness” tem como idéia central que as empresas devem
responder às demandas sociais para sobreviver, adaptando o comportamento corporativo às
necessidades sociais, diferente do conceito de Responsabilidade Social, cujas raízes estão na
ética.

*

Como veremos no decorrer do texto responsiveness indica a capacidade de resposta e de reação; não existe
em português um vocábulo dicionarizado com este sentido, por isso optamos pelo uso do termo
responsividade.
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Frederick (1978, apud Wood, 1996) define Corporate Responsiveness como a capacidade de
responder às pressões sociais; é a habilidade das empresas em responder de uma maneira
responsável aos novos desafios. A ênfase da Corporate Responsiveness é no processo ou na
prontidão de responder e não no conteúdo de uma resposta real. (Boatright, 1997)
Uma empresa socialmente responsiva usa seus recursos para antecipar as questões sociais e
desenvolver políticas, programas e outros meios de lidar com eles. A gestão das questões
sociais numa empresa socialmente responsiva está integrada no plano estratégico, em vez de
estar atrelada a uma reação a uma crise específica.
Segundo Ackerman (1973), Ackerman & Bauer (1976, apud Carroll), a responsividade social
é a adaptação do comportamento corporativo às necessidades sociais; a empresa deve agir
reponsavelmente atendendo às expectativas da sociedade de como os negócios devem
funcionar. Articularam um processo de responsividade em etapas, de um estágio reativo, para
um estágio antecipatório e preventivo.
Sethi (1975, apud Carroll, 1999, p. 277), define a RSE em duas dimensões em relação ao
comportamento das corporações: o comportamento das empresas em resposta às forças de
mercado e às restrições legais como obrigações sociais. O que vai além dessas obrigações
consiste na Responsabilidade Social, que implica ter um comportamento corporativo
congruente com normas, valores e expectativas de desempenho. Ele desenvolveu um modelo
para classificar o comportamento empresarial em três tipos: organizações defensivas e
reativas; organizações socialmente responsáveis; e organizações pró-ativas e responsivas.
i) A organização defensiva e reativa
Organizações com uma perspectiva de RSE como obrigações sociais : maximizar lucros
dentro da lei .Em decisões organizacionais os agentes sociais afetados pela operação das
empresas são levados em consideração no limite dos interesses dos acionistas.
ii) A organização socialmente responsável
Organizações com uma perspectiva de responsabilidade social antecipam mudanças nas
expectativas sociais, desenvolvem programas RSE para vários grupos de interesse
organizacionais e os integram ao planejamento de longo prazo da organização. Os grupos de
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interesses considerados legítimos pela alta administração incluem acionistas, empregados,
consumidores, fornecedores e a comunidade local.
iii) A organização pró-ativa e responsiva
Organizações com uma perspectiva politicamente responsiva são pró-ativas e a RSE faz parte
do planejamento estratégico-administrativo. Essas empresas desenvolvem uma capacidade de
resposta para a manutenção de sua competitividade; nessas organizações os administradores
estão alerta às mudanças no ambiente legal e à importância de envolverem-se no processo de
formulação de políticas públicas.
Sethi (apud Peery, 1995) argumenta que o debate ideológico da RSE deixa de ocupar o
primeiro plano da discussão, pois a RSE passa a ser uma questão de competitividade.
Organizações socialmente responsáveis podem ou não ser mais éticas que as defensivas e
reativas. O ponto principal é que as organizações socialmente responsáveis estão mais bem
preparadas para responder às mudanças de expectativas sociais de uma maneira mais efetiva e
positiva. Antes de ser surpreendida por novas leis e regulamentações, a organização
socialmente responsável monitora o ambiente e aceita as mudanças das expectativas sociais
que eventualmente serão manifestadas em novas exigências e regulamentações legais.
Outrossim, a organização pró-ativa e politicamente responsiva provavelmente será mais capaz
de adaptar-se a mudanças sociais do que as organizações socialmente responsáveis. A
organização socialmente responsável é essencialmente reativa no que se refere ao
monitoramento do ambiente e adapta seu planejamento de longo prazo para incorporar
mudanças que são previsíveis na lei. A organização politicamente responsiva se reconhece
como tão envolvida quanto outros grupos de interesse no processo de políticas públicas. Além
de monitorar, antecipar e planejar-se para mudanças sociais e exigências legais, também
comunica suas necessidades e preocupações aos legisladores e a outros constituintes externos.
Portanto, existe maior chance de que novas leis incorporarão o interesse dos negócios e serão
menos onerosas para a organização socialmente responsiva,

que procuram ser politicamente

competentes.
O conceito de corporate responsiveness abandona o debate ideológico da RSE; esta é uma
questão de sobrevivência da empresa.
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Por outro lado, se não tivermos uma preocupação em definir a essência e os princípios que
orientam a atuação social da empresa, corremos o risco de nos desviarmos para uma atuação
pontual, isolada, sujeita a críticas pela falta de consistência moral e ética.
A crítica aos modelos de responsividade concentra-se no fato de que eles procuram responder
ao ambiente em mudança para sobreviver e não para melhorar o mundo; os resultados são dar
maior ênfase nas ações políticas corporativas em questões públicas.(Wood, apud Makower,
1994, p.73) Isto implica que as empresas são primeiramente reativas às pressões externas,
respondendo às elas em vez de trabalhar na natureza das suas responsabilidades corporativas;
assim agem porque se sentem forçadas a fazê-lo, o que leva a crer que acabam cedendo às
expectativas dos que têm maior poder de pressão, em especial os agentes que têm maior
influência na mídia, os que têm maior poder de barganha e os que podem prejudicar mais as
empresas.
3.2.4. Corporate Social Performance - Desempenho Social
Wartick e Crochan (1985, apud Wood, 1996) propõem avançar no modelo além das
discussões sobre responsabilidade social, responsabilidade social versus responsabilidade
econômica, ou responsabilidade versus responsividade. Em direção a esse objetivo,
incorporam no seu modelo desafios e preocupações da relação entre os negócios e a sociedade
em três segmentos: 1) princípios de responsabilidade social empresarial (econômico, ético,
legal e discricionário* ); 2) processos de responsividade (reativo, defensivo, acomodativo e
interativo); e 3) administração das questões. Os autores enfatizam mais o conceito de
desempenho social como a integração dessas linhas teóricas básicas das relações entre
sociedade e negócios, e o termo desempenho pode ser traduzido como ação, atos, obras e
efeitos que podem ser identificados e avaliados.
Wood (1991a, 1991b, apud Wood, 1996, Carroll, 1999) propõe um modelo de avaliação do
desempenho social com base no conceito desenvolvido por Wartick & Cochran, que inclui as
três faces da atividade empresarial com relação às preocupações sociais: os princípios da
responsabilidade social, os processos da responsividade e os efeitos observáveis relacionados
com as relações da sociedade em três domínios -- institucional, organizacional e individual. A
figura 2, a seguir, mostra o modelo.

*

Discricionário referem -se a Filantropia Empresarial
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FIGURA 2: MODELO DA PERFORMANCE SOCIAL

PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Responsabilidade
Pública

Legitimidade

Prudência

PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Análise do Ambiente Externo

Administração das
Questões

Administração do Stakeholder

PROGRAMAS POLÍTICOS - EFEITOS/RESULTADOS

Efeitos nos Stakeholders
Internos

Efeitos nos Stakeholders
Externos

Efeitos Institucionais Externos

Fonte:
Wood, Donna, 1996.
Research in Corporate Social Performance, p.51

Os princípios da RSE são:
O Princípio da Legitimidade no Nível Institucional Formulado Keith Davis:
A sociedade garante legitimidade e poder aos negócios. Na longa corrida, aqueles que
utilizam o poder de uma maneira que a sociedade não considere responsável irão perdê-lo.
(Keith Davis, apud Peery,1995).
O Princípio da Responsabilidade Pública m Nível Organizacional
[...] a empresa é responsável pelas conseqüências de suas atividades na área pimária e
secundária de envolvimento. (Preston & Post, apud Wood ,1996)
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O Princípio da Prudência no Nível Individual
[...] administradores são atores morais, o que implica serem eles obrigados a exercitar a
prudência da forma viável e na direção de resultados socialmente responsáveis. (Wood,
1996)
Isso significa que eles são sensíveis à dimensão moral de suas decisões, cuidadosos e cônscios
dos efeitos prejudiciais das suas decisões de negócios e cientes das maneiras de aumentar o
caráter moral de suas decisões de modo que o bem social seja incrementado em suas
atividades diárias.
Tal princípio, na prática, pode consistir em: fabricar produtos ambientalmente amigáveis de
maneira a melhorar sua posição competitiva, aproveitar-se das oportunidades propiciadas por
requisitos legais para inovar produtos que possam dar uma contribuição especial para a
sociedade, atender às necessidades sociais vendendo produtos que ajudem grupos específicos
como deficientes, crianças, minorias; voluntariamente utilizar recursos da organização para
ajudar resolver problemas sociais em áreas onde a organização pode ter uma expertise
especial
O Quadro a seguir indica como as tomadas de decisões orientadas para a responsabilidade
social com os princípios da legitimidade social, responsabilidade pública e prudência
administrativa podem realçar a qualidade moral em nível institucional, organizacional e
individual da RSE por todas as dimensões do desempenho social.

49

Tabela 3.1 - Política Social Corporativa: Amostra de Resultados da Atuação Orientada para os
Princípios de RSE nos domínios da RSE
Domínios

Legitimidade Social
(institucional)

Responsabilidade Pública
(organizacional)

Econômico

Produzir bens e serviços,
Os preços dos bens e serviços
criar empregos, gerar
devem refletir os custos de
riqueza para os acionistas. produção verdadeiros
incorporando todas as
externalidades.

Legal

Obedecer a leis e
regulamentos.
Não esperar posições
privilegiadas em políticas
públicas.

Ético

Prudência

Seguir princípios éticos
fundamentais (p.ex.,
honestidade na rotulação
dos p rodutos).

Agir como um bom cidadão
em todos os assuntos,
além das leis e regras
éticas. Devolver uma parte
das receitas para a
comunidade.

Prudência Administrativa
(individual)
Produzir produtos
ecologicamente amigáveis,
utilizar tecnologias pouco
poluidoras, cortar custos com
a reciclagem.

Trabalhar por políticas públicas Transformar as exigências
expondo informações do próprio legais e normativas em
interesse.
oportunidades para inovação
tecnológica e de mercado.

Fornecer informação completa e
acurada do uso do produto para
aumentar a segurança do
usuário, além dos requisitos
legais.

Informações de uso de
produtos dirigidos a
mercados específicos (p.ex.,
crianças

Investir os recursos da empresa
destinados à filantropia em
problemas sociais relacionados
aos envolvimentos primários e
secundários da empresa na
sociedade.

Escolher investimentos em
filantropia que realmente
trazem retorno para a
solução de problemas
sociais (p.ex., aplicar um
critério de eficácia).

minorias em desvantagem) e
promover como uma
vantagem do produto.

Fonte: Donna J. Wood, “Corporate Social Revisited”, Academy of Management Review 16, nº 4:710,
apud Peery, 1995, p. 262.

O processo de responsividade foi além da articulação das dimensões de RSE propostas por
Caroll, proporcionado uma visão instrumental para o tema. O conceito de desempenho social
foi uma contribuição para articular princípios, processos e efeitos.
Nos anos 1990, o conceito transitou para temas alternativos como Business Ethics, Cidadania
Corporativa e Stakeholder Organization, novos modelos para operacionalizar o conceito e
articular outros conceitos que eram consistentes com Responsabilidade Social Empresarial.
3.2.5. “Business Ethics” - Ética dos Negócios
A análise ética dos negócios se preocupa com o processo de julgamento da correção moral de
uma decisão.
A ética tem sido um dos temas mais debatidos na história da civilização, é o estudo dos juízos
de valor referentes à conduta humana suscetível de qualificação do bem e do mal, seja
relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. A preocupação com respeito a
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certos padrões éticos de comportamento aplicáveis ao mundo dos negócios não chega a se
constituir numa novidade. Ocorre que, no passado recente, essa era vista como uma
preocupação do empresário como individuo e não da empresa, conforme argumentos de
Friedman; o que se verifica é que com a maior complexidade e dimensão das empresas e dos
impactos de suas operações nas relações com a sociedade as questões éticas tornam-se
imperativos da atividade econômica, um instrumento de trabalho e não uma questão de foro
íntimo dos empresários. (Carneiro, 1991)
Refere-se a como a companhia integra os valores essenciais (como honestidade, confiança,
respeito e justiça) nas suas políticas, práticas e no processo de tomada de decisões em todos os
níveis da organização. E, adicionalmente, envolve o cumprimento das normas e padrões legais
e a aderência às regras internas e regulamentos. Até há pouco tempo, referia-se primeiramente
à implementação de códigos legais que especificavam o que os empregados podiam ou não
fazer para evitar desvios de conduta (como conflito de interesses, uso dos bens da empresa
etc.). Hoje, um número crescente de empresas está formulando programas de ética baseados
em valores, definições de valores éticos e proporcionando diretrizes para os processos de
tomada de decisão e ferramentas necessárias para lidar com dilemas éticos complexos e mais
rotineiros, e com o grupo amplo de agentes. As empresas de diferentes setores e tamanhos têm
demonstrado o seu compromisso em desenvolver processos de tomada de decisões éticos. Os
processos têm levado a institucionalizar iniciativas éticas que incluem, mas não se limitam, a
declaração de missão, o comitê de ética, os princípios éticos e valores, as ouvidorias, as
estratégias de comunicação de ética, os cursos e treinamentos em ética, avaliação contínua e
prêmios e sanções.(Business Social Responsibility-BSR).
Há várias abordagens da ética nos negócios, entre elas a utilitarista, direitos e deveres e
justiça. Sem a pretensão de esgotar a análise, considerando que para tanto demandaria uma
pesquisa bibliográfica muito além da proposta deste estudo, as referências a estas abordagens
são uma forma de apresentar os conceitos teóricos relacionados com a responsabilidade
social.
A abordagem utilitarista enfoca o valor das conseqüências ou dos resultados de uma decisão;
uma decisão é ética se os resultados trazem maior felicidade para a sociedade. Nas decisões
empresariais, a visão utilitarista tem como instrumento de avaliação a análise custo/benefício.
Outra abordagem de análise ética se preocupa se uma ação é inerentemente certa ou errada
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independentemente dos resultados. (Peery, 1995) Um exemplo dessa abordagem é o modelo
proposto por L’Étang (1995, p.125), pesquisadora da área de relações públicas que propõe um
modelo a partir da noção de que responsabilidade social é uma obrigação ética da empresa.
Essa abordagem é derivada do pensamento de Kant e preocupada com a natureza intrínseca da
ação, suas motivações (se é feita fora do senso de dever ou da prudência, fora do autointeresse) e a natureza do doador e receptor. Sugere que os programas de RSE considerem
diferentes categorias de responsabilidade baseada no conceito de obrigações da corporação
com a sociedade. A fonte dessa obrigação é baseada no poder e na influência que as
organizações têm, e que as levam a causar, direta e indiretamente, efeitos morais na
sociedade. A justificativa e finalidade desses efeitos são os fins em si mesmos, e não o autointeresse das organizações. Sugere três categorias de responsabilidade: direta, indireta e
filantropia corporativa -- classificação que se caracteriza pelas atividades e relações às quais a
empresa é diretamente responsável interna e externamente.
Outra abordagem é a que foca os direitos e deveres das partes envolvidas nas atividades
empresariais. Direitos são prerrogativas que alguém possui de exigir de outrem de praticar ou
se abster de um ato por concessão legal ou moral. Os direitos são contrabalançados por
deveres. O dever é uma responsabilidade moral e legal para honrar os direitos de outrem. As
relações das empresas implicam direitos e deveres com empregados, consumidores, governo.
E a questão da legalidade implica que as empresas devem cumprir o ordenamento jurídico
legal nas esferas federal, estadual e municipal e bem como códigos internacionais. Entretanto,
os direitos e deveres são discutíveis e em muitas situações um direito é contraditório com
outros direitos. Exemplos: direito de privacidade dos funcionários, direito à informação, dever
de sigilo, obrigatoriedade legal distintas em diferentes países, estados, municípios.
A abordagem da justiça econômica preocupa-se com a distribuição dos benefícios e custos
dentro da sociedade e entre as partes interessadas. Os efeitos das decisões gerenciais que
afetam economicamente os grupos de interesse. Por exemplo, a decisão de remuneração de
salários, a diferença de remuneração entre funcionários e alta diretoria, as diferenças regionais
de salários, a utilização de tecnologia que pode afetar o nível de emprego de uma região,
utilização de tecnologias poluidoras impondo custos à comunidade local, venda de produtos
tóxicos.
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A análise ética dos negócios tem como propósito melhorar o comportamento ético e,
conseqüentemente, a responsabilidade da gestão. O essencial é encontrar respostas éticas ou,
mais ainda, melhorar a capacidade de resolver problemas desenvolvendo e considerando
alternativas que são eticamente aceitáveis, prevenindo o conflito de interesses, a violação dos
interesses de terceiros e nas quais as alternativas seriam justas para os que são afetados pelas
decisões.
3.2.6. Cidadania Corporativa
Cidadania compreende direitos e deveres. Os direitos são as preocupações da comunidade de
negócios em relação ao tratamento que os governos dão aos investidores estrangeiros -tratamento justo e eqüitativo com as empresas nacionais, proteção e garantias para os seus
investimentos -- a comunidade de negócios deseja que os governos propiciem um ambiente
estável e seguro para operar os seus negócios. As obrigações, por sua vez, compreendem a
responsabilidade social na extensão do contexto internacional, mas com uma complexidade
maior, pois as empresas operam em diferentes sociedades com normas, valores e expectativas
diferentes.
Para Leipziger et al. (1998), a Cidadania Corporativa, como a cidadania individual, tem como
idéia a dimensão prática e ética. Inclui as preocupações básicas dos negócios desenvolver a
competência empresarial, assegurar o futuro, evitar riscos e proteger a reputação e inclui fazer
a coisa certa, refletir as crenças das pessoas de que a organização empresarial deve expressar
os anseios da humanidade e ser um lugar onde as pessoas se sintam bem. Acreditam que a
cidadania corporativa é um processo contínuo que vai de um extremo mínimo para uma
complexidade de relações interconectada de direitos e responsabilidades.
O conceito de Responsabilidade Social Empresarial compreende padrões de boas práticas nos
negócios que podem ser aplicados para todas as firmas, mesmo que atuem em nível nacional
ou internacional. Entretanto, em relação às empresas transnacionais levantam-se algumas
questões, como a soberania dos governos nacionais, a diversidade de perspectivas, políticas e
prioridades, sendo difícil estabelecer um regulamento legal de operação para as empresas
como também acordos e princípios corporativos ou códigos de conduta.
Para alguns autores, o conceito de cidadania corporativa é mais amplo do que a
Responsabilidade Social Empresarial, pois a noção de cidadania pressupõe que a
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responsabilidade vai além do cumprimento das normas legais, incluindo as amplas obrigações
do contrato social: Cidadania Empresarial. E adicionando a palavra Global, enfatiza-se para as
empresas transnacionais que estas devem reconciliar direitos e obrigações dentro da arena
global que constitui a sua sociedade. (United Nations, 1999)
3.2.7. Stakeholder Theory2
A abordagem do stakeholder representa o conceito da firma da teoria dos contratos,
abordagem procura definir a responsabilidade social amplamente em relação aos grupos de
interesses que afetam ou são afetados pela atuação das corporações. A teoria de stakeholder
incorpora a noção de que as corporações têm uma obrigação com os grupos constituintes na
sociedade além dos acionistas e funcionários.
Os defensores da visão clássica da RSE estão conscientes da importância dos empregados,
clientes, consumidores e do público em geral para a operação da empresa. O que negam é a
idéia de que as empresas são moralmente obrigadas a agir ou a deixar de agir porque os
impactos de suas ações afetam esses grupos de interesse. É obrigação das empresas respeitar o
direito de cada grupo no limite em que estes se estabelecem como direito das partes nas trocas
de mercado e pelas regras do jogo. E advogam que os interesses dos acionistas são diferentes
dos demais grupos porque a administração tem uma obrigação fiduciária para com estes. Esta
é a visão do modelo do acionista.
O conceito de stakeholder atenta para o fato de que a atividade empresarial não é somente
uma transação de mercado, mas uma rede de relações cooperativas e competitivas de um
grande número de pessoas organizadas de várias maneiras. A empresa é uma organização na
qual e pela qual muitos indivíduos e grupos empreendem esforços para atingir seus fins.
O modelo de stakeholder personaliza as responsabilidades sociais, delineando os grupos
específicos ou as pessoas que os negócios devem considerar na orientação da
responsabilidade e atuação social. A nomenclatura de stakeholder põe nome e face nos

2

*Segundo o Michaelis, inglês/portguês . stake significa marcar, delimitar com estacas, aposta, dinheiro apostado
risco, interesse, parte, ação. Hold, ação de segurar, pegar, reter, possuir ocupar (p. 506). Literalmente, seria
aquele que retém, possui um interesse, ocupa um espaço de influência. Traduzir como agente social não
refletiria o seu significado mais amplo; um agente social que interage com a empresa, contraparte, tampouco
reflete a interação com a empresa. Para conservar essa noção, optamos por usar o termo partes interessadas,
grupos de interesse ou em conservar o termo stakeholder
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membros da sociedade ou grupos mais importantes para os negócios e as quais são mais
responsáveis. (Freeman, 1984, apud Carroll, 1999, p. 284).
Stakeholders são os grupos que levam ao sucesso e participam das ações das empresas. As
demandas destes variam de grupo para grupo, mas podem afetar ou serem afetados pelas
atividades de uma organização, de maneira positiva ou negativa.
Donaldson e Preston (apud Boatright, 1997) distinguem três usos para o modelo de
stakeholder: descritivo, instrumental e normativo. O modelo pode ser usado como uma
descrição da empresa que pode capacitar os gestores para entender melhor como estão
organizadas e são gerenciadas e o que as pessoas pensam sobre o seu papel.
O modelo pode ser usado instrumentalmente como uma ferramenta de gestão para os
administradores se relacionarem melhor com os stakeholders e como um meio de melhorar o
desempenho da empresa. O uso descritivo e instrumental sugere que as empresas devem
administrar os stakeholders como uma necessidade prática.
O uso normativo do modelo leva a administração a reconhecer os interesses dos empregados,
clientes e outros com o mesmo grau de importância que preza seus próprios interesses. Os
stakeholders possuem valor intrínseco.
Mas há críticas ao uso normativo: para alguns esta visão seria uma restrição aos lucros.
Outros acham que os interesses dos acionistas são diferentes e que a administração tem uma
obrigação fiduciária com os acionistas enquanto com os outros as obrigações são morais. A
teoria dos stakeholders reconhece que os interesses são diferentes, mas também são comuns.
O importante é identificar os pontos em comum e os conflitos de interesse, e essa é uma
questão-chave porque em muitas situações a administração estará diante de escolhas e
dilemas.
i) Abordagem Sistêmica
Vários autores relacionam a abordagem de stakeholders com a teoria geral da administração.
Svendsen, apresentando o modelo das relações com as partes interessadas dentro teoria de
sistemas.
O modelo baseia-se na visão sistêmica da organização dentro da sociedade e na idéia de que
as empresas estão engajadas, ativa ou passivamente, nas relações com as partes interessadas.
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As relações das empresas e as partes interessadas são envolventes, mutuamente definidas e
governadas por contratos -- explícitos e implícitos –, os quais especificam o que ambas as
partes esperam da relação e o que dão em troca. Os grupos de interesse provêm as
informações, a energia e os recursos necessários para as empresas. Por meio dessas relações
as empresas criam o capital social, intelectual, ambiental e financeiro essencial para a
sustentabilidade e o crescimento organizacional. A Figura 3 apresenta o modelo de relações
dos stakeholders e a empresa sob a perspectiva sistêmica.
A teoria de sistema assume que as empresas estão envolvidas numa rede de relações de
grupos de interesse interdependentes que são mutuamente definidas. A teoria do sistema de
relações das corporações com os grupos de interesse leva a novas idéias sobre as
responsabilidades das organizações, o papel dos gestores e o sistema mais apropriado de
gestão.
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FIGURA 3: MODELO DAS RELAÇÕES DOS STAKEHOLDERS E CORPORAÇÕES
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Fonte: Svedsen, 1998, p. 45
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A evolução das relações entre as corporações e a sociedade na perspectiva sistêmica é
reproduzido no quadro a seguir.
Quadro 2 - Evolução da Teoria do Stakeholder
Responsabilidade
da

Papel

das Organizações

Relações das
Corporações com
a Sociedade

dos

de

Corporação

Gestores

Gestão

Input-Output

Independente

Ter lucro

Stakeholder

Interpenetrantes

Sistemas

Interdependentes

Teoria

Responder às
partes interessadas
Procurar
oportunidades para
soluções ótimas,
éticas com as
partes interessadas

Agentes dos
acionistas
Administrar as
relações
Construção de
relações de
representatividade

Estilo

Defensivo
Reativo

Colaborativa

Fonte: Svendsen, 1998, p. 49.

O modelo de sistema input-output leva as empresas a enfocarem suas funções internas;

a

responsabilidade da corporação é obter lucro, o papel dos gestores é representar os interesses
dos acionistas e o ambiente externo está em oposição à empresa. Os stakeholders são
considerados fatores de produção, partes da cadeia produtiva, produtos de mercado. O estilo
de gestão é defensivo.
No modelo de administração dos stakeholders a relação entre a organização e a sociedade é
vista como sistema interprenetrante, a responsabilidade social é definida pela obrigação em
relação ao stakeholders e administrada pelos gestores. As empresas devem responder para se
adaptar às mudanças ambientais. O estilo de gestão é adaptar-se para sobreviver.
E o modelo sistêmico em que as relações são interdependentes, a responsabilidades é
compartilhada com os stakeholders na procura de oportunidades e soluções e o estilo de
administração é a colaboração. O quadro a seguir resume as características das abordagens
para as relações com os satkeholders.
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Quadro 3 - Características das Velha e Nova Abordagens para as Relações com os
Stakeholders
Administração dos Stakeholders

Colaboração com os Stakeholders

Fragmentada.

Integrada.

Foco na administração das relações.

Foco na construção das relações.
Ênfase em criar oportunidades para mútuos
benefícios.
Relacionada aos objetivos de longo prazo dos
negócios.

Ênfase na defesa da organização.
Relacionada aos objetivos de curto prazo dos
negócios.
Implementação idiossincrática dependente dos
interesses dos departamentos e do estilo pessoal dos
gerentes.
Fonte: Svedsen,1998, p. 4.

Abordagem coerente dirigida pelos objetivos dos
negócios, missão, valores e estratégias corporativas.

Ver as companhias e suas relações com a sociedade

sob a perspectiva sistêmica ajuda a

entender a corporação como um sistema orgânico, regrado pela auto-regulamentação e
renovação por meio das interações com as diversas partes do ambiente. Com uma forte rede
de relações as companhias podem antecipar, compreender e responder mais rapidamente e
com mais facilidade às mudanças do ambiente externo.
As Figuras 4, 5 e 6 a seguir apresentam graficamente as diferentes abordagens do stakeholder:
Input– Output, Administração de Stakeholders (denominada “Roda da Bicicleta”) e a Visão
Sistêmica.
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FIGURA 4: VISÃO STAKEHOLDER - INPUT - OUTPUT
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Fonte: The Input - Output Model. Source: Thomas Donaldson and Lee E. Preston, "The Stake-holder Thoery of the
Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, " Academy of Management Review, 20 (1995), 68, Apud Boatright,
1997.

FIGURA 5: ADMINISTRAÇÃO - VISÃO DA EMPRESA STAKEHOLDER
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Fonte: Stakeholder View of the Firm Source R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach (Marshfield, Mass.:
Pitman, 1984), p. 25, Apud Peery (1995), p. 66

FIGURA 6: MODELO DA STAKEHOLDER COPORATION
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Fonte: Tom Donaldson - The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications Academy of Management Revision, Nº 1 (1995) Apud - Svedsen, 1998, p. 48

ii) "Stakeholder Organization"
A empresa é vista como um conjunto de contratos, os quais estabelecem as expectativas da
empresa em relação às partes interessadas para atingir os seus objetivos organizacionais e as
expectativas das partes interessadas em relação à empresa em troca de sua cooperação. Com
essa estrutura de contratos, explícitos e implícitos, administram-se as relações com as partes
interessadas. (Bricley et al., 1997, p. 5)
Os contratos explícitos são formais, fruto de acordos entre as partes e seu cumprimento pelas
partes é reforçado pela lei. Nos contratos implícitos, as obrigações e os deveres não são
especificados previamente, não são garantidos pela lei, os resultados não são observáveis, os
julgamentos sobre o valor de cada parte são subjetivos, definem expectativas e afetam o
comportamento e, portanto, as relações entre as partes.
As empresas têm múltiplos contratos, contratos formais de trabalho e implícitos como o
desempenho e a remuneração esperada pelo melhor desempenho, o reconhecimento
profissional e a promoção de carreira nas empresas; e contratos com seus clientes,
fornecedores e comunidades.
Se os contratos fossem completos, isto é, todas as possíveis contingências futuras pudessem
ser neles antecipadas e incorporadas e sempre houvesse mecanismos para forçar o seu
cumprimento, as partes envolvidas na empresa teriam suas recompensas e atribuições
plenamente detalhadas contratualmente e não surgiriam conflitos. Mas os contratos são
incompletos e fazer com que sejam cumpridos é caro ou muitas vezes impossível.
Os problemas e conflitos de interesse ocorrem nas relações contratuais, a assimetria de
informação pelas partes antes da execução do contrato, depois do contrato, a negociação do
contrato, a falha de barganha, a seleção inadequada de parceiros.
Os contratos implícitos existem e são sustentados quando ambas as partes se beneficiam de
uma relação de longo prazo e precisam da flexibilidade que este contrato provê. São
implícitos, porque são informais, e têm como fundamento a reputação, a confiança e a
integridade para o seu cumprimento. Nessa estrutura de contratos, as relações das empresas
com as partes interessadas são compreendidas por serem recíprocas e mutuamente definidas.
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As demandas e expectativas dos stakeholders são essenciais para a sobrevivência,
competitividade e lucratividade das empresas. São estes que dão suporte às empresas quando
seu desempenho atende ou excede as suas expectativas. O ponto crucial é que as demandas
dos stakeholders podem pressionar a empresa em diferentes direções, porque as relações entre
os diversos stakeholders e a empresa são diferentes, assim como a influência destes no
comportamento das empresas.
A gestão dos stakeholders é complexa e envolve o reconhecimento de seus valores, direitos e
interesses e a busca de um equilíbrio entre estes para que as decisões sejam tomadas dentro de
um contexto mais amplo e num horizonte de longo prazo.
Um modelo de engajamento na atuação de Responsabilidade Social requer que os gestores
definam os elementos básicos da RSE, compreendendo as questões que envolvam
responsabilidade social, identificando os agentes sociais com os quais a empresa tem
responsabilidade, relações ou dependência e especificando a filosofia de resposta para as
questões.(Carroll, 1999, p. 279)
Freeman (1984), pai da teoria do stakeholder, com seu livro Strategic Management: A
Stakeholder Approach, baseado em Ansoff, formulou a questão: “For whose benefit and
whose expense should the firm be managed” (Freeman, 1984, p. 76, apud Davenport, 2000, p.
211) e propõe que as corporações devem definir amplamente a responsabilidade social em
relação aos grupos de interesses que afetam ou são afetados pela atuação das corporações.
Cada empresa tem seu conjunto de grupos de interesse que afetam e são afetados pelas
atividades das empresas. Ele classificou os grupos de interesse como primários, aqueles que
influenciam diretamente os negócios das empresas -- acionistas, sócios, empregados,
fornecedores, clientes e a população residente na área de atuação da empresa. O ambiente
natural e as espécies não humanas e as futuras gerações também são vistas como grupos de
interesse primários. Os stakeholders secundários incluem os que indiretamente influenciam a
corporação, não são diretamente afetados por suas atividades e não estão diretamente
engajados nas suas transações -- não são essenciais para a sua sobrevivência. A mídia e os
grupos de pressão são classificados como grupos de interesse secundários, pois podem afetar
a reputação das empresas mobilizando a opinião pública em favor ou contra a companhia.
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Os grupos de interesse podem ser classificados de outra forma. Hitt et al. (1999) apresentam
uma outra classificação dos stakeholders, relacionada com a função dos grupos de interesse
nas organizações: Stakeholders de Capital -- os acionistas e os principais provedores de
capital para firmas como bancos, agentes financeiros, fundos de investimentos; Stakeholders
de Produto e Mercado – os clientes, fornecedores, comunidades locais e sindicatos;

e

Stakeholders Organizacionais -- empregados, incluindo o pessoal administrativo (executivos)
e não administrativo.
O ponto crucial é que os interesses dos grupos são diferentes e, na maioria das vezes, não são
convergentes. As organizações têm relações de dependência com as partes interessadas, que
não são iguais para todas. Quanto mais crítica e valiosa a participação dos grupos de interesse,
maior a dependência da firma, o que significa maior poder de influência sobre esta, sobre seus
compromissos, decisões e ações. Nesse sentido, entre os desafios da alta administração e dos
que formulam as estratégias está acomodar ou achar meios de separar a organização das
demandas das partes interessadas de controlar recursos críticos.
Cada parte interessada espera que as decisões estratégicas venham ao encontro de seus
objetivos, mas estes freqüentemente diferem de um grupo para outro, pondo os
administradores em situações de escolha entre um e outro. Em linhas gerais, os acionistas
querem maximizar seus retornos, preservar e aumentar sua riqueza; os consumidores querem
qualidade e confiabilidade dos serviços e produtos sem aumento de preços; os fornecedores
querem aumentar o preço e reduzir os custos; a comunidade quer que as empresas sejam
empregadores de longo prazo, paguem mais impostos e não demandem serviços de infraestrutura; e finalmente os organizacionais esperam que a firma forneça um ambiente de
trabalho dinâmico, estimulante e compensador. Sempre há potenciais conflitos, o que dificulta
a gestão, mas estes podem ocorrer em momentos diferentes, permitindo um campo de
manobra para administrar as demandas das partes interessadas. (Hitt et al., 1999)
A administração de stakeholder (uso instrumental do modelo) consiste em identificar os
grupos de interesse importantes, priorizar os grupos quando não é possível satisfazer a todos e
responder às demandas e se adaptar ao ambiente externo. A tarefa da administração é
empregar técnicas de análise das questões, de consulta às partes interessadas, de formulação
de uma comunicação estratégica e dos contratos ou acordos formais e distribuir a
responsabilidade a departamentos

das empresas para cada parte interessada. (Winter e

Steger, 1998)
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O departamento de Marketing é responsável pelas relações com os clientes; o departamento
de Relações Humanas é responsável pelos funcionários; o departamento de Compras é
responsável pelos fornecedores; o departamento de Relações Públicas é responsável pela
mídia; e o departamento de Relações com a Comunidade é responsável pelas organizações
sociais locais; sendo o departamento de Meio Ambiente responsável pelas organizações
ambientais.
Esta é uma visão setorializada da RSE; as relações com os stakeholders são desenvolvidas
pelos gerentes desses departamentos, guiadas mais por seus interesses, valores e objetivos do
que pelos valores e objetivos corporativos. O comportamento social das empresas é mais uma
reação às demandas das partes interessadas, o que seria a “Corporate Responsiveness” .
A crítica à visão setorializada da administração dos stakeholders é de que esta acaba não
priorizando os agentes sociais que interagem com as empresas e não produz uma análise
qualitativa da relação; apenas descreve, sob a perspectiva gerencial, as relações formais em
termos da missão da empresa. Entretanto, o engajamento na Responsabilidade Social
Empresarial é visto pelos pesquisadores e gestores como um processo de construção da
relação com as partes interessadas, que vai além da administração e do controle destes, pois,
como argumenta Svedsen (1998, p. 3), as empresas não administram suas relações com os
grupos de interesse; quando muito administram as suas expectativas e as decisões de como as
sustentarão.
A essência da responsabilidade social é reconhecer o valor do diálogo com os stakeholders
externos e depende da compreensão dos valores e princípios dos que participam das
atividades das empresas. Estas, por sua vez, devem conhecer a visão dos stakeholders-chave
em relação às questões sociais, ambientais e éticas e precisam também saber como essas
visões mudam no tempo e como vão afetar o relacionamento entre a empresa e os
satkeholders.
John Plender (apud Wheeler e Sillanpää,1997, p. xi) argumenta que “stakeholding” é uma
questão de equilíbrio. Se os interesses dos stakeholders ficam desequilibrados, como, por
exemplo, na década de 1980, quando se priorizou o interesse dos investidores, comprometemse os resultados de longo prazo e a sobrevivência das corporações. Por outro lado, se os
investidores têm uma taxa de retorno muito baixa e o capital está livremente disponível,
podem ser tomadas decisões precipitadas e antieconômicas.
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As relações entre as partes interessadas e a empresa nem sempre são previsíveis. As questões
sociais e ambientais surpreendem os administradores com polêmicas e controvérsias. Um dos
motivos dessa surpresa é o fato de o processo de tomada de decisões nas empresas basear-se
em critérios técnicos, científicos e racionais. As empresas procuram aplicá-los também na
avaliação da dimensão ética, ambiental e legal de suas atividades. Por outro lado, essas
mesmas dimensões podem ser vistas de outras formas pela sociedade, o que abrange o efeito
das emoções e opiniões subjetivas. O risco reside em subestimar esses fatores no processo de
tomada de decisões. (Winter e Steger,1998 )
O modelo do stakeholder, segundo Wood e Boatright, é uma visão de gestão promissora; é
uma ferramenta valiosa para identificar e organizar a multiplicidade das obrigações de uma
empresa com os diferentes grupos. Por enquanto é um arcabouço teórico para iniciar uma
tarefa muito dificil de decidir exatamente as obrigações de uma empresa sobre a RSE.
Para finalizar este capítulo apresento a visão de uma organização stakeloder apresentada por
Wheeler e Sillanpää (1997), na introdução do livro The stakeholder corporation, a visão que
intensifica

os

interesses

dos

acionistas

e

simultaneamente

vai

ao

encontro

das

responsabilidades éticas, sociais e ambientais.
A noção de stakeholding nos negócios não é coletivista nem é soft no sentido competitivo.
Pelo contrário, é baseada numa visão sofisticada da empresa como um veículo social cuja
velocidade e direção são dependentes de uma leitura cuidadosa dos sinais da estrada e o
comportamento de outros usuários da estrada. Entrementes, a rota é mais bem determinada
com o envolvimento de todos os passageiros com conhecimento para contribuir na leitura do
mapa. Os pressupostos da visão da Stakeholder Organization são:
•

que as empresas geridas no interesse de uma ampla gama de stakeholders terão maior
probabilidade de se comportar de forma socialmente responsável;

•

os negócios podem criar dois tipos de valor com sucesso: comercial e social;

•

o valor social e comercial são mutuamente reforçáveis, levando à maior lealdade do
stakeholder e poder de recuperação da corporação; e

•

a transparência social e comercial leva à maior identidade e eficiência organizacional.

As empresas que estão mais próximas do modelo de stakeholder organization -- incluem os
stakeholders -- vão superar as empresas que excluem os stakeholders com mais facilidade”
(Wheeler e Sillanpää, 1997)
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3.3. Atuação Orientada para a Responsabilidade Social
Um modelo de engajamento na atuação de Responsabilidade Social requer que os gestores
definam os elementos básicos da RSE, compreendendo as questões que envolvam a
responsabilidade social, identificando os agentes sociais com os quais a empresa tem
responsabilidade, relações ou dependência e especificando a filosofia de resposta estas
questões. Refere-se, ainda, ao processo de tomada de decisão relacionada aos valores, normas
que dizem respeito às pessoas, à comunidade e ao meio ambiente. Inclui uma série de práticas
desejáveis igualmente para sociedade em geral bem como para as empresas. A
responsabilidade social empresarial está se desenvolvendo rapidamente por meio de uma
variedade de iniciativas conhecidas pelas empresas e pelo público como o financiamento da
educação dos empregados, a organização de programas de treinamento em ética, a adoção de
políticas ambientalmente compatíveis e o patrocínio de eventos e projetos comunitários.
(Business Social Responsibility, 2000)
A emergência da cidadania corporativa é bem aceita como uma prática gerencial e está ligada
à crença de que uma “Organização exemplar é um bom negócio”. Mas as empresas que estão
engajadas no aperfeiçoamento da responsabilidade social, que desempenham um papel de
liderança por suas iniciativas na área social, evidenciam que a RSE é mais do que uma série
de iniciativas, gestos ou práticas isolados motivados pelo marketing social, relações públicas
ou outros benefícios. Permeando várias atividades das empresas, as iniciativas podem ser
tomadas em vários setores da empresa, mas devem ser expressões de um esforço sistemático
da empresa para atingir as metas e os objetivos sociais. As políticas, processos, práticas e
programas são vistos como partes integrantes das operações de negócios das empresas, do
processo de tomada de decisão, com o apoio da alta administração.
A incorporação da responsabilidade social e a atuação são vistos como um processo com
diversas fases, as quais Wheeler e Sillanpää (1997) denominam de a inclusão dos stakeholders
ou “stakeholding”; trata-se de um processo contínuo, sendo necessário revisar constantemente
os objetivos e as metas. É preciso ter como filosofia a melhoria contínua, com base na
cooperação e na construção da relação com os stakeholders. A relação tem como fundamento
a confiança, a integridade e o foco é a sustentabilidade de longo prazo. A base do processo
são a liderança e o comprometimento, ou o primeiro passo do processo.
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A Figura 7 apresenta os Ciclos de Inclusão dos Stakeholders e a Figura 8, o Ciclo Geral para
a Inclusão de cada Stakeholder.

65

66

3.3.1. Liderança e Compromisso da Alta Administração
A liderança pode ser interpretada em dois níveis: o primeiro é o nível das decisões que
determinam a direção da empresa, decisões que governam a operação dos negócios (produto e
mercado) e a estratégia da empresa. Num segundo nível, é a liderança que transmite os
valores, os princípios e o caráter da organização. (Minkes, Small e Chatterjee,1999)
Em qualquer organização existe um clima de opinião e comportamento em que se refletem as
percepções dos membros, do que se espera deles e de suas expectativas de como e o que
receberão em troca de seu desempenho. É amplamente aceito que parte da função da liderança
na organização é a articulação das expectativas, o estabelecimento de normas que governam o
comportamento das pessoas na organização e a transmissão valores para os membros da
organização. (Bennis e Nannus,1985, apud Minkes et al., 1999)
Num sentido estreito isso pode apenas significar que os empregados numa organização
conformam-se com o que acreditam que seja aceitável pelos seus superiores, fazendo o que
eles querem: “O chefe é o principal cliente”. Num sentido amplo, entretanto, pode significar
o padrão dos valores expressos num código explícito ou numa compreensão compartilhada
que permeia o ambiente organizacional.
No primeiro nível de liderança a autoridade é assentada nos cargos e posição ocupados, e as
decisões de direção são tomadas por um alto executivo e um grupo dominante do conselho da
diretoria. No segundo nível, a liderança deve ser exercida em todos os níveis organizacionaisfuncionais, departamentais e divisionais, ou seja, o conceito de liderança não se restringe ao
chefe. A legitimidade da autoridade não é apenas o cargo e a posição, isto é, o poder de
mando existe, mas é legitimado pelo grupo e não, necessariamente, pela hierarquia.
Os métodos mais diretos de liderança incluem comando, decisões sobre recursos e promoções
e direção pessoal dos indivíduos e pessoas. Quando as organizações se tornam maiores e mais
complexas, as intervenções diretas vão se distribuindo pelos níveis hierárquicos, e a liderança
exercida pela alta administração concentra-se em comunicação para inspirar visão e valores,
em ouvir e cuidar dos seguidores, liderando pelo exemplo pessoal. (Pinchot, 1996)
A autoridade deve ser ganha, e não ter apenas como suporte a posição, o que em termos
práticos significa que os líderes devem ter o tempo e o espaço para se provarem. Os líderes
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crescem -- não são feitos --, e as oportunidades de liderança devem surgir em todos os níveis
hierárquicos da organização. O crescimento profissional não está mais associado a uma escala
de funções e posições, mas à capacidade de fazer as coisas acontecerem. A liderança não vem
apenas do topo da organização; está distribuída por toda a organização e ultrapassa os seus
limites internos. (Handy,1996)
Segundo Schein, uma das constatações mais consistentes dos historiadores, sociólogos e
empiristas é que a liderança depende de uma situação particular, da tarefa a ser assumida e das
características dos liderados. Mas um aspecto importante que ele destaca no seu artigo
“Leadership and Organizational Culture”, é a dinâmica organizacional como um elemento
fundamental para analisar a relação entre liderança e cultura organizacional, particularmente o
fato de as organizações terem necessidades e problemas diferentes nos estágios da sua
evolução, sendo importante especificar qual a relação da liderança com a organização num
dado tempo. (Schein, 1996)
As organizações são sistemas dinâmicos com um ciclo de vida próprio e, conforme o estágio
da organização, pode-se identificar os desafios únicos, para os empreendedores (aqueles que
criaram as organizações) e para os dirigentes administradores (aqueles que gerenciam a
organização), nos diversos estágios do ciclo de vida da organização e as implicações para o
comportamento da liderança.
Nos estágios iniciais de criação da organização, o líder é o empresário, imprimindo a sua
visão à organização, sendo visto como a mola propulsora da empresa. O empresário tem uma
missão a cumprir, a qual se traduz em valores genuínos para a organização e clientes.
Segundo os diversos autores, o emprendedor não tem como propósito ganhar dinheiro, mas a
necessidade de realização, o sucesso financeiro é uma conseqüência da realização de sua
missão. A missão é definida como o produto e o mercado certo e deve estar apoiada na cultura
organizacional.(Farell, 1993, Pinchot, 1989) É o espírito do empreendedor que leva à geração
de riqueza, à inovação e ao bem-estar da sociedade, que seria o papel da empresa segundo
economistas como Adam Smith, Milton Friedmann e Schumpeter.
Além da visão, o líder empreendedor fornece a energia necessária para levar a empresa a
cabo, com base nas suas convicções pessoais. Essa capacidade e habilidade que os
empreendedores têm de inspirar e compartilhar os valores com os outros é uma das formas de
criar novas oportunidades para a liderança; as organizações são vistas como comunidades, das
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quais seus membros são participantes ativos; e o trabalho é desenvolvido por todos, que
gostam do que fazem, estão satisfeitos e comprometidos com a organização.
Uma vez criada e estabelecida a empresa, os valores, as crenças e os pressupostos básicos do
empresário estes são transferidos para o modelo mental dos subordinados. Os fundadores
constroem a identidade da organização. Se a organização foi bem-sucedida e o sucesso é
atribuído ao líder, a personalidade deste é embutida na cultura da organização, sendo um
reflexo da personalidade dele.
A grande dificuldade das empresa é manter o espírito do empreendedor e comunitário, quando
as organizações começam a crescer, enfrentar a competição, o amadurecimento dos produtos
e mercados e o envelhecimento da geração do fundador. O que é bom para a organização
jovem -- o alto nível de energia e a visão compulsiva do fundador -- torna-se uma deficiência
quando aquela deve se estabilizar, tornar-se mais eficiente, lidar com o fato de que os seus
produtos tornaram-se comodities e, o mais importante, desenvolver novos líderes para um
futuro diferente. É necessário criar oportunidades para novos líderes, processo este que pode
ser conduzido pelo fundador, mas, não sendo este capaz de atender os desafios dessa fase da
organização, sua geração pode ser substituída, encontrando-se formas de desenvolver novos
centros de poder – como o conselho de diretores, que força o fundador a se afastar das
funções de executivo e exercer outros papéis na organização.
Nestas circunstâncias detaca-se o papel do administrador profissional, que precisa entender a
cultura da organização, com suas forças e fraquezas, e consolidar os elementos necessários
para manter a empresa funcionando e crescer; este é o período da institucionalização, que
consiste em identificar os elementos de sucesso, dar a pemanência e estabilidade, desenvolver
processos que ocorram em pequena escala e com pessoas jovens e processos que funcionem
numa escala global e com empregados maduros; nesse estágio da organização, o líder é visto
como o sustento da cultura.
As mudanças tecnológicas, econômicas, sociais, políticas e culturais do ambiente crescem, as
empresas devem se adaptar às mudanças, as forças que foram institucionalizadas na
organização tornam-se deficiências e os líderes são agentes de mudanças; nessa fase, o
desafio é adquirir novos conceitos e habilidades, mas também desaprender coisas que não
servem mais para a organização. É um processo de destruir e construir que exige das
organizações e da liderança empresarial capacidade de aprendizagem e desaprendizagem;
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trata-se de um processo doloroso que envolve assumir os riscos das mudanças e enfrentar as
resistências por parte das pessoas que têm medo de mudar; não se pode ignorar o custo de
desconstruir uma cultura -- o custo humano, a saída de pessoas da organização. Para as
organizações construírem os novos conceitos e permitirem que as mudanças nos sistemas e
nas atitudes ocorram necessita-se de algum tempo.
O ponto crítico para entender a dinâmica cultural é que líderes não podem mudar
arbitrariamente a cultura para anular os elementos disfuncionais, mas têm de desenvolver a
cultura construindo nas suas forças e atrofiando suas fraquezas. A cultura não pode ser
manipulada pelo anúncio de mudanças ou pela institucionalização de programas.
As transformações não ocorrem porque são anunciadas ou através de programas formais.
Elas ocorrem através de uma genuína mudança no comportamento dos líderes e através do
embutimento das novas definições nos processos e rotinas organizacionais. (Schein, 1996, p.
65)
O líder pode criar uma nova organização, novos processos, mas a formação de uma cultura
requer o aprendizado coletivo e repetidas experiências de sucesso e fracasso. (Schein, 1996,
p. 66)
A experiência demonstra que estruturas burocráticas e autocráticas têm menos condições de
responder às questões sociais e ambientais e às expectativas dos grupos de interesse. As ações
sociais derivam da vontade pessoal de alguns, sem um processo de consulta regular às partes
interessadas, e acabam sendo iniciativas isoladas que dependem da esfera pessoal de decisão
daqueles que têm o poder para, podendo ser interpretadas como atitudes paternalistas.
A tarefa de um líder não é mais assumir as responsabilidades que poderiam e deveriam ser de
outros que estão em posições hierárquicas mais baixas. Isso significa que em vez de decidir
pelo trabalhador, deve-se fazê-lo responsável pela decisão. A tarefa do líder é assegurar que
os indivíduos e os grupos tenham a competência e a capacidade de assumir as
responsabilidades que lhes são outorgadas.
O envolvimento da alta administração na atuação social da empresa é objeto de várias
pesquisas. Antal (1992, apud Wood, 1996) constatou que a inovação no comportamento e na
atitude das empresas em relação à Responsabilidade Social pode acontecer em vários dos seus
níveis, comunicada e apoiada em várias direções (nível médio para cima, para fora, lateral),
não precisa ser um processo de cima para baixo. Entretanto, essa constatação não exime a alta
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administração do apoio aos programas e projetos sociais da empresa, para que estes sejam
efetivos, e de proporcionar o ambiente e as condições para que estes se desenvolvam.
A alta administração é “responsável” pelo desempenho econômico e social da empresa e
responde legal e moralmente perante a sociedade pela atuação desta.
Logsdon e Yuthas (1997), no artigo em que propõem um modelo que integra estágios de
desenvolvimento moral das organizações, desempenho social e orientação para os
stakeholders,

argumentam

quanto

ao

paralelismo

entre

desenvolvimento

moral

das

organizações e desenvolvimento moral do indivíduo, com base na categorização dos estudos
sobre ética de Kohlberg. (1969, 1976,1981 apud Logsdon e Yuthas, 1997, p. 1213) O estágio
de

desenvolvimento

moral

das

organizações

estaria

relacionado

ao

estágio

de

desenvolvimento moral e às características pessoais de seus dirigentes e as forças ambientais.
No modelo proposto, enfatizam o papel da direção das empresas na criação de processos que
propiciem os componentes organizacionais e institucionais para o discurso e a prática da
atuação orientada para a Responsabilidade Social.
A alta administração nas suas seleções normativas e no estabelecimento dos compromissos
constituiem o tom moral e o clima ético da organização. Os fatores que influenciam o
desenvolvimento moral da organização são as expectativas da Alta Administração junto aos
membros da organização, que, por sua vez, são influenciadas por fatores individuais e
ambientais. (Logsdon e Yuthas,1997)
Os fatores individuais são as características pessoais dos administradores, a sua formação
ética e moral. Os fatores ambientais são as expectativas da sociedade em relação ao
desempenho e à atuação empresarial, às normas da industria e expectativas sociais do setor
de atividade e da comunidade local dos negócios, leis e regulamentações. O ambiente
organizacional é turbulento e o processo de adaptação, contínuo e duradouro, às forças
ambientais afeta a maneira como os gerentes compreendem e agem sobre as organizações. As
expectativas da sociedade manisfestam-se pela opinião pública sobre o comportamento social
e ético da empresa e cabe à alta administração estar atenta à opinião e proteger a reputação da
empresa junto às partes interessadas. (Logsdon e Yuthas, 1997)
A seleção das estratégias e ações é feitas pelos indivíduos na organização, os quais têm o
poder, os recursos e a responsabilidade de desenvolver e implementar os processos para que
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as suas expectativas sejam compreendidas pelos membros das organizações e das partes
interessadas. Os processos organizacionais críticos para desenvolver a orientação ética e os
compromissos normativos da empresa são a formulação de estratégias, a distribuição dos
recursos e poder, os processos de socialização dos empregados e o sistema de recompensa.
(Logsdon e Yuthas, 1997)
3.3.2. Alicerces da RSE: Missão, Valores, Princípios e Políticas
A RS deve ser vista como parte da cultura, da visão e dos valores da empresa, requer uma
filosofia e um compromisso articulados na afirmação da missão, manual dos empregados,
marketing e comunicação com todos.

Nós acreditamos que a Responsabilidade Social é menos programática que filosófica.
Sustenta-se numa visão profunda dos líderes das empresas de que os negócios podem e
devem desempenhar um papel além de fazer dinheiro.... Portanto, os objetivos corporativos ,
missão e políticas devem considerar os constituintes. Assim, ter um ou mais programas
condecorados não faz uma empresa socialmente responsável a não ser que estes programas
façam parte de uma visão ampla. (Makower,1994, p. 13)

Se a RSE faz parte integral dos negócios e do processo de tomada de decisão, deve ser
declarada em todos os documentos que expressam a missão, os valores, os princípios e os
objetivos sociais da empresa. As empresas precisam definir o que apóiam, o que desejam das
relações com as partes interessadas e o que esperam em troca, precisam desenvolver uma série
de valores e princípios éticos que sustentam o crescimento das mútuas relações. Desenvolver
a missão social de uma empresa implica compartilhar uma visão de que a empresa vai além
da maximização de lucros. Valores e princípios éticos definem como as relações com as
partes interessadas serão desenvolvidas, provêm o contexto dentro do qual as políticas,
práticas, processos e decisões éticas serão tomadas.
Os

valores

podem

ser

formalmente

explicitados e/ou são implícitos ou informais,

influenciando as práticas diárias. A formalização da incorporação da RSE na missão,
princípios e códigos de conduta não significa que faça parte da cultura organizacional.
A missão não é suficiente para criar um clima moral desejado; ela fornece um indicador forte
da filosofia da administração que, provavelmente, será observado pelos empregados e outros
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grupos afetados pela atuação da empresa e terá sustentação mediante os processos
organizacionais que transformarão o discurso em prática.
O engajamento na responsabilidade social leva a mudanças nas empresas – a estrutura
organizacional, os sistemas de avaliação e o ambiente organizacional estão na esfera da
direção empresarial.
Para Wheeler e Sillanpää (1997), trata-se da governança corporativa, do processo pelos quais
as decisões são tomadas, implementadas e reforçadas; tem como funções interagir com
desafios externos, evitar que conflitos entre os membros provoquem uma destruição
irreparável, buscar recursos para a preservação e o bem-estar dos membros da organização e
definir objetivos e condutas destinadas a alcançar os objetivos organizacionais.
Incorporar a responsabilidade social é administrar as relações contratuais e institucionais das
corporações para atender às demandas e expectativas das partes interessadas, as quais
definem a arquitetura organizacional das firmas -- o poder de decisão, a avaliação de
desempenho e o sistema de compensação.
O

objetivo da governança corporativa no modelo do acionista é proteger os interesses dos

investidores externos que confiam os seus recursos aos executivos e controladores das
empresas. Diferentemente, no modelo do stakeholder o processo de decisão leva em
consideração os interesses de outros participantes que contribuem para gerar valor para as
empresas, além dos seus proprietários e executivos. (Aldrighi e Oliveira, 2000)
Para Wheeler e Sillanpää (1997), a principal questão da governança corporativa é a estrutura
de poder -- quem dirige, quem controla e quem supervisiona a distribuição do poder. Se os
negócios devem ser mais responsáveis, devem-se equilibrar os interesses de longo prazo e
curto prazo para todos os stakeholders. Portanto, a premissa do modelo das relações com as
partes interessadas é de que estas terão um nível de poder suficiente para participar
efetivamente da formulação de políticas, compartilhar dos valores, da missão, dos processos
e dos resultados.
Essa não é uma questão fácil, não implica que as empresas devem transformar-se em
democracias, cooperativas, ou ter em seus conselhos de diretorias representantes das partes
interessadas, mas reconhecer que as partes interessadas investem recursos, tempo e energia
nas empresas. É graças aos esforços conjuntos dos vários participantes que se cria o valor da
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empresa e, portanto, as partes interessadas têm direito de pedir que a alta admnistração que
dirige as empresas lhes preste contas.
Muitas empresas estabelecem comitês de ética e responsabilidade social nos seus conselhos
para rever as estratégias, monitorar as atividades, dar orientação e tomar decisões sobre
questões que emergem. Outras não estabeleceram comitês, mas os conselhos de diretoria
consideram as questões de responsabilidade social, e ainda criam-se diretrizes e normas de
conduta para dirigir as questões de responsabilidade social. Pode ter um executivo
responsável pela RSE ou o CEO pode se responsabilizar.
O fundamental para o engajamento na responsabilidade social é o compromisso de toda a
corporação, e a alta administração tem um papel a desempenhar: ser líder no processo. Em
outras palavras, cabe à alta administração construir a ética corporativa.
3.3.3. Alinhamento da Empresa à Responsabilidade Social
As questões sociais e ambientais são multidimensionais, exigem abordagens interdisciplinares
e o envolvimento de equipes multidisciplinares. Antes de partir para as relações externas,
deve-se avaliar a situação interna da empresa, a fim de propiciar as condições e os recursos
para aderir ao modelo de colaboração com as partes interessadas. A RS envolve a discussão
de todos os aspectos e áreas organizacionais, a revisão das políticas, diretrizes e
procedimentos da gestão empresarial com a participação das partes interessadas.
O processo de alinhamento da organização interna envolve estruturas para remover barreiras e
adicionar incentivos e mecanismos de suporte para desenvolver as relações de cooperação
com as partes interessadas. Se os processos de comunicação são limitados, criam-se
dificuldades para implementar programas e ações sociais, que são protelados e cujos recursos
para a sua execução não se viabilizam, bem como não se criam condições e ambiente para a
RSE e não há incentivos para a colaboração.
É preciso promover um ambiente que permita o diálogo, o fluxo de informações, a discussão
dos problemas, a admissão do erro como uma oportunidade para a reflexão, não premiar o
sucesso apenas e punir as falhas, reconhecer que o ambiente é complexo e a incerteza é
inevitável, conhecer outros pontos de vista. Criar uma cultura organizacional orientada para a
RSE exige mudanças de valores, sistemas e padrões de conduta e, certamente, resistências
externas serão encontradas -- a cultura do segredo, da exclusão e de manutenção do poder
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sobre as operações. As pessoas precisam se convencer de que vale a pena investir tempo e
energia na RS, estar conscientes, motivadas e confiantes.
Deve-se diminuir ou eliminar a distância entre o que a organização e a administração dizem
do que realmente se faz. O processo de construção das relações presume o estabelecimento de
objetivos conjuntos, o compartilhamento de informações e recursos, a busca de soluções
conjuntas. As relações são mutuamente definidas e têm como base os contratos implícitos, os
quais se fundamentam na confiança, na integridade e na credibilidade. Mas estes valores são
construídos no decorrer do processo. São necessários a transparência e o compromisso das
empresas para proporcionar um ambiente de confiança e troca e a participação efetiva dos
stakeholders.
O alinhamento começa com a revisão dos sistemas existentes para identificar áreas em que as
mudanças são necessárias; este é um processo de auto-avaliação das políticas, processos e
sistemas internos das empresa. É fundamental rever os sistemas e recursos internos para
promover a capacitação dos empregados para tomar as decisões, engajar-se na RSE,
reconhecer seus esforços na avaliação de seu desempenho e promover a comunicação interna
e externa de forma transparente e aberta.
3.3.4. Desenvolvimento de Estratégia Orientada para os Stakeholders
A RSE deve ser integrada ao planejamento de longo prazo e à estratégia geral da empresa. A
estratégia consiste no mapa para a empresa forjar as relações com os stakeholders e reorientar
as relações existentes. Se não há uma estratégia, a empresa não tem uma atitude pró-ativa. A
estratégia identifica os stakeholders relevantes e as questões sociais e ambientais-chave,
define as prioridades e os objetivos para cada stakeholder e formula um plano de ação.
Identificar e priorizar os grupos de interesse não é tarefa fácil; a gama de agentes que interage
com as empresa é ampla. Wheleer e Sillanpää (1997) ampliam a classificação proposta por
Freeman, acrescentando o critério social e não social, que classificam de quatro formas: social
e não-social, primário e secundário. Primários e Sociais -- acionistas e investidores;
empregados e corpo gerencial; clientes; comunidade local; fornecedores e outros parceiros de
negócios.

Secundários Sociais -- governos e agências reguladoras; instituições civis; grupos

de pressão (organizações de comércio); mídia e comentaristas acadêmicos; competidores,
organizações de comércio, indústria, setoriais. Primários Não-sociais -- o meio ambiente
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natural; gerações futuras, espécies não-humanas. Secundários Não-sociais -- grupos de
pressão ambientalistas; organizações em defesa dos animais.
As características que determinam a relevância dos grupos de interesse e questões para os
gestores são legitimidade, poder e urgência.(Ronald Mitchell, apud Svedsen,1998, p. 49)
•

Legitimidade refere-se a um grupo particular e representativo das questões que são
relevantes para os negócios das empresas e responsável em nome dos que têm um
interesse legítimo de como os negócios são conduzidos. Por exemplo, qual grupo
representa os interesses da comunidade nas questões ambientais, ou representa as espécies
não-humanas ou a geração futura?

•

Poder refere-se ao grupo que tem uma contribuição real para conduzir os negócios de
maneira responsável ou uma significativa influência nas atividades da empresas ou sobre
outros grupos de interesse. Como foi destacado por Winter e Steger (1998), ultimamente
os

grupos

de

pressão,

as

organizações

não-governamentais,

especialmente

as

ambientalistas, têm assumido um papel político dominante nas discussões e na formulação
de políticas públicas, normas e regulamentos internacionais relacionados aos padrões de
conduta e atuação das empresas, pressionando-as, principalmente as transnacionais, a
mudarem seu comportamento, usando o seu poder de influência na mídia e influenciando
os stakeholders diretos, que fazem parte das operações de negócios das empresas.
•

Urgência das questões refere-se a priorizar questões que demandam uma ação imediata da
empresa para atender a um grupo específico. Por exemplo, uma empresa que está
enfrentando um problema ambiental que afeta a comunidade local deve priorizar essa
demanda em face de outras menos urgentes; outro exemplo pode estar relacionado com o
ramo de atividades da empresa; uma empresa que atua no comércio varejista deve dar
mais importância ao relacionamento com fornecedores do que uma prestadora de serviços,
que, por sua vez, atribui maior importância aos clientes. O contexto regional também é
uma variável que influencia a urgência das questões; por exemplo, a questão das minorias
tem aspectos sociais e culturais distintos para diferentes comunidades.

No relatório da pesquisa realizada pelo World Business Council for Sustainable Development,
na parte referente às recomendações para as empresas se engajarem na Responsabilidade
Social, os critérios para identificar os stakeholders são legitimidade, influência dos agentes e
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resultados: se estes serão produtivos a longo prazo, ou seja, a preocupação deve estar voltada
para soluções de longo prazo e não imediatistas. (WBCSD, 2000) Pode parecer contraditório
com o critério de urgência, mas este refere-se às questões sociais e ambientais que exigem
ações da empresa no curto prazo; entretanto, as soluções e a relação com as partes
interessadas deve ter um horizonte de longo prazo.
As áreas de atuação da Responsabilidade Social são Meio Ambiente, Comunidade, Ambiente
de Trabalho e Mercado.
3.3.5. Avaliação
Adotar códigos de conduta, princípios, normas e estratégias não é suficiente. É preciso
demonstrar, relatar como estes foram implementados nas práticas gerenciais diárias para os
stakeholders que têm interesse em conhecer mais sobre o desempenho da RSE das
organizações, assim como se a corporação está considerando a sua visão, expectativas e a sua
percepção sobre os resultados.
É fundamental ter um sistema de avaliação independentemente da qualidade das relações com
os stakeholders, descobrir que ações e processos trouxeram bons resultados, o que deve ser
melhorado. A avaliação sistemática é um instrumento de melhoria e de aprendizado contínuo;
é improvável que uma organização sem um método sistemático de compreender o que tem e
não tem de atingir tenha sucesso na concecução de seus objetivos e metas determinados.
Os sistemas tradicionais de avaliação, porém, não são suficientes para analisar o desempenho
das empresas para atender às exigências mais amplas da sociedade, como, por exemplo, os
impactos ambientais ou as influências sociais e culturais nas comunidades locais. A
introdução de critérios de qualidade -- provavelmente o mais conhecido é o de Gestão da
Qualidade Total, um processo voluntário completamente dissociado de pressões externas –
International Standards Organization ISO 9000 (séries), European Foundation for Quality
Management (EQA), a Fundação Nacional de Qualidade e o Prêmio Nacional de Qualidade
(PNQ) -- e segurança, como o British Standard BS 5750, ilustra o fato de que as empresas
estão dispostas a comprometer recursos para assegurar informações sistematizadas, o que não
implica necessariamente uma postura e atuação totalmente orientadas para a RSE.
A diferença entre os processos de avaliação tradicionais que verificam o desempenho
financeiro e econômico das empresas e os que verificam o desempenho social é de que estes
77

não podem se basear apenas em abordagens quantitativas que verificam os resultados. São
também necessárias abordagens qualitativas para verificar os processos e procedimentos,
como nas auditorias de qualidade e ambiental, e, ainda, que inclua a percepção dos
stakeholders em relação ao comportamento social das empresas, o que torna o processo de
avaliação mais complexo.
Assim, é necessário estabelecer métodos de avaliação, verificação e demonstração que
atendam aos requisitos das companhias e dos stakeholders, determinando meios de avaliar o
desempenho e os indicadores capazes de mensurá-los. Não há uma lista de indicadores que
sirva para todas as empresas; mas os indicadores devem estar relacionados com os objetivos e
ações sociais definidos pelo planejamento estratégico, ser relevantes e compreendidos pelos
stakeholders.
A avaliação do desempenho social empresarial envolve questões de ordem metodológica e
conceitual. Já existem algumas experiências na mensuração e avaliação de desempenho social
empresarial, que resultaram em indicadores e sistemas de avaliação. Cada sistema tem suas
peculiaridades, vantagens e desvantagens. Os sistemas de avaliação do desempenho social
ainda estão numa fase inicial de desenvolvimento.
Assim, por exemplo, a avaliação ambiental, extremamente rara até a última década, passou a
ser uma preocupação corrente para muitas empresas. A razão para que estas a exerçam varia
num grau considerável, assim como a forma e o conteúdo dessa avaliação ambiental. Uma das
razões é a aquisição de conhecimentos para capacitar a empresa para evitar ações judiciais e
campanhas difamatórias de entidades ambientalistas. No decorrer do tempo, o processo de
avaliação foi se sofisticando, transformando simples relatórios ambientais em auditoria
ambiental, com resultados positivos para os negócios, como aumento da eco-eficiência e
economia de custos.
As empresas têm investido em procedimentos e processos que contêm um conjunto de dados
qualitativos, quantitativos, objetivos e subjetivos, cobrindo questões dentro e fora da área
estritamente econômico-financeira da organização. Tais procedimentos são conhecidos como
Contabilidade Social – práticas utilizadas para sistematicamente registrar, apresentar e
interpretar as contas sociais ou não-financeiras. A contabilidade social proporciona uma
estrutura teórica para as empresas avaliarem a efetividade dos seus esforços para construir as
relações com os stakeholders e também melhorar a qualidade e a confiança nessas relações.
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Sob essa perspectiva, a contabilidade social e ética, assim como auditoria e relatoria, não são
futuras propostas, mas uma realidade de hoje. O professor Rob Gray, do Centre for
Environmental and Social Accountability Research da Universidade de Dundee refere-se, por
exemplo, à Contabilidade Silenciosa. (Zadeck, 1997, Gray, 1997, 2001)
Todas as empresas hoje, particularmente as grandes companhias, já têm um volume de
informações sobre sua performance social, ambiental e ética, embora de uma forma
fragmentada, freqüentemente com uma qualidade e verificação externa inadequadas, ou no
mínimo com um nível de clareza inadequado. Gray,1997
A contabilidade silenciosa -- qualquer grande companhia tem muitos canais pelos quais
divulga informações: brochuras, embalagem de produtos, boletins informativos para a equipe,
publicidade e relatórios especiais são importantes informações sobre as empresas. Mas
provavelmente é o relatório anual o mais importante canal, já que é enviado aos acionistas e
ao público. Nos relatórios anuais, sempre há pequenos espaços reservados para os dados
sociais e ambientais, e este é o primeiro passo para a contabilidade social.
Para Zadeck (1997, 2001) assim como para Gray (1997, 2001), essa experiência em
contabilidade,

auditoria

e

relatoria

ambiental,

ética

e

social

tem

sido

crescente,

particularmente na Europa e nos Estados Unidos. Associado a esse desenvolvimento emergiu
uma terminologia específica, relacionada com diferentes abordagens: contas éticas, auditoria
social, contabilidade humana, capital intelectual, auditoria ética, relatórios de performance
social, balanço social, orçamentos éticos, revisão social, só para citar alguns. Os termos são
variados, mas muitos descrevem metodologias similares. Muito da diversidade na prática
pode ser atribuída a quatro diferenças: interesses por parte dos que iniciam o processo; tipos
de organização; contextos – países, áreas de atuação e recursos; e raízes filosóficas e teóricas.
Algumas variações em termos de resultados e metodologia são aceitáveis, em razão dos
objetivos,

circunstâncias

e

necessidades

diferentes.

Outras,

porém,

são

inaceitáveis,

principalmente quando a empresa deliberadamente omite informações, ou quando as
apresenta de forma insuficiente alegando falta de conhecimento, habilidade, experiência ou
recursos. O ponto crítico é conseguir distinguir uma justificativa aceitável de uma não
aceitável para as diferenças metodológicas e terminológicas, estabelecendo alguns princípios:
(Zadeck, 1997, 2001)
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i)

Inclusividade (Inclusivity) -- precisa refletir as visões e contas dos principais
stakeholders, e não apenas dos que têm ou tiveram maior influência na organização; este
é um processo que deve incorporar as visões e interesses de todas as partes.

ii)

Comparabilidade (Comparability) -- capacidade de comparar ao longo do tempo e com
referenciais externos, os quais devem ser selecionados por sua relevância e legitimidade,
e não apenas pela sua exatidão.

iii) Abrangência (Completeness) – nenhuma área de atuação da organização pode ser
deliberada ou sistematicamente excluída da avaliação.
iv) Regularidade e Evolução (Regularity e Evolutinarity) -- um único exercício não é
suficiente para avaliar a administração; a prática de avaliação deve ser repetida e
demonstrar a evolução para um aprendizado contínuo e incorporar as mudanças nas
expectativas dos stakeholders.
v)

Inserção (Embeddedness) -- desenvolver políticas de gestão e sistemas para todas as
áreas relacionadas com a avaliação para assegurar o controle, a operacionalização das
políticas e compromissos e o aprendizado do processo de avaliação

vi) Comunicação e Transparência (Communication- Disclosure) -- clareza na transmissão
das informações e facilidade de acesso e compreensão destas. A mera publicação de um
relatório não é uma prática suficiente, sendo preciso comunicar e divulgar as
informações de forma acessível a todos os interessados.
vii) Verificação Externa (Externally Verified) -- para a avaliação ser legitima ela deve ser
verificável por agentes externos especializados.
viii) Melhoria Contínua (Continuos Improvement) -- avaliação voltada para o progresso da
companhia e não para uma retrospectiva passada; identificar se o desempenho melhorou
em relação aos valores, missão e objetivos estabelecidos pela organização e pelos
stakeholders, assim como para o meio social amplo
Resumidamente, o sistema deve ser preciso, completo, abrangente e útil.
A questão, porém, do que medir e como medir nem sempre é direta e objetiva/linear. Os
dados têm dimensões absolutas e relativas. Há uma diferença em dados de entrada e
80

resultados obtidos. A questão de como produzir avaliações de desempenho de RSE não
consiste apenas na busca objetiva de avaliar, mas também está relacionada com a
compreensão e reação às questões por parte dos stakeholders. (Exemplos são os casos de
minorias e trabalho infantil, pois envolvem diferentes visões e interpretações. Outra coisa é
comparar salários entre empresas similares e necessidades financeiras dos empregados numa
mesma região geográfica ou em regiões diferentes.) Os valores dos stakeholders não podem
ser ignorados, mesmo que sejam conflitantes com a missão ética, social e ambiental. Ainda
que a companhia claramente não possa considerar a visão de todos o tempo todo, alguns
mecanismos são necessários para avaliar e relatar o desempenho em relação a diferentes
visões e interesses.
Gray et al. (2001) definiu apropriadamente o relatório social empresarial:
[...] o processo de comunicar os efeitos sociais e ambientais das ações econômicas das
organizações para grupos particulares de interesse dentro da sociedade. Como tal, envolve
estender a contabilidade das organizações além do tradicional papel de prover as contas
financeiras para os donos do capital, em particular os acionistas. Tal extensão é prevista no
pressuposto de que as empresas têm uma ampla gama de responsabilidades além de fazer
lucros para os acionistas.
E ainda considera a contabilidade financeira convencional como uma forma particular da
contabilidade social, mais ampla e rica. A literatura de contabilidade social tende a assumir
que os relatórios são preparados para certas áreas de atividades: tipicamente aquelas que
afetam o ambiente natural, os empregados e outras questões éticas que se concentram em
produtos, consumidores e orientada para os participantes internos e externos da organização:
membros da comunidade local, empregados e sindicatos, consumidores e a sociedade em
geral.
A Contabilidade Social refere-se, principalmente, à prática de coletar e relatar informações
sobre as atividades das organizações em questões como condições de emprego, eqüidade
racial e sexual, saúde e segurança, relação com a comunidade local e internacional, proteção
dos consumidores, impactos no meio ambiente.
O processo de avaliação compreende a revisão das políticas e diretrizes em relação aos
stakeholders, o estabelecimento dos indicadores e benchmarks, a consulta aos stakeholders, a
auditoria interna e a preparação e documentação do processo e divulgação. Wheleer e
Sillanpää (1997) definem estes processos:
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−

Revisão é uma avaliação independente, informal, geralmente baseada em informações
qualitativas e perceptivas.

−

Contabilidade consiste nas informações gerenciais e dados que refletem o desempenho
social e ambiental, coletados e apresentados de uma forma sistemática

−

Auditoria é a avaliação abrangente, sistemática, periódica e documentada do desempenho
relacionada aos interesses das partes interessadas, políticas e programas da empresa,
equivalente a uma auditoria interna ou financeira.

−

Benchmark é o indicador qualitativo ou quantitativo do desempenho que pode ser
comparado dentro e entre empresas.

−

Padrão é um sistema prescrito de gerenciamento com base em indicadores específicos,
mas mais num processo de melhoria contínua que pode ser avaliado interna e
externamente.

−

Verificação é um processo de validação externa para evidenciar a veracidade da
contabilidade social e ambiental que é apresentada.

−

Diplomação é o processo de certificação contra um sistema padrão levando a uma
premiação, um selo oficial de aderência.

Finalmente, em decorrência dos mecanismos de avaliação e prestação de contas, revisam-se
as práticas adotadas, verificam-se os sucessos e falhas e inicia-se o processo novamente para a
melhoria contínua, de modo a chegar a um modelo colaborativo da empresa com os
stakeholders.
O comportamento social das empresas difere de organização para organização; o
desenvolvimento da atuação orientada para a responsabilidade social empresarial é complexo,
porque as organizações são compostas por muitas pessoas com diferentes posições na
hierarquia organizacional, crenças, valores e interesses divergentes e por muitos processos
que requerem coordenação, bem como o ambiente institucional, social, cultural e econômico
gerando expectativas e padrões de comportamento diferentes para os indivíduos, entidades e
agentes sociais que interagem com as empresas.
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Há uma concordância de que não existe um modelo único que sirva a todas as empresas. O
modelo deve refletir o tamanho, o setor e a cultura da empresa. É importante ter flexibilidade
para adaptar os programas às características próprias de cada empresa. Um programa ou
atividade que obteve sucesso numa empresa, pode não obter o mesmo sucesso em outra. São
poucas as corporações que estão vivendo o modelo colaborativo das relações com os
stakeholders, mas certamente as corporações estão mudando e incorporando a RSE. Aderir ao
modelo de desenvolvimento das relações com os seus stakeholders e incorporar a
Responsabilidade Social nos seus princípios, políticas e valores organizacionais e na
estratégia empresarial tem como base:
•

Visão Integrada e Sistêmica;

•

Filosofia da Melhoria Contínua;

•

Perspectiva de longo prazo na operação dos negócios, implicando adotar o princípio da
precaução e abrir mão de resultados de curto prazo se estes afetam a relação com os
grupos de interesse e os resultados de longo prazo;

•

Comunicação aberta transparente com as partes interessadas, implicando adotar como
princípios de transparência, honestidade, integridade e padrões de conduta éticos.
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4. METODOLOGIA

4. METODOLOGIA
Os objetivos da pesquisa determinam o método, o tipo de pesquisa e a estratégia de pesquisa a
ser aplicada. Segundo Sellitz et al., há três tipos de pesquisa conforme os objetivos:
Se o objetivo da pesquisa é "familiarizar-se com o fenômeno ou conseguir nova compreensão
deste, freqüentemente para poder formular um problema mais preciso de pesquisa ou criar
novas hipóteses", o estudo é denominado "formulador ou exploratório".
Se a pesquisa tem como objetivos "apresentar precisamente características de uma situação,
um grupo ou indivíduo específico" e "verificar a freqüência com que algo ocorre ou com o
que está ligado a alguma outra coisa" o estudo é denominado "descritivo". E quando o
objetivo é verificar uma hipótese de relação causal entre variáveis, trata-se de um estudo que
verifica hipóteses causais.
A Responsabilidade Social Empresarial é um tema complexo, que tem despertado um grande
interesse por parte dos meios de comunicação em geral, por diversos segmentos da sociedade,
incluindo o meio empresarial, entidades civis e governamentais. Entretanto, ainda são poucos
os estudos sobre a atuação social das empresas no Brasil, principalmente com o enfoque
acadêmico; este é um fenômeno que apresenta várias questões que podem ser exploradas e
aprofundadas.
Dada a complexidade do tema, cuja análise depende da consideração de uma gama de
elementos e inter-relações, percebe-se a necessidade de uma pesquisa mais aberta, abordando
conceitos pouco consolidados para que seja possível compreender e verificar como os
princípios, as práticas, os procedimentos da Responsabilidade Social se relacionam com a
dinâmica empresarial, sem testar hipóteses. O presente estudo caracteriza-se como pesquisa
exploratória e descritiva, orientada para a análise e a categorização das características
organizacionais das empresas que incorporaram a dimensão social e ambiental na sua gestão.
O método da pesquisa será o de estudo de multicaso. Segundo Martins (2000), trata-se de uma
técnica de pesquisa cujo objetivo é o estudo de uma unidade que se analisa profunda e
intensamente, e considera a unidade social estudada em sua totalidade, seja um indivíduo,
uma família, uma instituição, uma empresa ou uma comunidade, com o objetivo de
compreendê-los em seus próprios termos. Quando o estudo envolve dois ou mais sujeitos,
casos múltiplos, é estudo de multicaso. (Martins, 2000)
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O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa para os estudos em que se deseja estudar
fenômenos

sociais

complexos,

permite

uma

investigação

que

possibilita

reter

as

características holísticas e significativas dos eventos no seu contexto real, como ciclos de vida
individuais, processos organizacionais e gerenciais, mudanças na vizinhança, relações
internacionais e maturação de indústrias. (Yin, 1990)
O autor ainda esclarece que é uma estratégia preferível quando são propostas as questões
"como" ou "por quê", quando o investigador tem pouco controle sobre os eventos e quando os
fenômenos são contemporâneos e estão presentes num contexto de nossa realidade. Estas
considerações permitem concluir que o estudo de multicaso é uma estratégia de pesquisa
indicada para o presente estudo.
4.1. Descrição do Problema e Objetivos
O comportamento social empresarial refere-se aos efeitos decorrentes da operação dos
negócios na sociedade, nas relações diretas e indiretas com os grupos sociais de interesse. As
empresas estão mudando e incorporando os princípios da RSE e atuando de forma a incluir a
dimensão social e ambiental na operação de seus negócios. A atuação social das empresas
pode refletir uma postura reativa, em que as empresas cumprem as exigências legais e cedem
às pressões mais emergentes dos agentes sociais que têm maior poder de influência na
empresa; a uma postura ativa, em que as respostas das empresas atendem às exigências legais,
mas vão além destas, atendendo às demandas dos agentes sociais de interesse e da sociedade;
e a uma postura pró-ativa, em que as empresas antecipam as expectativas da sociedade,
atendendo às suas demandas e incluindo os grupos de interesse no processo da gestão
empresarial.
A premissa do modelo é que o engajamento na RSE é representado pela adoção dos princípios
da responsabilidade social, a sua integração nas atividades e práticas gerenciais diárias da
empresa, compreendendo que o papel das empresas na sociedade inclui a responsabilidade nas
suas dimensões econômica, legal, ética e política.
São raras as corporações que estão vivendo o "modelo inclusivo das relações" -- Stakeholder
Organization, mas, certamente, partes das empresas, os seus setores funcionais estão se
envolvendo nas atividades de RSE e estão se tornando modelos de referência para toda a
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organização e interferindo na dinâmica organizacional e no ambiente de negócios das
empresas.
A atuação social da empresa fundamenta-se na participação de todos, liderança e suporte da
Alta Administração. A Responsabilidade Social deve ser vista como parte da cultura e do
tecido da empresa, requer uma filosofia e compromisso articulado na afirmação da missão,
conduta dos empregados, marketing e comunicação com todos.
A RS envolve a discussão de todos os aspectos e áreas organizacionais e exige uma visão
integrada da gestão empresarial. Logo, para analisar e avaliar a prática de responsabilidade
social, é preciso discutir: a visão e missão da empresa; a política do ambiente de trabalho; o
desempenho ambiental; a qualidade dos produtos e serviços; o envolvimento com a
comunidade; a satisfação dos clientes; a aderência a padrões éticos; e o compromisso com as
metas da empresa.
O objetivo da pesquisa é verificar os efeitos da incorporação da responsabilidade social na
dinâmica empresarial. Portanto, como questão da pesquisa, pode ser apresentada da seguinte
forma:
"Como a atuação social da empresa afeta a sua dinâmica empresarial?”
Nesta pesquisa, entende-se atuação social da empresa como o conjunto de iniciativas e ações
voltadas para a construção das relações com os agentes sociais que são afetados pelas suas
atividades e que caracterizam o engajamento na RSE. A dinâmica empresarial é
compreendida como um conjunto de variáveis que interagem para que a empresa cumpra seus
objetivos. Para a realização do estudo foram selecionadas algumas destas variáveis que
caracterizam a atuação social empresarial e a dinâmica empresarial.
A partir da explicitação do problema visa-se aprofundar o conhecimento sobre os processos
que ocorrem em empresas engajadas com a RSE, identificar como se incorporam ao processo
de gestão das empresas, visando propiciar referenciais conceituais para outras empresas e
contribuir para o avanço da Administração.
4.2. Modelo Conceitual
A atuação social da empresa envolve uma série muito numerosa de questões que têm impacto
no conjunto de agentes sociais que interagem com a empresa. Incluir um número muito
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grande de variáveis não é viável em uma pesquisa do tipo que se pretende desenvolver,
portanto, para caracterizar o engajamento na RSE, foram selecionados alguns fatores
relevantes que caracterizam a atuação social empresarial tomando por base a revisão
bibliográfica efetuada. Também é preciso salientar que há um grande desconhecimento sobre
todas as possíveis variáveis que podem influenciar o comportamento social das empresas e a
sua dinâmica empresarial.
Nesse sentido, o modelo conceitual proposto seleciona um conjunto de categorias de
indicadores que caracterizam a atuação social da empresa, a dinâmica empresarial e o
contexto em que a empresa atua de modo a verificar se há uma relação entre essas categorias e
se houver, qualificá-las sem preocupação causal e permitir a análise da relação, tendo em vista
que esse campo de conhecimentos é bastante recente.
Embora não haja preocupação em estabelecer uma relação causal entre as variáveis, o modelo
conceitual adotará as proposições de Kerlinger para relacioná-las. Segundo este autor, a
categorização em independentes e dependentes é a mais comum em ciência. Os termos
independente e dependente se originam na matemática; X é sempre a variável independente e
Y, a variável dependente; não se usa o termo causa para esta relação, mas o objetivo é
verificar as relações entre X e Y; entre as variáveis dependentes e independentes. A variável
independente é presumida como antecedente e a variável dependente, como a conseqüente, ou
seja, a lógica da pesquisa apóia-se numa lógica de anterioridade de efeitos, mas, de forma
alguma, a comprovação da causalidade será demonstrada ou condição necessária para a sua
realização. (Kerlinger, 1973)
Variáveis intervenientes são as que não podem ser diretamente observadas e mensuradas e são
constantes nos processos entre estímulos (variáveis independentes) e respostas (variáveis
dependentes). ( Isaac e Michael, 1976)
As variáveis que caracterizam a atuação social da empresa são assumidas como variáveis
independentes, que presumidamente antecedem a outro conjunto de variáveis dependentes. As
variáveis

que

caracterizam

a

dinâmica

empresarial

são

assumidas

como

variáveis

dependentes. O contexto socioeconômico em que atua a empresa será assumido como um
conjunto de variáveis intervenientes.
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Lewin e Sabater (1996) realizaram uma pesquisa para investigar a relação entre a filantropia
corporativa e o desempenho empresarial; na sua formulação, os pesquisadores consideraram o
“envolvimento na comunidade” e “moral dos empregados” como as variáveis indicadoras da
responsabilidade social, como categoria de variáveis independentes; a rentabilidade dos ativos
(ROA) como o indicador do desempenho empresarial, como categoria de variável
dependente; e o tamanho das empresas, o setor de atividade, ano de fundação e mercado como
variáveis independentes de controle. Os pesquisadores refletiram sobre a causalidade das
variáveis de Responsabilidade Social e Desempenho Empresarial e o efeito de feedback entre
as variáveis; o “desempenho empresarial” poderia ser tratado como variável independente e a
atuação social como variável dependente. A conclusão deles é que a relação entre as variáveis
não é linear, e que a causalidade não é comprovada, mas existe uma relação sistemática entre
as variáveis. (Lewin e Sabater, 1996)
Outras pesquisas realizadas verificaram que as características organizacionais como tamanho
das empresas, controle acionário, origem do capital o contexto econômico e social são fatores
importantes que afetam a atuação social das empresas. Algumas pesquisas realizadas nos
Estados Unidos constataram que o tamanho da empresa é um fator primário para as doações
corporativas; empresas maiores são mais generosas porque seus programas são mais
formalizados e profissionais. (Stofford, Baden-Fuller,1996)
Esses trabalhos ilustram como a lógica da pesquisa proposta no modelo conceitual é uma
orientação para a análise da relação sem a preocupação de estabelecer ou verificar a relação
de causalidade.
A figura 9 a seguir apresenta o modelo conceitual da pesquisa.
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FIGURA 9: MODELO CONCEITUAL

Variáveis Independentes

Variáveis Dependentes

Engajamento na RSE

Dinâmica Empresarial

1. Liderança e Compromisso

1. Clima Organizacional

. Inclusão dos princípios de RSE na Missão,
Valores da Empresa
. Envolvimento da Alta Administração
. Função da RSE na Estrutura
Organizacional
. Participação em entidades sociais,
empresariais

. Satisfação
. Produtividade
. Atração e Retenção de
Talentos
. Capacitação dos Funcionários

2. Desempenho Tecnológico
. Agilidade, Flexibilidade
. Capacidade de Inovação

2. Políticas e Estratégias
. Política Geral e Setoriais
. Inclusão da RSE na Estratégia Geral
e Setoriais

3. Desempenho Operacional,
Econômico-Financeiro e Mercadológico

3. Processos e Procedimentos

. Desempenho Ambiental
. Desempenho EconômicoFinanceiro
. Participação no Mercado

. Sistemas Formais
. Capacitação
. Avaliação
. Comunicação

4. Reputação
. Imagem Institucional

4. Projetos e Ações
. Sociais
. Ambientais

Variáveis Intervenientes

. Atividade da Empresa
. Porte da Empresa
. Mercado Consumidor
. Concorrência
. Contexto Institucional-Político
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Como pode-se observar pela figura, o conjunto de variáveis que está sendo caracterizado pela
atuação orientada para a Responsabilidade Social Empresarial é constituído por quatro
variáveis e, cada uma delas, por um conjunto de indicadores. O conjunto das variáveis
representado pela dinâmica empresarial é constituído por quatro variáveis e por um conjunto
de indicadores. E o conjunto das variáveis que representa o contexto em que a empresa atua
por três variáveis e o conjunto de indicadores.
A seguir será apresentada uma breve descrição de cada uma das variáveis e seus respectivos
indicadores
4.2.1. Atuação Orientada para a Responsabilidade Social Empresarial
VI 1- Liderança e Compromisso com a RSE
A liderança é um fator crítico para o engajamento da RSE (Wheeler e Sillanpää, 1997, Schein,
1996); as ações e os comportamentos dos líderes pesam significativamente no comportamento
dos empregados, fornecem os padrões de conduta e o contexto cultural de atuação para os
membros participantes da empresa.
Os indicadores que compõem a liderança e compromisso com a RSE são:
a) Princípios da RSE na Missão, Visão e Valores da Empresa -- s princípios fundamentais
aos quais a empresa declara adesão, os compromissos éticos e sociais da empresa
explicitados na missão, visão da empresa aprovada pela diretoria e promulgada por toda a
empresa e disponível para o público. (Wood, 1996, Logsdon e Yuthas, 1997, Makower,
1994, Svedsen, 1998)
b) Existência da Função RSE -- a organização da função da RSE na estrutura organizacional
da empresa, que se encarrega de fomentar e direcionar a RSE na empresa. (Logsdon e
Yuthas, 1997, Wheeler e Sillanpää, 1997)
c) Envolvimento da Alta Administração -- comprometimento da Alta Administração com os
princípios da RSE, participação e apoio da alta diretoria em todos os níveis de atividade, a
transmissão dos valores, visão e missão entre os participantes da organização. (Logsdon e
Yuthas, 1997)
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d) Participação em entidades e associações profissionais e sociais -- a participação dos
membros da diretoria, gerência e os funcionários em associações profissionais,
empresariais, entidades sociais, órgão públicos e outros indicam a atitude da gestão para a
construção das relações da empresa com a comunidade e a sociedade. (Svedsen, 1998,
Wheleer e Sillanpää, 1997)
VI 2 - Políticas e Estratégias
As políticas traduzem os princípios e as diretrizes adotados para as diversas áreas da empresa.
a) Políticas de RSE -- formulação de políticas orientadas para a RS, em termos gerais e
setoriais (Política de Recursos Humanos, Marketing e Propaganda, Pesquisa e
Desenvolvimento, Política de Meio Ambiente, Política para as Relações com os
Fornecedores). (Svedsen, 1998, Wheleer e Sillanpää,1997)
b) Inclusão da RSE na estratégia geral da empresa -- análise sistemática para identificar
oportunidades e ameaças, identificação e seleção das partes interessadas, definição dos
objetivos e metas sociais, planejamento das ações. (Svedsen, 1998, Wheleer e
Sillanpää,1997)
VI 3 - Procedimentos e Práticas Gerenciais
O engajamento na Responsabilidade Social implica o alinhamento dos sistemas internos das
empresas, adotando procedimentos e práticas orientados para a implementação dos objetivos,
políticas e estratégias orientadas para a RSE e para assegurar a adesão aos valores
corporativos.
a) Formalização da RSE -- a formulação de regras, manuais, códigos de conduta orientados
para a RSE. (Svedsen, 1998, Wheleer e Sillanpää, 1997)
b) Avaliação do Desempenho Social -- sistemas de avaliação dos impactos sociais e
ambientais das operações da empresa, sistemas de premiação e punição dos participantes,
avaliação das atividades existentes. (Zadeck, 1997, Svedsen, 1998, Wheleer e Sillanpää,
1997)
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c) Capacitação e Aprendizagem -- processo de consulta e envolvimento das partes
interessadas e participação destas no treinamento, campanhas e eventos, formação
profissional (Svedsen, 1998, Wheleer e Sillanpää, 1997)
d) Comunicação e Informação -- procedimentos para a captação, elaboração e disseminação
da

informação,

comunicação

de

regras,

informações

e

orientações

de

reforço,

esclarecimento de dúvidas com as partes interessadas (Consumidores, Empregados,
Comunidade, Órgãos Públicos e Entidades Civis). (Svedsen, 1998, Wheleer e
Sillanpää,1997, Zadeck, 1997)
VI 4 - Projetos e Investimentos Sociais
Transformação das políticas, estratégias e planos em ações efetivas orientadas para a RSE.
(Wood, 1996)
a) Projetos Orientados para a Atuação Social -- caracterização e escopo dos projetos e ações
desenvolvidos para atender aos objetivos e metas sociais
b) Investimentos na RSE e na formação e alocação de recursos (financeiros, humanos e
equipamentos) para os projetos e ações orientados para a RSE (educação, treinamento,
capacitação, obras sociais) no curto e longo prazo.
4.2.2. Dinâmica Empresarial
A dinâmica empresarial é o conjunto das variáveis que refletem o desempenho da empresa, o
desempenho tecnológico, o ambiente e as condições de trabalho oferecidas pela empresa a
seus participantes, e a reputação da empresa junto às partes interessadas.
Serão consideradas como variáveis da dinâmica empresarial:
VD 1- Clima Organizacional -- como o engajamento na RSE impacta o ambiente de trabalho,
a cultura corporativa e o desempenho dos membros participantes da empresa.
Os indicadores do clima organizacional são:
a) Satisfação dos empregados – índices de satisfação dos funcionários (pesquisa de clima
organizacional e outras), motivação, participação, moral;
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b) Produtividade -- melhoria no desempenho dos funcionários (Svedsen, 1998, Wheleer e
Sillanpää, 1997),
c) Atração e retenção dos funcionários-- aproveitamento das oportunidades de crescimento
na carreira (promoções), empregabilidade. (Svedsen, 1998, Wheleer e Sillanpää, 1997)
d) Capacitação dos empregados para aprendizagem, inovação, criatividade -- formação dos
funcionários, melhorias sugeridas e implantadas pelos funcionários, iniciativas para
projetos. (Svedsen, 1998, Wheleer e Sillanpää, 1997)
VD 2 - Desempenho Tecnológico –Adaptação às mudanças do ambiente externo – estar mais
preparada, atenta para as mudanças de mercado, atender a mudanças de padrões legais,
sociais.
a) Flexibilidade e Agilidade – reação às mudanças, adaptação às demandas de mercado e
agilidade nas respostas
b) Capacidade de Inovação-- lançamento de novos produtos, mudanças nos processos, buscar
novos clientes (segmentos de mercado).
VD 3 - Desempenho Operacional, Econômico-financeiro, Mercadológico -- melhorias nos
processos operacionais , racionalização dos processos, redução de custos, aumento de
investimentos (equipamentos de controle), melhora as condições de competitividade
a) Desempenho ambiental -- melhorias nos processos resultando na racionalização das
operações da empresa e aumento da eco-eficiência (melhor alocação dos recursos,
matérias-primas, recursos naturais, energia).
b) Desempenho financeiro e econômico -- lucros, faturamento, taxas de crescimento, valor
de mercado da empresa.
c) Desempenho Mercadológico -- participação do mercado, posição no setor, variação no
número de clientes (captação de

novos clientes -- segmentos mais sensíveis à atuação

social da empresa).
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VD 4 - Reputação
Reputação é uma série de percepções das pessoas dentro e fora da empresa: os proprietários,
os empregados, a comunidade, os clientes, os fornecedores e os parceiros estratégicos, o
governo e as agências intergovernamentais, as organizações não-governamentais de especial
interesse. O indicador da reputação da empresa é a imagem desta junto às partes interessadas
relevantes. (Svedsen, 1998, Wheleer e Sillanpää, 1997)
Imagem Empresarial
-- Imagem Institucional junto a órgãos públicos, órgãos de representação do setor, da
indústria, aos consumidores -- percepção dos agentes externos em relação à empresa.
Sabidamente a relação entre a forma do engajamento na RSE e a dinâmica empresarial é
afetada pelo contexto em que opera. Assim, o tamanho, o setor, a cultura da empresa, a
flexibilidade para adaptar os programas às características próprias de cada empresa. O
contexto no qual a empresa se insere consiste no conjunto das variáveis intervenientes.
4.2.3. Contexto em que atua a empresa
Refere-se às circunstâncias contextuais que influenciam o comportamento da empresa, que
incluem três variáveis: contexto econômico, mercado em que atua e ambiente institucional.
a) Setor de atividade econômica, porte da empresa (faturamento; número de empregados),
origem do capital e controle acionário, área de atuação da empresa (nível local, regional,
nacional, internacional).
b) Mercado em que atua: concorrência, quantidade de concorrentes, estratégia de competição
dos concorrentes (custos, diferenciação), perfil do cliente, sensibilidade às questões
sociais e ambientais, sensibilidade a preço e qualidade, exigência dos consumidores
(qualidade e adesão aos padrões éticos e sociais).
c) Contexto institucional e político, legislação/políticas/normas que regem a atividade,
políticas lançadas, fiscalização dos órgãos públicos, organização social e política da
comunidade local.
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4.4. Unidade de Análise - Os Casos
No estudo de multicaso, a escolha dos casos segue a lógica da replicação, e não da
amostragem. A lógica da replicação é análoga à usada em múltiplos experimentos; se os casos
selecionados proporcionam os resultados previstos -- replicação literal, ou produzem
resultados contrários mas por razões previstas -- replicação teórica é o que se denomina
generalização analítica. (Yin, 1990)
Quando se busca a generalização estatística, usa-se a lógica da amostragem. Pesquisa-se parte
da população para inferir o conhecimento do todo, com base em que parte de uma população
(sujeitos) representa o total da população.
O estudo de caso é uma análise profunda, pelo qual se procura conhecer poucos elementos da
população sobre um grande número de aspectos e inter-relações; não há uma preocupação
com a representação da população como nos levantamentos amostrais (Mattar, 1993), logo a
lógica da amostragem não é adequada para o estudo que se pretende desenvolver.
A unidade pesquisada no estudo é a empresa, que deve ser entendida como a unidade de
negócios na sua região e contexto de atuação e com foco na área sócio-ambiental..
4.5. Procedimentos para Coleta de Dados
Os dados podem ser classificados em primários e secundários
Dados primários são os que não estão disponíveis em documentos, são diretamente coletados
no campo com o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa em
andamento.(Mattar, 1993)
Dados secundários são os que se encontram em documentos, tabulados, ordenados, com
propósitos outros ao de atender às necessidades específicas da pesquisa em curso, e que estão
a disposição dos interessados. As fontes de dados secundários são: a própria empresa,
publicações, agências governamentais e serviços de informação. (Mattar, 1993).
Segundo Yin, um dos pontos fortes do estudo de caso é sua habilidade em lidar com
diferentes fontes de evidencias -- documentos, artefatos, entrevistas e observações. (Yin,
1989)
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Para a coleta de dados foram utilizadas diferentes técnicas: entrevistas, entrevistas em
profundidade e observação participante, bem como levantamentos documentais (brochuras
promocionais, publicações produzidas pelas empresas e relacionadas ao setor de atividade
dela).
O processo para a coleta de dados teve duas fases distintas: a primeira consiste na revisão
bibliográfica com vistas a identificar casos potencialmente de interesse; e a segunda a coleta
de dados para o estudo de casos.
Para a primeira fase foram levantados dados secundários junto a entidades que promovem a
Responsabilidade Social Empresarial, por meio da internet, consultas a publicações,
periódicos e artigos na imprensa e pesquisas já realizadas.
Foram realizadas entrevistas e consultas com as pessoas que participam de entidades sociais
relacionadas à Responsabilidade Social Empresarial, feitos alguns contatos com gerentes de
empresa para identificar e selecionar os casos de maior interesse e viabilidade para a
realização da pesquisa.
A segunda fase foi de coleta dos dados para a elaboração do estudo de casos. Para o
levantamento dos dados secundários referentes ao contexto de atuação das empresas e
características organizacionais foram coletados via internet, em entidades e associações
técnicas setoriais, publicações e documentos de divulgação das empresas selecionadas.
Os dados primários da pesquisa foram coletados diretamente por meio das entrevistas em
profundidade, observações e visitas às empresas. Foram entrevistadas as pessoas-chave da
empresa relacionadas com a Responsabilidade Social, diretores e gerentes das áreas sócioambientais das empresas.
As entrevistas seguiram um questionário estruturado com perguntas abertas, abordando as
variáveis da pesquisa.
4.6. Procedimento de Análise dos Dados
O estudo de casos é uma abordagem qualitativa específica de coletar, organizar e analisar os
dados, com o propósito de juntar informações de modo compreensivo, sistemático e profundo.
O ponto inicial é assegurar que cada caso esteja o mais completo possível. Os dados dos casos
consistem em todas as informações de cada um deles. A análise inclui os dados das
97

entrevistas, os dados observados, os dados documentais e as impressões e afirmações dos
outros sobre os casos; enfim, todas as informações acumuladas para cada caso. Estes
consistem nos dados brutos dos casos. (Patton, 1990). Esses dados são registrados em todo o
processo da pesquisa e organizados na apresentação da descrição do caso.
Pretende-se usar a análise de conteúdo para as entrevistas, que consiste no processo de
identificar, codificar e categorizar os primeiros padrões dos dados, o que significa analisar o
conteúdo das entrevistas e observações. (Patton, 1990)
Cada caso será descrito separadamente, como uma entidade única e holística, numa etapa
posterior à análise dos casos permitirá comparações e contrastes.
A análise dos dados tratará de descrever os valores (conteúdos) assumidos pelas variáveis,
relacionadas à atuação orientada para a Responsabilidade Social -- Liderança e Compromisso,
Políticas Estratégicas, Procedimentos e Ações Sociais, as relacionadas com a Dinâmica
Empresarial -- Clima Organizacional, Desempenho Tecnológico, Imagem e Desempenho
Econômico-financeiro e o Contexto de atuação da empresa. Para tanto será usada a análise de
conteúdo das respostas dos entrevistados e, posteriormente, serão verificadas as relações
existentes entre estas categorias de variáveis conforme o modelo conceitual proposto.
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5. ANÁLISE DOS DADOS

5. ANÁLISE DOS DADOS
5.1. Estudo preliminar para Identificação dos Casos de Potencial Interesse
A primeira fase da pesquisa foi um estudo preliminar para identificar os casos potencialmente
de interesse para o estudo de empresas que têm demonstrado interesse e liderança na atuação
orientada para a RSE. Esse levantamento preliminar apoiou-se na revisão bibliográfica e na
consulta a entidades atuantes na promoção e divulgação da Responsabilidade Social
Empresarial. A seguir, breve relato desse levantamento preliminar.
No Brasil há atualmente um movimento empresarial relacionado à crescente preocupação com
as questões sociais e com a adoção de posturas éticas em suas atividades. Um número
considerável

de

empresas

no

país

vêm

investindo,

espontaneamente,

recursos

no

desenvolvimento social de seus empregados e suas comunidades, além de se constatar um
significativo aumento de eventos relacionados ao tema e a entidades e associações atuantes na
promoção e divulgação da Responsabilidade Social Empresarial.
Merece destaque, a partir de 1996, o impulso dado a esse movimento por Herbert de Souza, o
Betinho, então presidente do Instituto Brasileiro de Análises Sociais (Ibase), que lançou uma
campanha convocando os empresários a um maior engajamento e participação na promoção
de melhorias nas condições de vida da população e na superação da pobreza. Além disso,
lançou também a idéia da elaboração e divulgação do Balanço Social, como instrumento de
demonstração desse envolvimento.
Outras associações empresariais merecem destaque como atores dessa nova postura diante das
questões sociais e de cidadania empresarial no país, desempenhando o papel de catalisadoras
destes preceitos. Entre elas, o Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE), o Instituto
Ethos, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) e as federações industriais e
comerciais estaduais. A seguir será apresentado o perfil dessas instituições.
Ibase -- Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas -- é uma organização nãogovernamental, suprapartidária, sem fins lucrativos e sem vinculação religiosa, reconhecida
como de utilidade pública federal, estadual e municipal. É uma entidade autônoma,
comprometida com a defesa dos direitos humanos, a justiça, o bem-estar social e, acima de
tudo, com a participação de todos os brasileiros na construção da democracia.
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Criado em 1981 por exilados políticos que retornavam ao país, o objetivo inicial do Ibase foi
democratizar a informação. Atento às transformações políticas do país, no final da década de
1980 passou a desenvolver ações de pressão política, campanhas públicas, atividades de
monitoramento de processos legislativos e políticas públicas. São exemplos a Campanha
Nacional pela Reforma Agrária (1983), a campanha Não Deixe sua Cor Passar em Branco
(1989), o Movimento pela Ética na Política (1992), a Ação da Cidadania contra a Miséria e
pela Vida (1993) e o Movimento Viva Rio (1994). Hoje, organiza-se para produzir um
pensamento estratégico por meio de pesquisas, da comunicação, do debate público e da defesa
de causas públicas. Essa atuação tem-se dado em articulações e parcerias com organizações e
movimentos da sociedade civil, universidades e entidades governamentais, mediante a
construção de redes e fóruns. Suas ações buscam motivar os cidadãos e cidadãs a participar da
luta contra a injustiça e pela liberdade, de maneira solidária e com respeito à diversidade. Sua
vocação é o bem comum; seu lugar é a esfera pública.
O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) orienta as empresas para a
elaboração do Balanço Social, instrumento para divulgar ao público o que a empresa vem
fazendo na área social, comportando informações sobre emprego, remunerações e encargos,
benefícios, investimentos e despesas na área de atuação social das empresas. A realização do
Balanço Social é uma adesão voluntária das empresas, o que indica disposição e compromisso
com a responsabilidade social. A publicação e a demonstração dos resultados da atuação
social das empresas alcançaram maior projeção a partir de 1997, com a campanha al nçada
pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, liderada na época por seu então
presidente, o sociólogo Herbert de Souza (Betinho). Essa campanha visava, principalmente,
sensibilizar e estimular a noção de co-responsabilidade das empresas na busca de soluções
para os profundos desequilíbrios da estrutura social do país. A fim de propiciar a maior
visibilidade dessa participação para o conjunto da sociedade, o Ibase elaborou um modelo de
Balanço Social.
O instituto vem realizando pesquisas para identificar as empresas que publicam relatórios
sociais ou Balanço Social. O Ibase criou também o selo social, o qual as empresas com essa
preocupação social poderão mostrar, em seus anúncios, embalagens de produtos, balanço
social e campanhas de publicitárias, que investem em educação, saúde, cultura, meio
ambiente; enfim, em tudo o que é preciso preservar.
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Os modelos propostos de Balanço Social apresentam pequenas diferenças, mas têm em
comum a abordagem de aspectos internos e externos à empresa. Resumidamente, estão
previstas a divulgação das seguintes informações: faturamento e lucro; número de
empregados e folha de pagamento bruta; valores gastos com encargos sociais e tributos;
despesas com alimentação, treinamento, saúde e segurança do trabalhador; especificação dos
benefícios concedidos; investimentos e doações voltados para a comunidade ou relativos ao
meio ambiente e outras formas de participação social.
Várias empresas vêm publicando espontaneamente algumas informações adicionais às
demonstrações contábeis obrigatórias. Segundo levantamento do Ibase, 93 empresas
publicaram Balanço Social (www. balançosocial. org. Br, 2001), cuja lista está anexa,
empresas públicas e privadas e atuando em diversos setores da atividade econômica. Essas
empresas que publicam o Balanço Social foram identificadas como de interesse potencial para
a pesquisa.
Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), organização social sem fins lucrativos, de
caráter associativo, fundada em 1995. Congrega 41 das principais instituições de origem
privada que investem, de maneira sistemática, na área social no Brasil. A missão da entidade é
aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas de usos de recursos privados para o
desenvolvimento do bem comum, visando à melhoria das condições de vida do cidadão
brasileiro por meio de ações eficazes e de longo alcance. (CEATS, 1999).
A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança é uma entidade sem fins lucrativos, de
Utilidade Pública Federal, que tem como objetivo básico promover os direitos elementares de
cidadania das crianças. A Fundação Abrinq trabalha para melhorar a qualidade de vida das
crianças, por meio de diversos projetos e da articulação da sociedade, especialmente da
iniciativa privada. A Fundação criou o selo empresa Amiga da Criança, que atesta as
empresas que não utilizam trabalho infantil nos processos operacionais e de gestão da
empresa.
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, organização sem fins lucrativos
fundada em 1998, da iniciativa de um expressivo grupo de empresários que acreditam que o
papel social da empresa vai além de sua participação no processo de desenvolvimento
econômico e tecnológico, na geração de empregos e no pagamento de impostos. Tem como
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missão mobilizar, sensibilizar e ajudar empresas a gerirem seus negócios de forma
socialmente responsável.
O Instituto reúne mais de 306 empresas associadas. Um levantamento prévio do perfil de 78%
dessas empresas revela um resultado parcial significativo: o faturamento somado é de R$ 190
bilhões --- o que, para efeito de comparação, equivale a 18% do Produto Interno Bruto -- e
essas empresas empregam 650 mil pessoas. (www.ethos.org). O instituto tem como parceiro o
BSR (Business for Social Responsibility).
As empresas associadas ao Instituto Ethos já vêm demonstrando preocupação e esforços para
compreender a importância de incorporarem a qualidade ética em suas relações com os seus
públicos. Há empresas desenvolvendo códigos de éticas em sua gestão e tornando estas e
outras iniciativas transparentes em seu ambiente de trabalho. Estimular o trabalho voluntário
dos funcionários tem sido também um ponto muito significativo. O Instituto Ethos está dando
apoio informativo de como transformar esses projetos em realidade. Além disso, cresce a cada
dia a preocupação das empresas em desenvolver seus próprios projetos sociais.
O instituto lançou em julho de 2000, os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social, um
sistema de avaliação e referência dos compromissos e práticas sociais das empresas. O
instrumento de avaliação do instituto é um processo de benchmark, ou seja, os indicadores
qualitativos ou quantitativos do desempenho que podem ser comparados dentro e entre
empresas. Os indicadores têm como base um questionário com 130 questões (variáveis
qualitativas e quantitativas), abrangendo sete temas -- Valores e Transparência, Público
Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores, Comunidade e Governos e Sociedade,
que permitirão detectar o grau de efetivação da RSE em suas atividades e uma auto-avaliação
para as empresas. As práticas de responsabilidade social são avaliadas pela sua abrangência e
profundidade. A abrangência é verificada pelos sete temas, e há quatro estágios de
profundidade que podem ser alcançados em cada indicador. As empresas com maior
desenvolvimento em responsabilidade social são as que alcançam estágios avançados na
maioria dos temas.
Quatrocentas empresas se inscreveram para responder a pesquisa, das quais 211 enviaram as
respostas. O grupo benchmark é composto por empresas líderes em RSE, e segundo o banco
de dados, foram selecionadas as dez primeiras colocadas. O processo de entrega e avaliação é
contínuo, fazendo que o grupo de benchmark seja dinâmico.
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Os resultados da primeira pesquisa foram publicados no Guia de Boa Cidadania Corporativa - Revista Exame, parte integrante da edição 728, 2000. Os dez melhores Casos de Cidadania
Corporativa publicados pelo guia foram: 3M, Algar, Azaléia, Banco do Brasil, BankBoston,
Belgo-Mineira, McDonald’s, Natura, Perdigão e Serasa.
O Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), criado em 1987, é uma entidade
não-governamental brasileira, de âmbito nacional, formada por empresários de todos os ramos
da atividade econômica, de todas as regiões do país e de todos os portes de empresa, que
lutam pelo aprofundamento da democracia nas diversas instâncias da nação -- governos da
União, estados, municípios, bem como entidades da sociedade civil, que, por intermédio do
Instituo PNBE de Desenvolvimento Social, vêm desenvolvendo uma série de projetos sociais
em parceria com a iniciativa privada.

Foi instituído um Prêmio PNBE de Cidadania, cuja

premiação é por categorias e duas empresas foram premiadas no ano 2000: a Natura
Cosméticos – Categoria Relação com Consumidor -- e a Embraer -- na Categoria Relações
Trabalhistas Modernas.
Cabe destacar o trabalho desenvolvido também por empresas públicas, mediante o Comitê de
Entidades Públicas no Combate à Fome e pela Vida (COEP), criado em 1993, que promove a
adesão de entidades públicas e privadas aos projetos de caráter social. Entre as empresas que
participam desse comitê temos: Caixa Econômica Federal, Petrobras e Sabesp.
Outras instituições que atuam no ambiente empresarial e se destacam pela sua participação na
discussão da RSE são o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável, ligado ao World Business Council for Sustainable Development. (BNDES, 2000).
O Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) é uma associação sem fins lucrativos
dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo.
Fundado em 1992, o Cempre é mantido por empresas privadas de diversos setores e
trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância da redução, reutilização e
reciclagem de lixo por meio de publicações, pesquisas técnicas, seminários e bancos de dados.
Os programas de conscientização são dirigidos principalmente para formadores de opinião,
tais como prefeitos, diretores de empresas, acadêmicos e organizações não-governamentais
(ONGs).
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-- Normas e padrões internacionais
Algumas normas internacionais vêm sendo criadas por órgãos ou instituições específicas,
principalmente

organizações

não-governamentais

e

organismos

multilaterais,

visando

desenvolver e consolidar um conjunto de padrões e indicadores aceitáveis e auditáveis no que
se refere aos aspectos éticos e de responsabilidade social. Assim como as Normas ISO 9000 e
ISO 14000 certificam empresas por sua capacidade gerencial (qualidade do processo de
produção) e pelo respeito ao meio ambiente, existem a as Normas BS 8800 e a SA 8000 que
certificam, respectivamente, as empresas que dão garantias adequadas para a segurança e a
saúde do trabalhador e as que respeitam os direitos humanos e trabalhistas.
A Certificação de Qualidade Ambiental, ISO14000, existe no país desde 1996, até julho de
2000, 149 empresas já tinham recebido a certificação. É importante enfatizar que o fato de
uma empresa estar certificada não significa que esteja 100% de acordo com a legislação;
significa que está ciente dos problemas e possui um cronograma de medidas para solucionálos e está adotando um sistema de gestão ambiental como uma forma de prevenção dos
problemas. (Vasconcelos, Lia, Gazeta Mercantil, 7/08/2000)
A Social Accountability Standard (SA) 8000 é uma iniciativa coletiva, com o objetivo de
reunir os diversos códigos de conduta e prover definições e normas claras para os direitos dos
empregados incluindo trabalho infantil, trabalho forçado, segurança e saúde, remuneração de
horas extras e salários que garantam a cobertura das necessidades mínimas dos trabalhadores,
dentre outras. A norma é baseada nos preceitos da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e foi criada pelo Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA), em
1997, uma organização internacional afiliada ao Council on Economic Priorities (CEP) de
Nova York, que possui como diretriz central a difusão das questões relativas a condições
trabalhistas dentre os consumidores de todo o mundo, conhecida por seu guia ao consumidor
Shopping for a Better World. A norma tem a mesma estrutura da ISO9000 e 14000; a
necessidade de monitoramento externo que permite a padronização e comparação entre as
empresas.(BNDES, 2000, Leipziger et al., 1998).
Até o ano 2000, 55 empresas passaram pelo processo de auditoria e obtiveram o certificado
SA8000, das quais a maioria, 49, é empresa asiática, o que é compreensível pois são estas
empresas que têm sido constantemente denunciadas por uso de trabalho infantil e escravo no
processo de fabricação de seus produtos. No Brasil, o Centro de Excelência Empresarial
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(CESG), do Paraná e a De Nadai, empresa do setor de refeições coletivas, sediada em Santo
André, São Paulo, foram certificadas pela SA 8000. (www. ceppa.org)
E, finalmente, cumpre destacar as pesquisas realizadas por entidades como o CEATS, ISER e
IPEA em parceria com fundações e entidades sociais levantaram informações sobre as
características gerais das empresas, as formas de atuação social. Entre estas, destaca-se o
trabalho intitulado Empresas e Filantropia no Brasil: um estudo sobre o Prêmio ECO,
supracitado no referencial teórico, realizado em 1996, pesquisadores do Instituto de Estudos
da Religião (ISER) formularam as seguintes observações após analisar uma amostra
representativa do universo dos projetos inscritos no período de 1986 a 1995: as equipes
técnicas responsáveis pela elaboração e implementação dos projetos sociais misturavam-se
aos departamentos de marketing, pessoal, tesouraria etc, não havendo grande especialização
dentro das companhias, refletindo, assim, os diferentes e ainda pouco claros objetivos das
empresas em relação aos investimentos praticados; a preferência de atuação junto ao público
interno

(funcionários),

especialmente

em

projetos

que

estejam

ligados,

direta

ou

indiretamente, às atividades produtivas das empresas; em relação aos projetos destinados ao
público externo, havia ampla preferência pelas regiões circunvizinhas à localização das
empresas.
A pesquisa realizada pelo Programa Voluntários da Comunidade Solidária, e pelo Centro de
Estudos em Administração do Terceiro Setor da Universidade de São Paulo (CEATS-USP). A
pesquisa foi desenhada em módulos que constituem três níveis de aprofundamento e coleta e
análise de dados: levantamento quantitativo junto a 1200 empresas, em nove estados e no
Distrito Federal, selecionadas a partir de um universo de 90 mil empresas cadastradas no
CIEE, teve o objetivo de caracterizar as iniciativas do voluntariado empresarial no Brasil.
Estudo qualitativo junto a uma amostra intencional de 22 empresas, realizado em parceria
com o GIFE e

estudos de casos oferecidos às empresas que desejam promover um

diagnóstico seus programas de voluntariado empresarial (em desenvolvimento) CEATS,
1999.
Ficou constatado pela pesquisa quantitativa que é grande o número de empresas cujos
funcionários são voluntários em algum tipo de atividade, seja ela desenvolvida pela empresa
ou não, fora do expediente contratual ou em horário cedido pelas empresas. Importa destacar
que o voluntariado de funcionários fora do horário de trabalho é a prática mais estimulada
pelas empresas, seguida da doação de recursos para os projetos em que os funcionários
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estejam ligados e o envolvimento destes nos projetos patrocinados pela própria empresa. Esse
estudo permitiu conhecer melhor as empresas mais engajadas na atuação social; esse conjunto
de 22 empresas foi considerado como de potencial interesse para a pesquisa.
O estudo qualitativo tinha como questão central: “Por que as empresas voltadas para o
mercado, criadas com a finalidade de produzir e comercializar produtos e serviços e,
sobretudo, de gerar lucro investem em projetos sociais e desenvolvem programas de
voluntariado?”. As conclusões reafirmam o voluntariado empresarial efetivamente traz
resultados. (CEATS, 1999)
O Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA) realizou a Pesquisa “Ação Social
das Empresas”. O estudo buscou conhecer a atividade social do setor privado, definindo esta
como iniciativas privadas com sentido público, incluindo como ação social qualquer atividade
que as empresas realizam para atender às comunidades nas áreas de assistência social,
alimentação, saúde educação, meio ambiente e desenvolvimento comunitário, excluindo-se as
atividades executadas por obrigação legal. (IPEA, 2000)
Em sua primeira etapa, o trabalho abrangeu uma amostra de 1750 empresas de todos os
portes, representativas de um universo de 445 mil firmas com mais de um empregado, na
região Sudeste do país. Um levantamento inicial, mediante um questionário aplicado por
contato telefônico a 1315 empresas, concluiu que 75% do universo de empresas realizam
alguma forma de atuação social. Na segunda etapa, foram enviados questionários via correio,
cuja taxa de resposta obtida foi de 56%.
A pesquisa constatou que fatores culturais, sociais e religiosos influenciam a atuação das
empresas no campo social. As empresas de grande porte, especialmente as localizadas no
setor de comércio, foram as que mais investiram em atividades e projetos sociais, sendo a
comunidade o público-alvo dominante dos recursos investidos. As atividades de assistência
social são as mais realizadas pelo empresariado.
Inspirado na constatação da “solidariedade mineira” na pesquisa realizada pelo IPEA na
Região Sudeste, que revelou que 81% das empresas mineiras declararam ter realizado algum
tipo de ação para a comunidade no ano de 1998. A Federação das Indústrias de Minas Gerais,
por meio do seu Conselho de Cidadania Empresarial, realizou uma pesquisa com as empresas
associadas à Federação, para aprofundar o conhecimento a respeito dessa solidariedade: como
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se traduz efetivamente, qual a natureza das ações desenvolvidas e como as características
diferentes quanto ao setor de atuação, porte, controle acionário e região em que se localizam a
atuação. As conclusões da pesquisa revelaram que um número expressivo de empresas com as
mais diversas características desenvolve ações sociais, embora nem sempre sistemáticas e
profissionalizadas e pulverizadas em várias áreas, confirmando tendências observadas noutras
pesquisas supracitadas. (Conselho de Cidadania Empresarial da FIEMG, 2000).
Estas informações da pesquisa foram importantes para selecionar as variáveis relacionadas
com as características organizacionais e o contexto de atuação das empresas e subsidiar a
formulação do roteiro das entrevistas.
Outra fonte de dados e informações sobre a atuação de empresas são as pesquisas realizadas
por veículos de comunicação como a revista Exame e a Carta Capital.
O Guia Exame As Melhores Empresas para Você Trabalhar se baseia num extenso e
minucioso levantamento realizado junto empresas instaladas no Brasil. Inspirado na pesquisa
idealizada pelo Great Place to Work Institute, e realizada em parceria com este, o guia
seleciona as 100 empresas mais admiradas pelos seus funcionários. As empresas participam
voluntariamente (para participar a empresa tem de ter mais de 400 funcionários e estar em
operação há mais de cinco anos), são enviados dois tipos de questionário -- um para ser
respondido por seus diretores de RH e outro para ser respondido por 200 de seus funcionários,
escolhidos aleatoriamente. E com base nas respostas dos questionários (questionários
respondidos pelos funcionários têm um peso de 80%) são avaliados os aspectos da satisfação
dos funcionários: segurança e confiança na gestão, clareza e abertura na comunicação interna,
oportunidades de carreira e treinamento, orgulho do trabalho e da empresa, responsabilidade
social, camaradagem no ambiente de trabalho, benefícios e salários.
A revista Carta Capital junto com a empresa de pesquisa InterScience realizou um
levantamento das empresas mais admiradas do Brasil, em 1998, 1999, 2000 inspirada no
mesmo tipo da pesquisa realizada e publicada pela revista Fortune, há 16 anos. É conhecido
como o índice de Reputação da Fortune. O ranking das empresas se baseia numa pesquisa de
opinião que mede a percepção das grandes empresas entre 8 mil altos executivos, diretores e
analistas financeiros. O índice mede os atributos como qualidade da gestão, inovatividade, o
valor de investimento a longo prazo, a consistência financeira, a atração e a retenção de
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talentos, a responsabilidade com a comunidade e meio ambiente. É aplicada uma análise de
regressão múltipla para obter o índice de reputação de 1 a 10. (Wood, 1996)
A InterScience entrevistou em profundidade 45 executivos que elencaram 21 variáveis
medidoras do prestígio de uma empresa e agrupou-as em oito: qualidade de produtos e
serviços, marcas fortes e desejadas pelo mercado; inovação; qualidade de administração;
qualidade de ambiente de trabalho e desenvolvimento profissional; solidez financeira;
responsabilidade comunitária e ambiental; e compromisso com o desenvolvimento do país. Os
empresários e executivos foram solicitados, primeiro, a classificar as companhias, depois, a
dar peso a oito fatores selecionados para avaliar a imagem corporativa e, por fim, a atribuir
notas de zero a dez a estes quesitos para cada companhia. Nem sempre as mencionadas como
líderes continuam na mesma posição quando apresentados fatores mais racionais de avaliação.
Para realizar a pesquisa CartaCapital-InterScience, foram entrevistados mil presidentes, vicepresidentes, superintendentes ou diretores. Divididos em 39 setores da economia em 1999,
(em 1998 foram 28), eles, primeiro, elegeram os líderes de suas áreas de negócios. Depois,
participaram de um outro levantamento em que puderam escolher as mais admiradas no
Brasil, independentemente do segmento ou do país de origem. As empresas mais admiradas
em 1999, foram: Microsoft, TAM, Coca-Cola, Nestlé, IBM, Votorantim, McDonald’s, Gessy
Lever, Natura, General Motors e Pão de Açúcar empataram em décimo lugar.
Esse tipo de pesquisa de reputação avalia a qualidade da gestão empresarial pelos grupos de
profissionais e colegas altamente qualificados, entretanto não é uma medida do desempenho
social. Da mesma forma a pesquisa Melhores Empresas para Você Trabalhar avalia as
práticas de gestão de recursos humanos. Estas pesquisas foram importantes como fonte de
informações sobre as empresas.
A partir desse estudo preliminar foram identificadas as empresas de interesse, feitos os
contatos iniciais, se mostraram mais viáveis e adequadas para a pesquisa três empresas: De
Nadai, Daimler Crysler e Natura Cosméticos.
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5.2. Descrição dos Casos
5.2.1. Caso - De Nadai Alimentação S.A.
A) Características Organizacionais
1. Histórico
A empresa originou-se de um açougue e rotisserie -- Casa de Carnes e Rotisserie De Nadai &
Filhos, por sugestão de um cliente, iniciou o fornecimento de refeições para a industria, e com
o crescimento da demanda das refeições industriais (o sucesso do negócio), em 1978, a casa
de carnes foi encerrada e aberto o restaurante industrial “De Nadai Sabor Caseiro”.
A empresa sempre foi administrada e controlada pela família é uma sociedade anônima de
capital fechado, com quatro diretores, dois estatutários (que respondem legalmente pela
empresa)e dois diretores contratados sob o regime de CLT. Na década de 1990, a
administração da empresa foi assumida por um dos filhos, Sérgio De Nadai, uma separação da
administração dos negócios e não do controle acionário. Essa separação foi um marco para a
história da empresa, porque o novo diretor começou a implantar seu estilo de administração,
suas idéias e valores para gerenciar e empresa.
A matriz da empresa é em Santo André, região do ABC paulista, instalada numa área de 7 mil
m2 , com um prédio industrial de 5 mil m2 , no centro de Santo André, tendo cozinha industrial,
açougue, local de armazenamento e equipamentos para a produção de refeições, além de uma
filial em Ribeirão Preto, com 600 m2 , para atender o interior do estado (a cidade de Ribeirão
Preto e outras cidades próximas da região).
2. Produtos e Serviços
A principal linha de serviços é a produção e transporte de refeições prontas, o que responde
por 70% do volume de faturamento, seguida da administração e operação dos refeitórios de
empresas, representando 30 % do volume de faturamento. Atualmente, fornece 2 milhões de
refeições por mês, ou, em média, 90 mil refeições por dia, mantendo 193 postos de
distribuição, com 95 clientes; atua no estado de São Paulo.
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Mercado de Atuação e Perfil dos Clientes
O mercado das empresas fornecedoras de refeições coletivas tem apresentado índices
elevados de crescimento desde 1993. Segundo a Aberc, a dimensão e a importância do setor
na economia nacional podem ser medidas a partir dos números gerados pelo segmento no ano
2000 -- o mercado de refeições coletivas como um todo fornece 4,9 milhões de refeições/dia,
movimenta uma cifra superior a R$ 4 bilhões por ano, oferece 150 mil empregos diretos,
consome diariamente um volume de 2,5 mil toneladas de alimentos e representa para os
governos uma receita de R$ 1 bilhão anuais entre impostos e contribuições.
Calcula-se que o potencial das refeições coletivas no Brasil é superior a 20 milhões de
unidades diariamente, o que demonstra que o segmento ainda tem muito que crescer. A
tendência de crescimento do setor é atribuída ao fortalecimento do processo de terceirização e
da retomada do crescimento econômico do país. Cerca de 30% dos 30 milhões de
trabalhadores brasileiros com carteira assinada recebem alimentação das empresas onde estão
empregados, seja por meio de restaurante interno (concessionárias ou autogestão),
distribuição de tíquetes-refeição ou cestas de alimentação. Metade desse montante de
trabalhadores beneficiados está concentrado em São Paulo. (Aberc, Nutrinews, 1996)
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), a expansão desse
segmento no Brasil deve-se a fatores diversos, entre os quais a estabilidade econômica, a
globalização e o desenvolvimento tecnológico das indústrias dedicadas à alimentação. As
empresas de modo geral têm percebido que é primordial oferecer comida de qualidade para
seus funcionários, pois pesquisas mostram que a maioria das pessoas faz a principal refeição
do dia no horário do trabalho, ou seja, há total interferência dessa alimentação na
produtividade dos trabalhadores. (ABIA, 2001)
Atualmente, as empresas dedicadas ao mercado de refeição coletiva têm destinado os
investimentos em tecnologia à garantia de um produto de maior qualidade e redução dos
custos. Além do mais, com o aumento da competitividade, estão buscando alternativas
criativas, baratas e práticas para se destacar no mercado e essas características têm contado
muitos pontos na valorização da atividade. (Aberc, Nutrinews, 1996)
Com esta breve descrição, resume-se que é um mercado em expansão, com um grande
potencial a ser explorado pelas empresas do setor, acirrando-se a competição entre elas. Duas
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empresas multinacionais dominam o segmento dos restaurantes de coletividade no Brasil: a
GR e a Sodexho do Brasil.
O mercado pode ser dividido em três grupos, por volume de refeições: o primeiro com um
volume de 1 milhão de refeições por dia, onde lideram as 2 grandes empresas multinacionais;
o segundo grupo cujo volume é de 150 mil refeições por dia, com quatro empresas nacionais
de destaque, entre elas a De Nadai, líder de mercado nesse segmento, e o terceiro grupo com o
volume de 15 mil refeições por dia, com um número grande de empresas de porte pequeno e
médio. (Diretor de Operações da De Nadai)
A De Nadai atende empresas de diversas áreas como industrial, serviços, comércio, escolas,
clubes esportivos, hospitais e fundações. A empresa tem entre seus consumidores desde os
funcionários da boutique mais sofisticada de São Paulo até os internos da Febem, empresas do
setor privado e público, este último responde por 60% do seu faturamento.
A qualidade é fator relevante na escolha dos clientes (principalmente do setor privado), o que
exige um relacionamento constante entre a fornecedora dos serviços de alimentação e os
consumidores, pois esta faz parte do dia-a-dia, qualquer deslize na higiene e segurança dos
produtos pode afetar diretamente a saúde dos seus funcionários. Os clientes exigem qualidade,
preço, credibilidade e confiança das empresas que atuam no serviço de alimentação coletiva.
A empresa acompanhou as tendências de mercado, apresentando um crescimento no volume
de refeições servidas desde 1993, um crescimento anual de 15% aproximadamente. A
produção anual da empresa cresceu de 45 mil refeições por dia em 1995 para 90 mil refeições
por dia em 2000/2001. Investiu em tecnologia, qualidade e no bem-estar dos seus
funcionários, pois vê na satisfação dos seus empregados uma variável estratégica para a
qualidade dos seus serviços, traduzindo-se em melhor desempenho operacional e financeiro
para a empresa.
A estratégia de mercado da empresa é aumentar o volume de vendas, manter a qualidade e,
para garantir o preço, reduzir a margem de lucro, como diz o diretor-geral “vender muito e
ganhar pouco, ao invés de vender pouco e ganhar muito”. (Sérgio de Nadai, 2001)
No último ano, a empresa manteve o crescimento do volume de vendas, entretanto o
faturamento manteve-se estável e ocorreu uma redução do lucro da empresa em razão do
aumento dos custos e da redução do preço para os clientes do setor público que renegociou os
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contratos. Os dados financeiros da empresa para os anos de 1999 e 2000 estão na tabela a
seguir.
Categoria/Ano

2000

Receita Operacional Líquida
Lucro Operacional
Folha de Pagamento Bruta

1999

59.682.405,24

58.696.575,97

1.908.389,13

3.853.420,95

10.885.614,26

8.544.647,68

Fonte: Balanço Social, 2001.

3. Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional tem quatro níveis hierárquicos: Conselho e Diretor Executivo,
Diretoria, Gerência e Supervisão, a organização é funcional. O conselho é formado pelos
sócios da empresa, o diretor-geral é o sr. Sérgio de Nadai, os diretores financeiro,
administrativo e operacional são contratados. As funções organizacionais são:
Vendas – o setor responde pelo atendimento aos clientes e propõem as primeiras soluções às
empresas, elaboram as propostas de concorrência e captam os novos clientes.
Pós-Venda – o setor irá introduzir o cliente na De Nadai, apresentar a infra-estrutura e o modo
de trabalho da De Nadai e manter a relação com os contratantes.
Operacional-Administrativo -- o setor supervisiona todos os departamentos, é responsável
pelas finanças, controle de gastos e faturamento.
Recursos Humanos -- é responsável pela contratação, seleção, qualificação, reciclagem e
supervisão dos profissionais da empresa.
Suprimentos -- o setor faz a seleção e supervisão de fornecedores, compras e armazenamento
de produtos.
Produção e Qualidade -- o setor responde pela operação e produção dos serviços sob a
supervisão e treinamento de nutricionistas que orientam a equipe em todos os procedimentos.
Transporte e Armazenamento -- setor encarregado pela entrega refeições prontas ou alimentos
para serem armazenados nos postos e unidades alocadas nos clientes.
Serviços Gerais -- limpeza das instalações, manutenção e transporte de refeições são algumas
das funções dos profissionais do setor.
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Informática -- responsável pelo suporte da rede de computadores, desenvolve e implementa
projetos de informática.
4. Quadro Funcional
A empresa tem 1120 funcionários (2001); o maior número deles está na área operacional –
1023 --, 84 estão na área administrativa, seis são gerentes e quatro diretores; 50% dos
funcionários são mulheres, 6% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres, 122
funcionários têm mais de 45 anos e oito funcionários são portadores de deficiência física. O
crescimento do número de funcionários foi de 101 (9%) no último ano.

(Balanço Social,

2001). O salário médio dos empregados é R$521,00 (Guia Exame, 2000), está acima do
mercado.
O nível de escolaridade da maioria dos funcionários é o primeiro grau completo. Atualmente,
a empresa não tem funcionários analfabetos, saber ler e escrever é a exigência mínima no
processo de seleção, em razão dos processos operacionais da empresa.
5. Certificações
A empresa obteve a certificação ISO 9002 que, em toda a sua planta e unidades administradas
e transportadas, o processo teve a duração de dois anos; o documento foi outorgado pela
Fundação Carlos Alberto Vanzolini em junho de 1998, e a diplomação é válida até 24 de
junho de 2001.
Foi a primeira empresa no Brasil a ser certificada pela Social Accountability System
Cerificate -- SA8000, a norma de qualidade criada em 1997 e tem por objetivo certificar
empresas que tenham sistema gerencial voltado aos recursos humanos e ao bem-estar no
trabalho. O documento foi outorgado pela Det Norske Veritas, em março de 2000 e a
diplomação é válida para 28 de março de 2003.
Está entre as “As 50 Melhores Empresas para Trabalhar”, guia da revista Exame para os anos
de 1998, 1999 e entre as “100 Melhores Empresas para Trabalhar” para o ano de 2000.
Está em processo de certificação da ISO 14000, a meta é obter a certificação no primeiro
semestre deste ano, 2001.
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Além destes a empresa tem o selo da Fundação Abrinq – Empresa Amiga da Criança, de 28
de abril de 1999, o diploma de participação do programa Andrezinho Cidadão, da Prefeitura
de Santo André, com apoio da Fundação Abrinq, de 28 de abril de 1999.
Em janeiro de 2001 foi publicado o Balanço Social e obteve o selo do Ibase.
B) Atuação Orientada para a Responsabilidade Social Empresarial
1. Liderança e Compromisso
a) Princípios da Responsabilidade Social na Missão, Valores e Visão da empresa.
A visão dos negócios da empresa incorporou o bem estar dos empregados como um fator
preponderante no papel da empresa, a função social e econômica da empresa: gerar empregos
e zelar pelo bem estar dos empregados. A preocupação com os empregados faz parte da
cultura da empresa e tem sua origem nas crenças e valores da família.
O foco da Responsabilidade Social é o bem-estar dos funcionários; a visão percebida por
todos os entrevistados é a prioridade para o grupo de funcionários; usando os termos dos
entrevistados os empregados são “colaboradores”, “participantes” e “sócios da empresa”.
Os princípios da qualidade e responsabilidade social estão incluídos nos documentos formais
da empresa, folders, site da internet, nos quadros afixados nas paredes (recepção,
departamentos, refeitório) e nos manuais dos empregados.
Mensagem do Diretor-Geral -- folder da empresa
Nós, que fazemos a De Nadai, acreditamos na empresa moderna, competitiva e de qualidade,
parceira de seus profissionais, clientes e fornecedores. Acreditamos, também, que a empresa
deva cumprir obrigações que vão além da busca de seu objetivo original, participando de
maneira efetiva do processo social e cultural. Sérgio de Nadai.
Mensagem do diretor-geral na capa do folder de apresentação da SA8000 para divulgação da
norma:
Ignorar a importância da responsabilidade social é como providenciar o telhado sem
lembrar antes de erguer as paredes. Sérgio de Nadai
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Logicamente, os compromissos éticos e sociais são mais fortes no material de divulgação da
SA8000. O compromisso com a questão ambiental não é destacado em nenhum documento;
como a empresa está em processo de certificação da ISO14001, provavelmente serão
formulados os materiais referentes a essa norma, incluindo os princípios de preservação e
gestão ambiental nos documentos da empresa. Provavelmente, faltarão paredes na empresa
para afixar os compromissos com qualidade, éticos, sociais e ambientais e outros que estão
por vir a cada processo de certificação, a gerência da empresa pretende integrar esses
princípios no material de divulgação e documentos da empresa.
b) Envolvimento da Alta Administração
A visão dos negócios e a incorporação da Responsabilidade Social podem ser atribuídas
especialmente ao seu diretor-geral, Sérgio de Nadai, que assumiu a administração da empresa,
e iniciou um processo de inovação na gestão da empresa, adotando políticas e práticas de
gestão de recursos humanos inéditas no setor de atuação da empresa e na própria empresa,
como melhorar as condições de trabalho pela provisão de benefícios para os trabalhadores
além do legalmente estabelecido, adotando práticas como ginástica laboral, massagem no
trabalho, participação nos lucros, pagar salários acima da média das empresas do setor,
proporcionar aumentos acima do dissídio coletivo da categoria e garantir o emprego dos
funcionários.
O diferencial na gestão da empresa está na incorporação das idéias, valores, crenças nas
políticas, práticas e nos processos da empresa, deixando de ser idéias “românticas”, como era
percebido pelos outros sócios da empresa e pelas outras empresas do setor de refeições
coletivas, para se tornarem efetivas.
A demonstração da liderança e compromisso da diretoria é evidente; o compromisso e o
engajamento na RSE são frutos da vontade pessoal do diretor-geral, mas não fica na sua
dependência. Foram criadas oportunidades para novas lideranças, a contratação de novos
profissionais, estabelecendo-se um processo de profissionalização da administração e as
condições para a implantação do processo de Gestão da Qualidade e o Sistema de
Responsabilidade Social SA8000.
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c) Responsabilidade Social na Estrutura Organizacional-Organização da Função RSE
A função Responsabilidade Social não está restrita a um setor da organização; a área
organizacional que está mais envolvida com a função é o setor de Recursos Humanos, em
decorrência do foco de a empresa estar no grupo de funcionários e seus familiares.
“Recursos Humanos não é dono da Responsabilidade Social” (diretor de operações); todos
participam do processo, a área deve atuar como coordenadora e assessora de outros setores da
empresa, principalmente o de operação e produção, desenvolvendo as atividades de suporte:
elaboração de políticas, normas, procedimentos e treinamento dos supervisores, funcionários.
Segundo, os entrevistados da área de recursos humanos, os supervisores são pessoas-chave
para a consolidação dos processos e procedimentos na empresa.
A gestão ambiental está em fase de implantação, em decorrência do processo de certificação
da ISO14000, e o responsável pela função é o engenheiro da área de serviços gerais, que
continua desempenhando suas funções no departamento, mas junto com os consultores e a
área de recursos humanos está analisando a legislação ambiental, averiguando o cumprimento
dos padrões legais, para elaborar as normas e procedimentos a serem adotados. Além da
coordenação, faz a análise técnica de projetos e investimentos para implantação de
tecnologias e processos de controle ambiental.
A relação com o público externo é uma função da diretoria, especialmente quando se trata de
relações sociais e políticas; é desempenhada pelo diretor-geral, pela sua habilidade de
relacionamento, rede de influência e liderança na comunidade. Participa ativamente de
entidades sociais, como a APAE de Santo André, a Associação dos Amigos da Estação da
Lapa e recebe cartas com pedidos de doação, emprego e patrocínio de eventos.
As iniciativas e decisões relacionadas com a atuação orientada para ações sociais e
beneficentes acabam ficando na esfera de decisão do diretor-geral, que, em decorrência de
suas características pessoais, envolve-se com as questões e toma iniciativas, como disse um
dos entrevistados, quando encaminha os pedidos e projetos para as outras áreas da empresa:
“Avalie ou faça”. O ponto crucial é: se o pedido é “avalie” a decisão será tomada
conjuntamente, se for “faça” a decisão já foi tomada.
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Esse estilo pessoal, e de certa forma autoritário, interfere no ambiente de trabalho,
especialmente quando envolve reclamações de funcionários ou ex-funcionários da empresa,
geram conflitos de autoridade, problemas de comunicação.
Com a implantação do Sistema de Responsabilidade Social--SA8000 foram designados os
representantes da Administração para Saúde e Segurança (o Gerente da Área de Saúde), para
Segurança e Medicina do Trabalho (Técnico de Segurança) e para Responsabilidade Social
(Diretor de Operações), que, independentemente de outras funções ou responsabilidades, têm
autoridade para garantir a implantação e a manutenção dos procedimentos para Segurança e
Saúde dos empregados.
O representante da Administração para Responsabilidade Social tem como atribuição garantir
que os requisitos do Sistema de Responsabilidade Social estejam atendidos de forma efetiva,
incluindo ações corretivas preventivas e remediadoras para a solução de problemas de
relações dos funcionários na empresa.
E os empregados que não têm atribuições gerenciais escolhem por eleição livre o seu
representante para facilitar a comunicação com a diretoria nos assuntos relativos à
Responsabilidade Social. O representante dos empregados tem um mandato de dois anos, é
“ouvidor” dos empregados, tem acesso livre à diretoria, encaminha os problemas ao
representante da administração e espera uma solução e se for preciso recorre à direção.
A representação dos empregados e da administração para a responsabilidade social não é
propriamente uma função ou um cargo, mas formalizou um processo de encaminhamento de
questões prevenindo problemas e conflitos entre empregados e direção, gerência e criou uma
esfera de decisão independentemente da diretoria.
As outras áreas de atuação, como gestão ambiental e as ações sociais (planejamento da
atuação voluntária com a participação dos funcionários), ainda não estão estruturadas e estão
em processo de estruturação.
d) Participação em associações e entidades
Relação com entidades e órgãos públicos
A empresa participa de várias associações:
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-

ABERC -- Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, entidade de
representação do setor de alimentação, é associada e um dos seus diretores é membro da
diretoria da entidade.

-

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, associada, depois da certificação da
empresa pela SA8000, assumiu o papel de divulgação da norma para as empresas
associadas e consultora para a elaboração de manual para a implementação da SA8000.

-

Grupo de Sinergia do ABC -- iniciativa da prefeitura de Santo André para formar um
grupo das empresas da região do ABC e representantes das Prefeituras, para debater a
questão do custo das indústrias do ABC que tem provocado a evasão das empresas na
região. O objetivo é unir as empresas para criar uma sinergia de consumo de Serviços do
ABC; com o aumento do consumo obteria-se uma economia de escala e se reduziria o
custo ABC, dando preferência para as empresas da região (p.ex., contratar serviços de
vigilância em conjunto; a maior quantidade demandada permitiria uma redução do preço
e, conseqüentemente, o custo dos serviços para as empresas); em contrapartida as
empresas devem prover e assegurar os padrões de qualidade que atendam às exigências
das empresas. Para cada setor -- Meio Ambiente, Segurança e Saúde, Recursos Humanos,
etc. -- há um grupo de trabalho e discussão para troca de idéias e soluções. Participam
destes grupos os diretores e gerentes da De Nadai.

-

Instituto Ethos -- a empresa é uma das associadas da entidade e o presidente do instituto
assessorou a empresa para a certificação da SA8000.

-

AVAPE -- Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais criada há 17 anos
por funcionários da Volkswagem, tem como objetivo a preparação profissional e
formação de deficientes mentais e físicos para desempenhar várias funções. A empresa é
uma das parceiras da entidade e têm nesse trabalho toda orientação e apoio para empregar
funcionários com algum tipo de deficiência. A empresa emprega nove portadores de
deficiência.

-

FEFISA -- Faculdade de Educação Física de Santo André – por meio de um convênio, os
alunos da pós-graduação passaram a visitar constantemente a empresa, inspecionando o
espaço físico e as condições de trabalho e introduzindo um programa de ginástica diário
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de acordo com as carências de cada setor. A ginástica laboral faz parte das práticas diárias
da empresa desde 1997.
Institucionalmente a empresa deve atender à legislação trabalhista, ambiental e de vigilância
sanitária, o que implica a relação com os órgãos responsáveis pela fiscalização e cumprimento
das normas e padrões estabelecidos pela legislação. Decorrendo desta a relação com os órgãos
públicos e sindicatos:
-

SEERC -- Sindicato dos Empregados das Empresas de Refeições Coletivas -- ABCD,
Santo André, Ribeirão, Mauá, Diadema. Fundado há cinco anos com o apoio da empresa,
razão pela qual nos primeiros dois anos nenhum funcionário da empresa fez parte da
diretoria do sindicato, na qual atualmente há dois funcionários da empresa; 60% dos
funcionários são sindicalizados.

-

Vigilância Sanitária em nível municipal – fiscaliza o cumprimento das normas e padrões
de higiene e saúde nas instalações e nas unidades da empresa, nos produtos e nas
atividades de transporte. Segundo os entrevistados, a relação com o órgão é de
cooperação, pois a empresa muitas vezes é uma referência para este na orientação de
outras empresas, após a certificação da ISO9002.

-

SEMASA -- Serviço Municipal de Saneamento Ambiental é o responsável pelo
cumprimento da legislação ambiental (convênio com a Cetesb), e fornece os serviços de
água e esgoto da empresa.

-

SABESP -- Companhia de Saneamento Básico de São Paulo faz o tratamento dos
efluentes da empresa um dos parâmetros de cobrança da tarifa é a carga de DBO e DQO –
matéria orgânica do resíduo; neste caso é uma prestadora de serviços da empresa.

O estilo pessoal do diretor-geral marca as relações com as instituições sociais (filantrópicas) e
políticas (Prefeitura, sindicato dos empregados da categoria, governo) da empresa.
Estação da Lapa é um órgão do governo onde se trabalha com deficientes e o que acontece?
O senhor Sérgio como tinha contato com o senhor Mário Covas, ele começou querer
reformar a sociedade e montar uma padaria por exemplo. Daí o Sérgio se ofereceu em estar
encabeçando isso, em montar a padaria,ele ligou para os nossos fornecedores, Parmalat,
Nestlé e cada um deu um pouquinho sob a coordenação dele, ele também deu um pouquinho.
Conclusão, se montou uma padaria na estação da Lapa para estar treinando os deficientes
numa profissão. Isso é um exemplo, tem varias doações que a gente faz. Gerente de
Recursos Humanos
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Apoiou a formação do sindicato da categoria, mantém a empresa aberta para receber os
representantes sindicais, que tem acesso livre aos empregados e à diretoria da empresa, tem
como diretriz apoiar as reivindicações salariais da categoria, dando aumentos acima do
proposto pelo sindicato e este acaba sendo a referência para a negociação com as outras
empresas do setor.
O estilo pessoal do líder corporativo mescla a atuação pessoal do “empresário” com a
“atuação social da empresa”. Por um lado, é positivo porque as ações sociais precisam
efetivamente de um patrono e da vontade pessoal do empreendedor; por outro, pode inibir
outras iniciativas e o desenvolvimento da autonomia das partes interessadas, sejam
funcionários ou entidades sociais e políticas.
A implantação da SA8000 permitiu a institucionalização da responsabilidade social no
ambiente interno da organização e definiu a representação dos empregados, que,
positivamente, também têm atuado junto à comunidade local; as reclamações da vizinhança
quanto ao barulho e ao movimento de veículos estão começando a ser encaminhadas para o
representante dos empregados, que ajudou na solução do problema.
Os diretores e gerentes também têm uma participação ativa nas associações e entidades
profissionais, como no grupo de sinergia do ABC, setoriais na ABERC (o diretor
administrativo é membro da diretoria da entidade), nas associações relacionadas à gestão de
Recursos Humanos, o que se caracteriza como uma atuação da empresa e não do empresário.
A participação ativa da empresa junto a associações e entidades empresariais, profissionais e
sociais demonstra a disposição para estabelecer parcerias com os agentes sociais e buscar
soluções para os problemas (p. ex., a ginástica laboral, a participação no grupo de sinergia,
convênio com AVAPE), amplia a rede relações da empresa com a comunidade e,
principalmente, melhora a relação da empresa com a sociedade.
Comentário sobre o desenvolvimento da parceria com a FEFISA:
A gente identificou que tinha o problema de algumas áreas de fazer muito trabalho repetitivo,
isso dava um custo para empresa. Propusemos uma série de mudanças, cada vez foi
diminuindo... Tem a FEPISA, procurando alguém para desenvolver tal trabalho, trabalho em
nível de pós-graduação. Foi um casamento perfeito, saiu barato para a gente. Nós temos
todos nossos funcionários, eles tem laboratório para fazer avaliação física, eles vieram até a
empresa e fizeram outro levantamento para a gente. Começamos desenvolver todo um
projeto. Começamos em julho de 97 e em janeiro de 98 estava pronto o projeto. Cada
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atividade o professor que vem dar aula tem exercício diferente... Isso na época que
implantamos, saiu matéria no jornal, começou a discutir nos grupos, palestras e fomos
divulgando a empresa de pouco em pouco. Gerente de Recursos Humanos
2. Políticas e Estratégias
A RSE foi incorporada nas políticas da empresa em conseqüência das certificações de
qualidade e responsabilidade social que ela adotou, assim como a qualidade e a
responsabilidade social foram incorporadas à estratégia geral da empresa.
São compromissos da De Nadai:
− Preservar a ética e transparência nas relações com clientes, fornecedores, empregados e
comunidade;
− Atender às necessidades dos clientes;
− Buscar o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão, garantindo a melhoria de seus
processos, a minimização do consumo de recursos e a prevenção da poluição ambiental;
− Proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e que favoreça ao
desenvolvimento pessoal e profissional de seus empregados;
− Eliminar o uso de mão-de-obra infantil, a discriminação e o trabalho forçado da
comunidade de influência da De Nadai;
− Atender à legislação nacional, normas aplicáveis, requisitos subscritos pela De Nadai,
diretrizes da Abrinq e Instituto Ethos e as convenções internacionais do trabalho;
− Aprimorar a relação com os fornecedores, estimulando o seu envolvimento com projetos
ambientais, sociais e de melhoria da qualidade;
− Remunerar adequadamente o capital investido.
(Política Integrada da De Nadai, 2001)
A qualidade dos serviços e produtos é um requisito mínimo para todas as empresas,
principalmente no setor de alimentação; quem não atender aos padrões de qualidade
provavelmente terá menos condições de competir no mercado.
O Sistema de Responsabilidade Social definiu políticas e diretrizes para os tópicos abordados
pela SA8000: Restrição de Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, Saúde e Segurança,
Discriminação, Práticas Disciplinares, Horas Trabalhadas, Remuneração.
É interessante ressaltar como foi tomada a decisão de se implantar a SA8000; o processo de
certificação da qualidade foi realizado com o apoio de uma empresa de consultoria, e o
próximo passo previsto era iniciar o processo da certificação da ISO14000; neste ínterim, o
consultor trouxe a norma SA8000 e o diretor-geral, ao tomar conhecimento desta, decidiu
interromper o processo de certificação da ISO 14000 e iniciou o processo da SA8000. Os
motivos foram a maior identificação dos valores do empresário com esta norma e a
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oportunidade para a empresa de consolidar a responsabilidade social na sua estratégia de
diferenciação no mercado.
A certificação ISO14000 está inserida nos planos da empresa, é uma meta das suas metas, está
em fase de implantação e faz parte da estratégia de diferenciação da empresa. Com relação à
atuação social da empresa, está iniciando-se o processo de formulação de um projeto de
voluntariado e de uma estratégia para atuação da empresa na comunidade, ampliando o foco
de atuação dos empregados e seus familiares para a sua comunidade-área em que residem.
Está nos planos da empresa a integração das políticas de qualidade, responsabilidade social e
meio ambiente.
3. Processos e Procedimentos
Os processos e procedimentos adotados pela empresa estão relacionados com as certificações,
envolve atividades como análise da legislação, situação de conformidade da empresa,
avaliação dos sistemas internos da empresa e formulação de normas, procedimentos e
práticas. Esse procedimento foi seguido para a ISO9002 e para SA8000 e está sendo seguido
para a ISO14000.
O Sistema de Responsabilidade Social SA8000 formaliza uma série de processos e
procedimentos na empresa. Estabelece uma documentação pertinente para controle e registro
e avaliação de ocorrências que consiste em sistemas formais.
a) Sistemas formais – manuais com as regras, normas e procedimentos do Sistema de
Responsabilidade Social.
Há dois manuais de Responsabilidade Social da De Nadai, um amplamente distribuído na
empresa e para os fornecedores, clientes, associações, entidades e público em geral. E outro,
para os empregados, contendo as normas e procedimentos da SA8000, numa linguagem mais
acessível.
O manual de RH do funcionário é onde são explicitados o compromisso da empresa com a
qualidade, os benefícios oferecidos pela empresa, as normas e procedimentos que regem o
comportamento dos funcionários, segurança do trabalho, higiene para a manipulação dos
alimentos, uso de equipamentos de segurança, obrigações e punições. São previstos os casos
de inadequação de conduta no manual de RH dos funcionários e adotadas medidas punitivas,
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como advertência e suspensão, que são aplicados aos funcionários, nos casos de conduta
incorreta.
Além disso, a empresa não demite sem justa causa, isto é, coibindo uma prática comum em
várias empresas em que se demite empregados sem justa causa para que estes possam receber
o FGTS, com a conivência do empregado (que propositadamente adota uma conduta irregular
para ser demitido e poder levantar o FGTS) e da administração, segundo o Diretor de
operações.
A SA8000 tem uma série de restrições: não permite punição aos empregados com multas,
descontos, ter funcionários na mesma função com salários diferentes, ultrapassar os limites
permitidos para hora extra etc. As denúncias (ocorrências de discriminação, uso de palavras
inadequadas, trabalho infantil, abusos etc.) dos funcionários podem ser verbais e /ou escritas,
devem ser registradas, analisadas pela gerência e, quando necessário, são tomadas as ações
corretivas, ou ações preventivas. Os casos são registrados no livro de ocorrências. Estes
procedimentos, que devem ser adotados para cada caso, levam à criação de uma linguagem
própria do sistema como as siglas. Esta documentação contendo o histórico das ocorrências é
verificada pelos auditores externos nos processos de avaliação da SA8000.
No contexto da liderança da empresa, o envolvimento do diretor-geral, proprietário é muito
forte, a formalização da responsabilidade social por códigos de conduta, documentação, foi
relevante para despersonalizar as relações internas da empresa, no sentido de substituir uma
relação patrão--empregado para relação empresa—diretoria/gerência/supervisão.
b) Capacitação dos funcionários
A empresa investe em treinamento especifico para a Responsabilidade Social para novos
funcionários (incluindo os temporários e terceirizados) e para reciclagem e conscientização
dos funcionários. O treinamento é muito importante, principalmente para os supervisores e
líderes de equipe, pois são estes que atuam diretamente com os funcionários e transmitem
para o corpo funcional as normas, valores e padrões de comportamento.
Segundo os entrevistados, a resistência inicial às novas práticas é dos supervisores. Por
exemplo, um ponto crítico foi mudar o sistema de horas extras, a resistência foi grande,
porque é um “ganho” para o funcionário, implica mudanças na operação da fábrica; não se
pode usar a horas extras além do limite estipulado por lei, o sistema deve ser mais eficiente,
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dimensionar melhor os recursos, racionalizar a produção etc. Outro exemplo, não pode gritar
com funcionário, usar palavras grosseiras, discriminar, obrigar a trabalhar. Os supervisores,
líderes e empregados precisam aprender a lidar e resolver conflitos de outra forma.
Os processos de certificação de qualidade, responsabilidade social e qualidade ambiental são
apoiados pelo treinamento dos funcionários.
O treinamento é um apoio efetivo da atuação orientada para a responsabilidade social porque
normas, procedimentos e manuais sem treinamento não têm impacto sobre o comportamento
das pessoas; é preciso conhecer, entender as normas e procedimentos para incorporá-los na
prática.
c) Sistemas de Avaliação
- Auditorias externas e internas
A certificação de qualidade e da responsabilidade social implica que as empresas serão
auditadas periodicamente pelos certificadores credenciados. Também são realizadas auditorias
internas periódicas (mensais), visitas da área de recursos humanos e de técnicos nos setores
operacionais e postos de distribuição.
A SA8000 estabelece que a Administração deve fazer uma análise crítica do Sistema de
Responsabilidade Social, pelo menos duas reuniões anuais com a presença da Diretoria, do
Representante

da

Administração

para

Responsabilidade

Social,

Representante

dos

Empregados, o Representante da Administração para a Saúde e Segurança, o Representante
de Segurança e Medicina do Trabalho. Esta análise consiste na avaliação do sistema de
Responsabilidade Social, adequação das políticas, dos procedimentos e dos resultados do
desempenho.
- Avaliação e controle dos fornecedores
Na seleção dos fornecedores são exigidos padrões de higiene e qualidade para os produtos,
são feitas visitas de inspeção por técnicos nutricionistas da empresa para averiguação do
cumprimento dos padrões exigidos. As entregas de mercadorias são supervisionadas por
funcionários da empresa e, caso algum item esteja fora dos nossos padrões, os supervisores da
empresa estão autorizados a não receber os produtos. O foco é o controle de qualidade dos
produtos.
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A SA8000 proíbe que a empresa tenha qualquer vínculo com corporações que não respeitam
os direitos trabalhistas, exploram o trabalho infantil ou possuam outros erros de conduta
social. Assistentes sociais visitam os fornecedores para averiguação do cumprimento dos
padrões e normas sociais exigidos pela empresa.
A avaliação dos fornecedores não chega a atingir toda a cadeia produtiva -- os fornecedores
dos fornecedores --, mas, por outro lado, é um incentivo para que estes estendam os padrões
sociais a seus próprios fornecedores.
- Balanço Social
A empresa elaborou o Balanço Social, conforme modelo do Ibase e o setor de contabilidade
reuniu as informações junto aos outros setores; como foi o primeiro ano de sua elaboração e
publicação, o Balanço não foi incorporado aos seus demonstrativos financeiros, não é um
instrumento de avaliação de desempenho social, mas uma descrição de suas ações sociais
incorporando aspectos quantitativos.
- Avaliação dos funcionários
A avaliação e o controle do desempenho dos funcionários são feitos pelas áreas funcionais da
organização, conforme metas e padrões estabelecidos em termos operacionais.
No que se refere à responsabilidade social, os supervisores seguem a orientação da área de
recursos humanos para se comunicar sempre com os funcionários sobre questões que
envolvem disciplina e atitude, mantendo um diálogo franco e aberto.
Para os funcionários que estão sob contrato de experiência, é feita uma avaliação pelos
supervisores com a participação do avaliado, para que este tenha conhecimento da sua
situação, e não se surpreenda com uma demissão. Os funcionários demitidos podem fazer uma
entrevista de desligamento com um profissional da área de recursos humanos, na qual têm
oportunidade de expressar suas opiniões e, se for caracterizada uma situação irregular, pode se
averiguar a ocorrência e adotar procedimentos da SA8000.
Não há um programa estruturado de avaliação de desempenho individual e setorial com a
finalidade de estabelecer uma remuneração variável com prêmios e participação nos lucros.
Os funcionários recebem 14o ., 15o . salário (a título de participação nos lucros) e outros
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benefícios, trata-se de um benefício coletivo e tampouco varia de acordo com o lucro da
empresa.
A avaliação dos funcionários não estabeleceu metas a serem cumpridas setorialmente e para
toda empresa, o que não cria mecanismos para incentivar ou premiar padrões de conduta e
desempenho desejáveis e desestimular padrões indesejáveis, e poderia se constituir num
instrumento de gestão da RSE.
d) Comunicação
A presença dos diretores e gerentes na fábrica em contato direto com os funcionários é
marcante, o acesso, livre; a informalidade e o contato pessoal foram destacados por todos os
entrevistados que citaram a presença do sr. Armando, pai de Sérgio, todo dia às 6 horas da
manhã na empresa. Essa proximidade sempre fez parte do estilo de administração e da cultura
da empresa. Há um clima informal, o dialogo é aberto entre os funcionários e a gerência e há
um sistema de “portas abertas” para todos os funcionários. Esse clima afeta a satisfação dos
funcionários, há respeito, transparência e pessoalidade nas relações.
A informalidade e o fácil acesso também são percebidos por outras partes interessadas, como
os sindicato, os agentes da vigilância sanitária e outros órgãos públicos que podem entrar na
empresa livremente para falar com funcionários e diretoria. Faz parte do processo de
construção das relações com os grupos de interesse.
As certificações impõem os instrumentos de divulgação interna e externa. As políticas de
qualidade e responsabilidade estão nos quadros de aviso e paredes da empresa, prática usual
nas empresas certificadas. São mantidos quadros de avisos nas dependências físicas da
empresa com especificações, normas para os funcionários relativas à rotina de trabalho, assim
como matérias de jornais, revistas, dicas de alimentação saúde, meio ambiente, atualizado
pelo setor de recursos humanos.
A representação dos funcionários é um canal de comunicação formal que trouxe uma
impessoalidade importante para a comunicação: “Não estou falando com o patrão, estou
exercendo o meu direito de reclamar, reivindicar e discutir questões de meu interesse”.
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- Campanhas internas
Para reduzir custos e como preparação da ISO14000 foi realizada a Campanha ECO 2000 (de
Economia), cujo objetivo foi estimular a criatividade e a participação dos funcionários para
economizar: matéria-prima, água, energia, tudo para reduzir custos e desperdícios e
reaproveitar materiais. (como disse o diretor-geral, queremos que os colaboradores se
transformem em gerentes). Foi apresentada a situação que a empresa está passando: a redução
do lucro em razão do aumento de custos das matérias-primas, de manutenção da estrutura dos
serviços e da redução do preço cobrado dos clientes (em decorrência da renegociação dos
contratos com o governo estadual). Foram premiadas quatro idéias de funcionários,
colaborações para a melhoria dos processos internos e os respectivos setores receberam um
prêmio em dinheiro.
Foram preparados comunicados internos, material de divulgação interno sobre questões
gestão de recursos hídricos, coleta seletiva de lixo etc.
A campanha foi uma iniciativa de discussão de dilemas, estratégias e problemas fora do
âmbito de liderança da empresa, incentivo para a participação nos negócios e prática de uma
gestão de transparência.
Atualmente há um programa permanente de apoio para a implantação da ISO14000 e um
processo de treinamento. Essa mudança é importante, pois, para melhorar a participação e a
qualidade da participação, os empregados precisam ser treinados e ter condições de
compreender e analisar as informações para dar sugestões estratégicas.
- Divulgação da RS para o público externo
Entre os compromissos das empresas certificadas pela SA8000, temos a divulgação desta para
o público em geral (associações, entidades, outros órgãos), fornecedores, clientes e
logicamente funcionários. A empresa tem um manual da SA8000 para distribuir ao público
externo.
Após a implantação da SA8000, a empresa é uma referência para as outras empresas e os
diretores e gerentes têm dado palestras, participado de debates sobre Responsabilidade Social,
feito apresentações sobre o Sistema de Responsabilidade Social implantado na empresa em
faculdades, associações de empresários e de profissionais.
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O diretor-geral foi um dos convidados para apresentar os resultados obtidos na empresa com a
conquista do certificado SA 8000 de Responsabilidade Social no congresso organizado pelo
Council on Economic Priorities Acreditation Agency (Cepaa), nos EUA, Nova York (junho,
2000), o qual reuniu corporações de 18 países e, a pedido de um dos diretores da FIESP,
representou a entidade no evento.
A divulgação da SA8000 ampliou sensivelmente a visibilidade da empresa; que não é mais
uma empresa desconhecida da região do ABC, ampliando os horizontes dos membros
participantes da organização.
4. Ações sociais e ambientais
As ações sociais e investimentos serão descritos a partir do Balanço Social, no qual são
destacados os investimentos, os custos e as despesas na área social, em contas específicas, de
modo a medir o montante financeiro direcionado para as atividades sociais das empresas.
Entretanto, o volume de recursos direcionados para as atividades sociais não avalia o
benefício e o efeito externo das ações e investimentos realizados.
Com base no Balanço Social os gastos3 com as atividades orientadas para o público interno
foram de R$ 6 milhões (2000), equivalendo a 10% do faturamento. Destes gastos, grande
parte (48%) é de encargos compulsórios e gastos com benefícios como:
-

alimentação, cesta básica, vale-transporte, seguro de vida, convênio de saúde (18%); e

-

participação nos lucros mediante pagamento do 14o e 15o salários (não é uma distribuição
de lucros) (15%).

Os gastos relacionados com a responsabilidade social: segurança e medicina do trabalho,
educação, capacitação e desenvolvimento profissional, creches (auxílio creche)4 foram de R$
115 mil (2000).
A empresa tem um programa de Ensino de 1o . a 8a. série para os funcionários, uma classe de
50 alunos por ano e um Programa de Apoio ao Funcionário que coloca à disposição dos
funcionários em situações extremas (doenças graves, falecimento de familiares, alagamento

3

O Balanço Social da empresa não discrimina se os valores dos gastos correspondem a despesas operacionais
e/ou investimentos.
4
Creche e auxilio creche são obrigatórios por lei.

129

ou desabamento de casas) uma linha de crédito que viabiliza os custos decorrentes dessas
situações.
Para a implantação do Sistema de Responsabilidade Social foram investidos R$ 250 mil
(informação dos entrevistados).
-

Ações orientadas para o meio ambiente

Os impactos ambientais da operação da empresa mais significativos são a descarga orgânica
(DBO e DQO) dos efluentes, o alto consumo de água e, eventualmente, o odor exalado no
processo de cocção dos alimentos. Como está localizada numa zona urbana, com residências e
estabelecimentos comerciais, a movimentação de veículos e o barulho são os maiores
impactos na vizinhança, segundo o Coordenador da gestão ambiental.
A empresa está numa fase de implantação da ISO14000, em que estão sendo adotadas as
medidas de controle e tratamento de efluentes, realizando investimentos em equipamentos de
controle ambiental.
Os projetos de meio ambiente estão relacionados com os processos operacionais produtivos
da empresa, têm um caráter predominante técnico, com a finalidade de melhorar a eficiência
operacional e ambiental dos processos.
Foi implantada a coleta seletiva de lixo na matriz da empresa, e em alguns postos de clientes,
(nestes é uma iniciativa do cliente e não da empresa).
Os gastos com meio ambiente foram de R$ 125 mil (2000) e R$ 76mil (99)
- Projetos para a comunidade -- público externo
As ações orientadas para a comunidade são derivadas da atuação pessoal do diretor-geral,
consistem em doações, patrocínio e parcerias com algumas instituições.
Patrocínio cultural e outros – festival de inverno de Campos de Jordão (2000) - e de incentivo
às artes cinematográficas, integra o Programa Empresa Amiga da Criança, a Associação dos
Amigos da Estação da Lapa, entidade voltada à recolocação profissional de deficientes físicos
e mentais e pessoas de baixa renda. A iniciativa de participar desses projetos é do diretorgeral, que os considera importantes para a imagem da empresa, mas o envolvimento dos
130

funcionários é baixo. Os gastos com público externo foram de R$ 263 mil (2000) e R$ 142mil
(1999)
Há iniciativas de trabalho voluntário dos empregados como o trabalho da equipe de
nutricionistas voltado para os funcionários e familiares, mediante atendimento semanal (12
horas) que visa orientar nutricionalmente os funcionários.
As ações sociais e ambientais da empresa concentram-se no âmbito interno desta, cujos
beneficiários são os empregados e a própria empresa, sendo difícil delimitar o que é um
projeto social de uma política, atividade de gestão de recursos humanos, de marketing ou uma
doação pessoal do diretor-geral.
C -- Dinâmica Empresarial
O conjunto da atuação orientada para a RSE da empresa afeta a dinâmica empresarial.
1. Clima Organizacional
a) Satisfação dos empregados
A empresa está entre “As melhores empresas para se trabalhar”, no guia da revista Exame,

5

por 3 anos consecutivos, o que revela que as políticas, estratégias e práticas adotadas em
relação aos seus funcionários estão atendendo às suas expectativas, e, conforme os critérios
adotados pelo guia, a pesquisa é feita com os funcionários das empresas.
Entre os fatores dessa satisfação, temos a política de pagamento de salários acima da média
do mercado, aumento superior ao dissídio, benefícios e 14o ., 15o , resultados esses de uma
gestão eficiente de recursos humanos. Entretanto, como observa, Robert Levering, “há
empresas que apesar de pagarem ótimos salários e oferecerem benefícios de primeira, não
aparecem entre as melhores”. (Guia revista Exame, 2001)
A sustentação da RSE é a liderança que tem como alicerce os princípios pessoais dos próprios
fundadores e de seus principais executivos. O líder da empresa, Sérgio De Nadai, diretorgeral, acredita sinceramente que o sucesso só é possível por intermédio das pessoas e age
assim na realidade do dia-a-dia.

5

Pesquisa de clima organizacional, que mede o ambiente de trabalho e o grau de satisfação dos funcionários.
Para participar, a empresa precisa ter mais de 250 funcionários e estar há pelo menos cinco anos no mercado.
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Observa-se a liderança do empresário imprimindo sua visão à organização, transmitindo
valores genuínos para os membros da organização, clientes e fornecedores, com base nas suas
convicções pessoais. Todos os entrevistados atribuíram o sucesso e a preocupação social da
empresa ao líder em razão das suas características pessoais. Cabe citar a opinião de um dos
entrevistados:
Ele é uma liderança política. Ele é uma liderança do empresariado. Ele tem uma facilidade
muito grande de relacionamento, de influência, e eu acho que a característica natural dele,
veio de encontro às necessidades de um grupo. Diretor de operações da De Nadai
A vontade e a determinação do diretor foram fundamentais para iniciar um processo de
mudança e de consolidação de uma visão.
[...] ele é presidente da firma, é importantíssimo porque é presidente da firma. Ele adora a SA
8000, gosta de fazer bastante caridade, doações, já vem dentro da família dele. Representante
dos empregados

O papel do empresário, como a mola propulsora da empresa e criador de cultura foi a base de
todos os processos da responsabilidade social, pois proporciona um ambiente de confiança,
credibilidade e integridade.
Um dos pontos fortes da atuação social da empresa é o alto envolvimento do diretor-geral e
dos principais executivos na RSE; os valores e crenças da família são genuínos, o clima
organizacional é marcado pela satisfação e motivação dos funcionários.
A inclusão dos princípios da Responsabilidade Social na missão e documentos de divulgação
externa da empresa demonstra o compromisso da empresa, parece cumprir uma formalidade,
não tem uma relação direta com a satisfação dos funcionários, tem maior relevância para a
divulgação entre os agentes externos, clientes, fornecedores, entidades e associações
empresariais e profissionais.
A implantação do Sistema de Responsabilidade Social consolidou a cultura corporativa e
formalizou mediante normas e procedimentos o que já existia. Se não houvesse uma cultura
corporativa e uma disposição da liderança os efeitos do sistema não seriam os mesmos.
A mudança na estrutura organizacional e a própria organização da função RSE permitiram
integrá-la com os outros setores, sem centralizar as decisões. A nomeação dos representantes
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da administração para Segurança e Saúde, e principalmente para a responsabilidade social,
como esferas de decisão e autoridade independentes da estrutura organizacional, proporciona
uma autonomia de decisão para as questões de Saúde e Segurança e de Responsabilidade
Social.
Mas, com certeza, a representação dos empregados teve o maior efeito na satisfação dos
empregados; é o reconhecimento de seus direitos e a garantia de que as questões relacionadas
à responsabilidade social serão atendidas. O processo de escolha por eleição legitima a
autoridade deste, que tem acesso direto à diretoria e participa das reuniões de análise crítica
do Sistema de Responsabilidade Social.
Não se trata de uma mudança radical que alterou a estrutura de poder da empresa; os
empregados não fazem parte do conselho da diretoria e não têm participação na tomada de
decisões estratégicas da empresa.
A representação dos empregados e da administração é um canal direto de comunicação entre
empregados e diretoria, o que não quer dizer que não havia um diálogo aberto entre os
empregados e a diretoria, que sempre foi um sistema de portas abertas, mas o diferencial
decorre da despersonalização da relação, principalmente quando as questões envolvem
conflitos, uma vez que estes deixam de envolver chefe e empregado e patrão, ou o chefe dos
chefes, e é estabelecido um canal de comunicação formal e legítimo.
Os empregados se sentem livres para reclamar, apresentar seus problemas, sem o
constrangimento de enfrentar a autoridade do chefe ou sem ter de recorrer aos superiores.
Cabe citar o representante dos empregados:
Tudo, todo mundo pode reclamar, me ligar, me passar a reclamação e não uso nome da
pessoa, só passo o que está acontecendo no setor. O próprio diretor tem direito dele de
reclamar para mim do seu Sérgio, o gerente pode reclamar do diretor, nunca aconteceu. No
início tivemos reclamações, líderes de setor que maltratavam os funcionários, não sabia
como tratá-los, tivemos isso daí. Não mandamos a pessoa embora, fomos explicando até
entender que mudou o sistema de trabalho no Brasil. Representante dos empregados

Os sistemas formais estabelecidos pela SA8000, principalmente o manual dos empregados
numa linguagem acessível, contribuíram para a satisfação dos funcionários. Há dois
componentes importantes no manual: o primeiro, a norma SA8000, concentra-se nas relações
de trabalho no ambiente interno da empresa, na relação do empregado e a administração, e é
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um código de conduta orientado para a administração em benefício dos empregados; segundo,
as normas, políticas e procedimentos estão escritos, ou seja, há o reconhecimento “público”
dos direitos e dos deveres da administração.
Essa percepção é diferente em relação às normas da qualidade, que é vista como o
reconhecimento da importância das relações com o cliente para a empresa, e a contribuição do
empregado visto como colaborador. As normas e procedimentos são da administração para os
empregados.
Antes não era e agora acho importante, se eles verem alguma coisa e eu achar que não é
correto, pode me cobrar em cima do livrinho. Temos isso daqui, é nosso direito, eles sabem
que não podem trabalhar forçado, fazer hora extra, descanso de 11 horas entre uma jornada
e outra, eles sabem que temos meninas menores de 18 e trabalham só 4 horas, antigamente
trabalhava 8 horas. Trabalha 4 horas e ganha como se estivesse trabalhado as 8, é uma
conquista que estamos conseguindo. Acho que é importantíssimo que seja por escrito.
Representante dos empregados
Estabelecer um código de conduta, normas e procedimentos não garante o seu cumprimento,
mas não ter um código, um manual, implica não formalizar o discurso em regras e explicitar o
que se espera dos funcionários. A formalização do processo é uma demonstração de
compromisso da empresa.
A responsabilidade social está relacionada com o moral e o prestígio dos funcionários. Todos
os entrevistados sentem orgulho de trabalhar na empresa, que também foi identificado na
pesquisa do guia da revista Exame. Grande parte dos fatores de RSE como compromissos
definidos nas políticas e estratégias, a liderança da empresa e suporte dos processos elevaram
o prestígio e o orgulho dos funcionários perante os seus pares e a sua comunidade.
O suporte dos processos de capacitação, especialmente treinamento foi um fator importante
para o sucesso do sistema, pois trabalhou com as resistências e as dificuldades dos
participantes para mudar comportamentos como hora extra, trabalho infantil, tratamento com
subordinados etc. Sem o apoio do treinamento as normas e procedimentos não teriam
influenciado o comportamento e o ambiente de trabalho.
b) Produtividade
A adoção das políticas, normas e procedimentos melhoraram a produtividade dos
funcionários. Alguns efeitos podem ser percebidos quantitativamente, como a redução das
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horas extras (o índice de hora extra foi reduzido de 9% para 2%), o índice de absenteísmo
médio anual é de 2%, e em 2000 ocorreram dois acidentes de baixa gravidade. Segundo o
Gerente de Recursos Humanos, esses indicadores revelam o desempenho da empresa quando
comparado as outras empresas do setor.
O número de causas trabalhistas também foi reduzido, assim como a taxa de rotatividade dos
empregados. Essas informações foram fornecidas pelos entrevistados.
A qualidade de vida dos funcionários melhorou com as folgas semanais, a redução de horas
extras e a prática de ginástica laboral (15 minutos diários).
A ginástica laboral (adotada desde 1997) reduziu drasticamente as horas despendidas para
visitas a médicos e repouso, e resultou numa queda de cerca de 60% no índice de casos de
lesão por esforço repetitivo (LER) e do número de afastamentos, além de ter incentivado a
prática de exercícios físicos, combatendo o sedentarismo.
Esses indicadores estão relacionados também com outros fatores, como melhorias
tecnológicas e de processo e com práticas usuais de recursos humanos.
A estratégia de atuação social da empresa é prioritariamente voltada para os funcionários, e os
efeitos dessa atuação são perceptíveis na produtividade, satisfação, motivação e moral dos
funcionários.
c) Atração e retenção de talentos
As políticas e as práticas orientadas para a responsabilidade social e que beneficiam os
funcionários é um fator de atração e retenção dos funcionários. Segundo o gerente de recursos
humanos, após a publicação da pesquisa do Guia Exame, com a divulgação para o público
externo das práticas de gestão da empresa, em seis meses, foram recebidos mais de 13 mil
currículos de profissionais de diversas áreas e de outros estados. Mas há poucas chances para
a contratação de pessoas de fora da empresa, uma vez que esta prefere promover os seus
funcionários quando há oportunidades. E o número de vagas na área administrativa também é
limitado.
Segundo a pesquisa do Guia Exame, o desenvolvimento profissional é o principal fator para a
retenção de talentos:
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O cozinheiro Benildo dos Reis, que está na De Nadai há cinco anos e entrou como ajudante
geral, traz na ponta da língua a resposta. "Aqui encontrei a oportunidade para crescer na
profissão. Quero ficar na De Nadai por muito tempo. Revista Exame, 2000
“Estou crescendo com a empresa. Quando entrei aqui, nem sequer imaginava ou tinha a
intenção de crescer, mas me deram a chance, e eu cá estou”, afirmou a gerente de produção,
Miyuki Takagi. Ela trabalha na De Nadai há dois anos e sete meses. Revista Exame, 2000
A responsabilidade social é um fator importante para reter os empregados, mas, segundo os
entrevistados, depende de se a empresa oferece oportunidades para o seu crescimento interno,
que envolve a parte econômica, o desafio profissional e o perfil do indivíduo para determinar
se é uma oportunidade ou não.
Para os funcionários do setor operacional, provavelmente a empresa oferece mais do que as
outras empresas do setor: salários, benefícios, ambiente de trabalho e possibilidades de
crescer. Para os funcionários do setor administrativo e dos cargos mais altos, as oportunidades
surgirão se a empresa continuar crescendo e proporcionar novos desafios.
A Responsabilidade Social é um dos fatores de atração e retenção de talentos; entretanto. deve
estar associada à promoção de oportunidades de crescimento profissional que dependem da
estratégia de crescimento e das perspectivas da própria empresa.
d) Capacitação dos Funcionários
Os processos e procedimentos adotados, principalmente a adoção de sistemas de gestão,
afetam a capacidade de aprendizado dos funcionários, a liderança, o trabalho em grupo e a
organização do trabalho. As pessoas aprendem a trabalhar.
O reconhecimento dos direitos dos funcionários e a certificação SA8000 proporcionaram uma
capacidade de organização política dos funcionários, além da conscientização de seus direitos
e deveres.
O treinamento melhorou a capacidade dos funcionários para a liderança, a participação dos
processos e o aprendizado dos funcionários, que se sentem mais bem preparados para
implementar os processos e procedimentos da ISO14000 e atender às exigências de novos
padrões.
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O sistema de Responsabilidade Social melhorou a capacitação dos funcionários, um
funcionário da empresa está mais qualificado para atender aos padrões de qualidade, a
trabalhar em equipe, lidar com conflitos, comunicar-se e exercer seus direitos.
2. Desempenho tecnológico -- Adaptação às mudanças do ambiente externo
a) Capacidade para se adaptar a mudanças: flexibilidade e agilidade
A empresa sistematizou processos e procedimentos, adquiriu “kow how de pensamento”,
expressão utilizada por um dos entrevistados e implementou ferramentas de gestão que têm
condições de atender melhor às exigências do mercado.
Por outro lado, as normas e a padronização dos procedimentos podem burocratizar os
processos e engessar a gesta; muitas vezes, para atender uma mudança, criam-se dificuldades
e procedimentos que desestimulam a mudança e a agilidade nas respostas aos clientes e
fornecedores pode diminuir. Um caso citado pelo diretor operacional ilustra esta situação: um
cliente não queria a etiqueta 9002; para atendê-lo seria necessário ir contra as normas da
certificação, revisar os procedimentos etc., por isso a demanda do cliente não foi atendida.
O ponto crítico dos processos de certificação é que podem engessar a empresa, uma vez que
as pessoas só sabem trabalhar daquela forma, segundo as normas e os procedimentos; para
introduzir uma modificação têm de ser revistos os procedimentos. Essa situação desestimula a
criatividade individual, pois os processos devem seguir os padrões prescritos.
b) Capacidade de inovação
A certificação de qualidade para todas as unidades da empresa e a certificação SA8000 foram
inovadoras e colocaram a empresa na posição pioneira no mercado em que atua. As normas,
procedimentos e práticas do Sistema de Responsabilidade Social não são inovadoras; ao
contrário, os princípios e as normas refletem um padrão mínimo de tratamento para as
relações de trabalho de uma empresa, embora no contexto de atuação da empresa a
certificação tenha sido inovadora.
A implantação da certificação ambiental está inovando os processos operacionais da empresa,
especialmente no que se refere à instalação de equipamentos de controle ambiental. Será
testado um equipamento para o tratamento de ozônio da água subterrânea (poço) da empresa,
para viabilizar o seu uso para consumo industrial.
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A gestão ambiental e a e a necessidade de reduzir o uso de horas extras para atender a
SA8000 proporcionaram a melhoria e a inovação nos processos operacionais da empresa, o
que indica que há uma relação positiva entre adoção de práticas gerenciais orientadas para a
RSE e a capacidade de inovação da empresa, e propicia oportunidades para buscar novas
alternativas para a operação, as atividades e às práticas da empresa, ainda que seja uma
adaptação às restrições normativas.
3. Desempenho Econômico Financeiro:
a) Desempenho ambiental
Alguns resultados já foram percebidos como redução do consumo de gás -- o consumo médio
mensal diminuiu 27 %, com economia de R$ 8.300 por mês; água -- redução do consumo
diário em 119m3 /por dia, economia de R$ 29.460 por mês; e redução de 37,46% do custo de
tratamento de efluentes de R$ 3.186 por mês.6 Com a coleta seletiva de lixo diminui a geração
do volume retirado de lixo por caminhões e as despesas diminuíram de R$ 11 mil para R$ 3
mil por mês (70%). A redução de despesas mensais foi de R$ 40 mil, os gastos com o controle
ambiental foram de R$ 125 mil (2000), e uma análise superficial já demonstra que a empresa
está obtendo benefícios econômicos pela melhoria do desempenho ambiental.
Este é um início de um processo, pois a certificação está em fase de implantação, em que já
obteve melhorias significativas o que abre uma perspectiva de ganhos de eficiência a médio e
longo prazo.
b) Desempenho Econômico Financeiro
A satisfação, a produtividade dos empregados, a imagem e reputação são variáveis que afetam
a lucratividade e rentabilidade das empresas, como estas foram positivamente afetadas pela
atuação orientada para a responsabilidade social, é de se supor que há uma relação positiva
para o desempenho da empresa.
O melhor desempenho ambiental proporcionou redução de custos operacionais mensuráveis,
analisando as informações financeiras do Balanço Social, os desembolsos realizados na área
ambiental não impactaram significativamente os custos da empresa. -- o montante financeiro
direcionado para as atividades sociais e ambientais da empresa corresponde a 10% da receita
6

Estes dados foram obtidos com a empresa e são médias estimadas com as despesas dos últimos 12 meses.
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operacional da empresa; se excluirmos os gastos com encargos trabalhistas e benefícios, o
montante se reduz sensivelmente -- o que indica que as atividades orientadas para a
comunidade e meio ambiente não exigiram uma quantia elevada de recursos financeiros, e
sem contar que os investimentos ambientais foram recuperados em 6 meses (com um
investimento de R$ 200 mil, a empresa obteve uma economia de R$ 40 mil por mês, ou R$
240 mil em seis meses.).Confirmando a existência de uma relação positiva entre desempenho
econômico e desempenho ambiental.
Por outro lado, a empresa passa por um momento de redução do seu lucro, cuja principal
causa foi a diminuição do preço dos seus serviços, por pressões do mercado, e o aumento dos
custos. Essa redução no lucro não está diretamente associada à RSE, mas manter os padrões
de qualidade, o número de empregados, salários e benefícios tem um custo (Balanço Social).
A estratégia da empresa foi crescer, reduzir a margem de lucro e manter o nível de emprego,
sem diminuir salários e benefícios. A estratégia de crescimento da empresa provavelmente
deve ser revista para verificar a possibilidade de ser mantida financeiramente a médio e longo
prazo. O que demonstra que atuação orientada para a RSE não imuniza a empresa para lidar
com situações que envolvem o crescimento da empresa, a sustentação financeira, participação
de mercado e outros aspectos que fazem parte dinâmica dos negócios.
c) Desempenho mercadológico
É uma estratégia de diferenciação da empresa no mercado, que teve efeitos na sua imagem e
prestígio e é uma referência de gestão para outras empresas do setor e em geral. Não pode se
afirmar que a empresa captou novos clientes, mas, segundo os entrevistados, nos processos de
licitação e concorrência de empresas públicas e privadas a De Nadai fica entre os finalistas. O
processo de seleção dos clientes considera qualidade e preço.
A implementação da SA8000 foi uma variável estratégica para a empresa, pois, usualmente,
o setor de recursos humanos das empresas que selecionam e contratam os serviços de
alimentação coletiva são sensíveis ao tratamento dado aos empregados pelas empresas, e
valorizam a responsabilidade social assumida por esta com a certificação.
O ponto crítico é o preço; os clientes no processo de seleção têm dado preferência ao preço,
ao invés da qualidade e da responsabilidade social, pressionando a administração para reduzir
os custos da empresa e, conseqüentemente, o preço oferecido aos clientes. Uma alternativa -139

uma solução de curto prazo -- seria cortar benefícios, salários, pessoal e outras medidas que
afetariam o desempenho social da empresa. Outra seria, como a adotada pela De Nadai,
manter a atuação da RSE, e procurar outros meios para reduzir os custos (a Campanha ECO
2000).
A RSE proporciona melhores condições competitivas a médio e longo prazo para a empresa
captar novos clientes, que valorizem qualidade, credibilidade e confiança, e tem um corpo de
funcionários com capacidade para atender aos padrões de exigência dos clientes.
4. Reputação
Imagem
Pelas entrevistas, a empresa é percebida pelo corpo de funcionários como uma segunda casa
(Representante dos empregados), e o empresário é visto como um exemplo a ser seguido por
outros empresários, segundo o sindicato da categoria, que tem o seu apoio político para a
negociação com outras empresas. (Diretor-geral) A empresa é uma forte concorrente do setor,
e líder no seu segmento de mercado. (Gerente de Recursos Humanos). Os órgãos públicos
fiscalizadores, vigilância sanitária, têm como referência os padrões da empresa depois da
certificação de qualidade.
Os fornecedores vêem a empresa como um cliente exigente; ser um fornecedor da De Nadai
atesta a sua qualidade e responsabilidade social, pelo menos no que se refere a trabalho
infantil. Há uma transferência de imagem e prestígio da empresa que seleciona para a que é
selecionada. A imagem e reputação são transmitidas para os elos da cadeia produtiva, o que,
infelizmente, não chega ainda a influir no início da cadeia, no fornecedor primário.
A atuação orientada para a RSE tornou a empresa conhecida no meio empresarial nacional,
pelo pioneirismo da certificação da SA8000, e atualmente ela é uma referência nacional e
internacional, pois foi a primeira empresa do setor de alimentos a obter a certificação de
responsabilidade social.
A RSE tem uma relação direta com a reputação da empresa; a visibilidade da De Nadai hoje é
muito maior, de uma empresa atuante no ABC, é internacionalmente conhecida e citada como
uma empresa socialmente responsável por uma organização internacional, consta da relação
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das Melhores Empresas para Você Trabalhar, por 3 anos seguidos; e é reconhecida por outras
entidades e empresas do setor como uma liderança na RSE.
Por outro lado, a posição de liderança na RSE implica maior comprometimento e a reputação
de socialmente responsável deve ser preservada como um patrimônio da empresa, o que a
torna mais vulnerável diante das expectativas dos agentes sociais.
Por fim, podemos concluir que para este estudo de caso:
-

A liderança afeta todas as variáveis da dinâmica empresarial. Os valores, as crenças e as
atitudes pessoais do diretor-geral, o empreendedor construiu a cultura corporativa que
propicia as condições para um clima organizacional em que a satisfação dos funcionários,
o moral e prestígio do público interno são altos indicadores do ambiente de trabalho
saudável que inspira confiança, credibilidade e integridade.

-

A inclusão dos princípios na missão, visão da empresa, expressos formalmente como um
compromisso

da

gestão

empresarial

nos

documentos

de

divulgação

interna

e

principalmente externa demonstram a posição de liderança em RSE para órgãos,
entidades, clientes e fornecedores que por sua vez constrói a reputação e imagem
empresarial.
-

A visão estratégica determina os rumos e a direção da empresa e influi no desempenho de
mercado. A inclusão da RSE na estratégia geral da empresa foi uma diferenciação
competitiva da empresa. As certificações – ISO 9000, AS 8000, e, no futuro próximo, a
certificação ambiental -- diferenciam a empresa de seus concorrentes. A empresa manteve
a sua posição de liderança e está agregando, além da qualidade, o valor de uma reputação
de uma empresa socialmente responsável, tendo condições de captar novos clientes.

-

Ressalta-se que a atuação orientada para a RSE não imuniza a gestão empresarial de lidar
com alguns aspectos da dinâmica dos negócios, em que as decisões estratégicas envolvem
escolhas entre resultados de curto e longo prazo, que podem afetar o desempenho
econômico-financeiro.

-

As decisões estratégicas estão centradas na diretoria da empresa, em especial com o
diretor- geral, que tem uma influencia muito forte no ambiente organizacional, na cultura
corporativa que estão relacionadas com o clima organizacional.
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-

A participação ativa da liderança – diretores e gerentes -- em associações, entidades
profissionais e técnicas, a participação pessoal do empresário em entidades assistenciais e
empresariais e a sua rede de relações sociais e políticas captam os movimentos, o cenário,
as tendências externas e trazem para a empresa conhecimento e informações que afetam o
desempenho tecnológico nos processos operacionais, nas práticas de gestão de recursos
humanos, gestão ambiental e melhoram a capacidade para introduzir mudanças
organizacionais. Além de, obviamente, divulgar a atuação da empresa e sua imagem
corporativa.

-

A rede de relações sociais e políticas do empresário e da empresa identificam 3 âmbitos de
atuação: regional – região do ABC, setorial e social --, o que influencia o comportamento
político e social da empresa/empresário no sentido de estar mais sensível às causas
sociais, ambientais e econômicas. É possível perceber que estas relações têm influência
que se refere à RSE. Neste contexto, destaca-se a liderança do empresário no âmbito
regional do ABC.

-

Foram definidas políticas, diretrizes e estratégias para as questões sociais que atingem o
corpo funcional da empresa, para a qualidade dos serviços e atendimento dos clientes, a
política e estratégia ambiental estão sendo formuladas e expressam os compromissos da
empresa para com os clientes, funcionários e fornecedores que têm como efeito
demonstrar as expectativas da empresa com relação a estes agentes que interagem com
ela, reforçando a sua reputação, confiança e credibilidade.

-

Já as ações sociais ou as atividades filantrópicas estão na esfera de decisão do diretorgeral, não sendo claro para os demais grupos de interesse quais são os critérios e
princípios desta atuação. Um modelo de filantropia empresarial em que as ações têm um
cunho de doação pessoal do empresário.

-

A sistematização de processos e procedimentos por meio da SA8000 internalizou a
variável de RSE na empresa e, provavelmente, o mesmo deve ocorrer com a ISO14000. O
processo de certificação propicia a capacitação do corpo funcional, a competência técnica
e operacional para a gestão, o que afeta o desempenho econômico-financeiro, a redução de
custos e o aumento de eficiência.
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-

Ações e investimentos sociais são o resultado concreto das outras variáveis, como estas
estão prioritariamente voltadas para o público interno e para os processos operacionais da
empresa afetam diretamente o clima organizacional, o desempenho operacional da
empresa. As ações orientadas para o público externo afetam a imagem da empresa e do
empresário. A gestão ambiental afetou diretamente o desempenho operacional e
econômico da empresa. Os projetos, ações e investimentos refletem a efetividade das
políticas, dos planos e da organização, os resultados são os efeitos propriamente ditos.

A responsabilidade social encontrou características da organização que facilitaram o processo
um mercado em expansão, uma liderança pró-ativa, e um corpo funcional que valorizou as
mudanças da SA8000, provavelmente estas normas e procedimentos teriam pouco efeito
numa grande empresa cujo corpo funcional tem um nível social econômico mais alto, e uma
formação política mínima para reivindicar seus direitos. A empresa está dando início um
processo de incorporação da RSE, a estratégia foi bem-sucedida, porque começou atendendo
os seus funcionários, tendo uma base para ampliar sua atuação para outras partes interessadas.
A atuação social da empresa teve efeitos significativos na dinâmica empresarial, destacando a
satisfação dos empregados e a imagem da empresa para o público externo. As práticas
adotadas pela empresa são inovadoras no seu âmbito de atuação, a implantação do sistema de
Responsabilidade Social consolidou uma cultura corporativa que já existia, com base na visão
e valores da liderança da empresa, que teve no processo de certificação um aliado para
profissionalizar a gestão empresarial, e conter o personalismo predominante nas relações
internas da empresa. Inovou processos, trouxe novas práticas e instalou um círculo virtuoso de
gestão, foi uma semente que encontrou um terreno fértil para se desenvolver e crescer.
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5.2.2. Caso - DaimlerChrysler do Brasil Ltda.
A) Características organizacionais
1. Histórico
A história da Mercedes-Benz foi iniciada há mais de um século e coincide com a própria
história da indústria automobilística desde o inicio da motorização veicular. Os fundadores da
empresa, Gottiebb Daimler e Karl Benz, construíram os primeiros veículos motorizados do
mundo, em 1886, o primeiro ônibus (Benz,1895), o primeiro caminhão motor a gasolina
(Daimler, 1896) e o primeiro caminhão a diesel (Benz, 1923). Em 1926, foi formada a
Daimler Benz AG na Alemanha que deu origem à marca Mercedes-Benz, conhecida e
reconhecida mundialmente, e cuja inovação tecnológica e altos padrões de qualidade fazem
parte da cultura corporativa desde a sua formação.
A Mercedes-Benz do Brasil foi fundada em 1956, com a instalação da primeira unidade
industrial de caminhões, em São Bernardo do Campo, região do ABC paulista, e faz parte do
processo de industrialização do país e do surgimento e consolidação da indústria
automobilística do Brasil. A unidade de Campinas foi instalada em 1979, para a produção de
ônibus.
Na década de 1980, com as mudanças de mercado, a empresa passou por um processo de
reestruturação, reorganizando a sua produção, o que resultou na estratégia de dedicação ao seu
core business.7 Foram desativadas unidades produtivas, vendidas empresas, demitidos
funcionários, e o corpo funcional passou de 25 mil para 9 mil funcionários. Segundo o diretor
de Recursos Humanos, nessa época a empresa tomou medidas para minimizar o impacto das
demissões, como verbas adicionais além das obrigações legais e estabelecimento do banco de
horas (medidas pioneiras na época).
Em 1998, foi formada a corporação DaimlerChrysler, resultado da fusão da Daimler-Benz AG
e da Chrysler Corporation, duas das maiores empresas automobilísticas do mundo, com sedes
na Alemanha – Stuttgart -- e nos Estados Unidos -- Auburn Hills.

7

A fábrica de ônibus em Campinas foi desativada e hoje é um centro de serviços da corporação. Foi vendida a
fundição Sindifurje em São Paulo, depois desativada, e os serviços de encarroçamento de ônibus foi teceirizado
para seus clientes.
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A razão social da Mercedes-Benz do Brasil foi transformada em DaimlerChrysler do Brasil, a
unidade brasileira do grupo, passando a integrar um conceito de trabalho com uma estrutura
regional, que responde pelos negócios da empresa na América Latina. (anunciada em 2000).
O regime jurídico foi alterado, tendo passado de sociedade anônima de capital aberto8 para
sociedade limitada, sendo a Daimler Benz AG a única acionista do grupo na América Latina.
As políticas e processos das duas empresas estão sendo integrados, e, segundo o diretorpresidente, já foram unificados os trabalhos de política e processos de recursos humanos, além
de integração efetiva dos trabalhos das áreas de compras e relações governamentais; a
integração será concluída em 2001.
A empresa está diante de um processo claro de globalização com o estabelecimento de um
foco principal de atuação fortemente direcionado à indústria automobilística. De acordo com
Schaik, diretor-presidente: "Alcançamos um alto patamar no mercado global, em que
ocupamos as primeiras colocações entre as maiores empresas automobilísticas do mundo".
Hoje, a empresa tem unidades industriais em 34 países, três unidades de negócios na América
Latina -- Brasil, Argentina e Venezuela --, onde também mantém sete unidades industriais;
quatro unidades no Brasil -- São Bernardo do Campo (1956), Campinas (1979), Juiz de Fora
(1999) e Campo Largo (1998)9 ; duas na Argentina -- Buenos Aires (1951) e Córdoba (1996);
e uma na Venezuela – Valência (1965). Em São Bernardo do Campo fica a sede da empresa
na América Latina.
A unidade de São Bernardo do Campo concentra a fabricação de caminhões, chassis e
plataformas para ônibus e eixos, motores, peças e componentes para aplicações industriais,
bem como o Centro de Desenvolvimento Tecnológico.
Na unidade de Campinas estão concentradas as atividades de assistência técnica, pós-vendas,
comercialização de peças, treinamento e desenvolvimento de concessionárias, além do Centro
de Treinamento da empresa para toda a América Latina.

8

No Brasil, as ações da empresa nunca foram negociadas em bolsa, portanto a mudança para uma sociedade
limitada não mudou a estrutura de capital da empresa e teve como implicação a não obrigatoriedade de
publicar o Balanço Contábil da empresa.

9

Esta última pode vir a ser desativada em decorrência dos resultados de desempenho da empresa nos Estados
Unidos, que decidiu pelo fechamento de suas unidade fora deste país, a qual foi anunciada em janeiro de
2001.
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A fábrica de Juiz de Fora, Minas Gerais, instalada em 1999, com amplo apoio e incentivos
fiscais do governo do estado, é a primeira a produzir automóveis Mercedes-Benz fora da
Alemanha (fabrica o modelo MB-Classe A e, a partir de 2001, o modelo classe C -exclusivamente para o mercado externo). É considerada a mais moderna da América Latina,
onde foram investidos US$820 milhões de dólares, a fábrica tem capacidade para produzir 70
mil unidades por ano.
Em 2001, os rumos da Chrysler Brasil estão em suspenso, uma vez que a unidade de Campo
Largo pode vir a ser desativada em face das decisões do grupo na matriz para a Linha
Chrysler. Até o ano de 2000, a unidade de Campo Largo, Paraná, em atividade desde julho de
1998, com capacidade para produzir 40 mil unidades ano, e uma rede própria de 29
concessionárias por todo o país, respondia pela produção da picape da linha Dodge, de cuja
produção 15% eram exportados para a Argentina.
O histórico da empresa evidencia um ambiente de mudança constante e a gestão tem-se
adaptado a estas mudanças para atender ao mercado do setor e garantir a sobrevivência da
empresa. A fusão das empresas ampliou a escala de atuação do grupo para dimensão global,
atuante em vários países, e a dinâmica dos negócios é um fator preponderante nas mudanças
organizacionais.
2. Produtos e serviços
As atividades do grupo estão relacionadas a serviços e transportes de bens e serviços,
desenvolve soluções de transporte terrestre, marítimo, aéreo e espacial: automóveis de
passeio,

utilitários,

veículos

comerciais,

serviços

de

telecomunicações,

informática

e

financeiros, aeroespaciais, sistemas ferroviários, motores a diesel e eletrônica automotiva.
O grupo comercializa produtos e serviços em mais de 200 países, e, em 2000, foram vendidas
4,5 milhões de unidades de automóveis e veículos comerciais. A corporação, após a fusão, é
uma das maiores empresas do mundo, ocupando posição de liderança no mercado de
automóveis mundial, para expandir e consolidar a sua posição no mercado mundial tem
estabelecido alianças e fusões na Ásia e América do Norte e América Latina
No Brasil, a empresa atua no setor automobilístico e na comercialização de peças para
reposição. A linha de caminhões é a mais completa do mercado, incluindo de caminhões leves
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até extrapesados, veículos robustos e com múltiplas opções de motor. Ao todo, são mais de 30
modelos disponíveis.
A linha voltada para o segmento de transporte de passageiros consiste de chassis e
plataformas para ônibus urbanos e rodoviários.
O Centro de Desenvolvimento Tecnológico pesquisa novas soluções e tendências, como dois
modelos de motores com gerenciamento eletrônico que são desenvolvidos e produzidos pela
Mercedes-Benz do Brasil. A empresa também desenvolve em nível mundial os motores da
marca movidos a gás natural, uma das soluções pesquisadas para a redução dos níveis de
emissão de ruídos e poluentes.
A linha Sprinter, veículos utilitários para transporte de passageiros e cargas nos centros
urbanos, é produzida na Argentina e atende o mercado no Brasil e em outros países da
América Latina. A produção do classe A -- modelo compacto da Mercedes-Benz, é fabricada
em Juiz de Fora. E ainda oferece os veículos importados da marca no Brasil.
O quadro a seguir apresenta os dados de produção da empresa:
Produção

1998

1999

Caminhões

24.886

21.817

Ônibus

14.474

9.799

-

14.307

149.056

156.861

Automóveis
Agregados (motores, eixos,
cabinas)
Fonte: Relatório Social, 1998 e 1999.

Mercado de atuação
A empresa mantém uma Rede de Concessionários, 200 distribuídos no país, para a venda dos
veículos e de autopeças e serviços de Assistência Técnica, além da Mercedes-Benz Leasing
para financiar a aquisição do produto; em 1999, foi criado o Consórcio Nacional MercedesBenz.
Os concessionários e frotistas são os principais clientes da empresa no mercado nacional; na
hora da compra a relação entre custo e benefício tem peso expressivo para o cliente, sendo
importantes as variáveis: preço, qualidade, custo de manutenção e condições de aquisição.
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Para atender ao mercado as exigências são múltiplas e dependem de vários fatores: qualidade
e tecnologia, custos competitivos, velocidade de reação e, principalmente, visão de longo
prazo. O mercado de chassis de ônibus, tanto urbanos como rodoviários, é extremamente
exigente, havendo exigências legais sobre emissões e ruídos, exigências do passageiro no que
se refere a ar-condicionado, acesso facilitado com piso rebaixado e freios mais eficientes,
além das exigências técnicas, como motor traseiro mais potente, caixa automática e sistema de
diagnose, itens que favorecem o trabalho do motorista.
Para a linha de automóveis, o modelo compacto e a linha de importados, o perfil do cliente é
diferenciado, a qualidade técnica, estética e o atendimento são variáveis que têm uma
influência maior na compra dos veículos. A marca Mercedes-Benz representa um símbolo de
status, inovação e excelência.
A empresa detém a 5a. posição entre as indústrias do setor de automóveis e autopeças,
segundo “As Maiores e Melhores” da revista Exame, 2000. O faturamento da empresa em
2000, foi de R$ 4,5 bilhões. (Perspectivas para 2001, palestra do diretor-presidente da
DaimlerChrysler-Brasil, www. Mercedes-Benz)
A DaimlerChrysler tem o recorde da produção nacional de veículos comerciais, mais de 1,3
milhão de unidades fabricadas até 2000. As unidades brasileiras exportam para 30 países, e
desde 1961 foram exportados 200 mil veículos comerciais.
A empresa ocupa a liderança no mercado nacional de caminhões e ônibus há 30 anos. A
liderança no segmento de transporte de passageiros é mais destacada, sua participação no
mercado nacional é de 67% (1999), e de cada dez ônibus que trafegam nas estradas e
rodovias, sete são da marca Mercedes-Benz.
Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave)
a participação nas vendas de varejo no mercado nacional do ano 2000 no segmento de
caminhões, a Mercedes-Benz foi de 36,8%, seguida da Volkswagen com 21,8%, da Ford com
16,64%, da Scania com 8,3%, e da Volvo com 7,6%. (Fenabrave, 2001) No segmento de
leves, retomou a posição de líder com 34,4%, e no de semipesados, manteve a marca de 50%.
No segmento de comerciais leves (Sprinter) sua participação é de 7,79%. Na categoria de
autos e comerciais leves a participação é de 1,5%, uma vez que a liderança está com a
Volkswagen com 27,4% e com a Fiat com 25,4%.( Fenabrave, 2000)
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A Mercedes-Benz lidera o mercado de exportações, e no segmento de caminhões respondeu
por 55% das exportações e no de ônibus, por 80 %.
Segundo o presidente da empresa, as perspectivas de mercado são boas; com base na análise
do cenário econômico nacional, aposta num pequeno crescimento em quase todos os
segmentos da indústria automobilística nacional. O mercado de automóveis em geral, deverá
atingir em 2001 cerca de 1.250.000 unidades, o que representará um crescimento de 10% em
relação a este ano.
3. Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional compreende cinco níveis hierárquicos: Diretoria Matriz, Diretoria
Plena, Diretoria Adjunta (Divisão), Gerência e Seção. O primeiro nível que seria a diretoria da
Matriz- Grupo DaimlerChrysler .
A diretoria da DaimlerChrysler América Latina constituída pelo Conselho Diretivo Regional,
sob a direção do CEO, Bem van Schaick, que também exerce a função de presidente da
empresa no Brasil. O conselho é constituído dos presidentes das empresas na Argentina,
Venezuela, do diretor de Vendas Região América Latina, do diretor de Recursos Financeiros
Região América Latina e do diretor de Planejamento, Controlling, Consultoria Jurídica e
Assuntos Fiscais Região América Latina.
A diretoria da DaimlerChrysler do Brasil é constituída da Presidência e de oito Diretorias: 1.
Recursos Humanos e Relações Institucionais e Governamentais; 2. Compras de Materiais; 3.
Vendas; 4. Manufatura; 5. Recursos Financeiros e Seguros; 6. Controlling, Contabilidade
Central e Consultoria Jurídica e Assuntos Fiscais; 7. Desenvolvimento e 8. Productline
Automóveis. Esse é o nível de diretoria plena, e as decisões estratégicas, quando envolvem
investimentos de grande porte e a imagem da empresa, são do âmbito da diretoria plena.
A empresa passou de uma estrutura funcional para unidades de negócios, separando os
aspectos estratégicos dos operacionais. A diretoria adjunta atua como um apoio estratégico
para as áreas operacionais e como supervisor para a diretoria plena; já o nível gerencial e
operacional cuida dos aspectos operacionais da gestão.
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4. Quadro Funcional
O corpo funcional é constituído de 12.128 empregados (dez./99) em São Bernardo. A idade
média dos funcionários é 36,6 anos, o tempo médio de casa é de 11 anos. A presença de
mulheres representa 7% do total (as mulheres ainda têm uma baixa participação no setor).
Com relação à qualificação, 44 % dos funcionários são qualificados e 30%, especializados,
6% são chefias, e 20% são semiqualificados e aprendizes. Quanto ao nível de escolaridade
25% têm o segundo grau completo e 6%, superior incompleto, e 21%, superior completo,
14%, o primeiro grau completo e 22%, o primeiro grau incompleto e primário. (Relatório
Social, 1999) A tendência observada pelos relatórios é melhorar estes indicadores de
escolaridade e qualificação.
5. Certificações
A empresa tem a certificação ISO 9000 desde 1995 e está em processo de certificação da
ISO14000, primeiro semestre de 2001.
B) Atuação Orientada para a Responsabilidade Social Empresarial
1. Liderança e Compromisso
a) Princípios da Responsabilidade Social na Missão, Valores e Visão da empresa.
A Responsabilidade Social está incluída na visão de negócios, na missão, nos objetivos
estratégicos e nos valores e crenças compartilhados.
Os alicerces da missão e objetivo da empresa estão nos valores e crenças compartilhados
como respeito, bom cidadão corporativo, trabalho em equipe, foco no cliente, inovação,
lucratividade, franqueza e responsabilidade.
O objetivo do grupo no Brasil é assumir um papel ativo na definição de estratégias para criar
um valor superior para os clientes, colaboradores e acionistas. A missão da empresa é o
reconhecimento da excelência nos serviços de automotivos: excelência na qualidade e exceder
as expectativas do cliente, excelência como empregador.
Segundo os entrevistados, o papel fundamental da empresa é gerar riqueza, lucro para os
acionistas e empregos para a sociedade e comunidade, conscientes de que para atingir a sua
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missão econômica é necessário ter responsabilidade social e minimizar os impactos
ambientais e sociais de suas operações.
A preocupação social e ambiental faz parte do modelo de gestão da empresa pela mudança
nas condições de competitividade do mercado, atualmente nenhuma empresa com uma
atuação global pode ignorar os impactos ambientais e sociais de suas operações. Foram as
mudanças do ambiente externo que se manifestaram por pressão de agentes sociais, os quais
forçaram a incorporação da responsabilidade social nos princípios, missão e valores da
empresa.
Dentro da missão da empresa há um item que se chama responsabilidade, e nesse item
responsabilidade tem o compromisso da empresa com essa questão da qualidade da vida, do
papel dela dentro da sociedade, da questão ambiental, da questão de segurança e saúde do
trabalhador, questão cultural... Um dos pilares de sustentação é a questão da
responsabilidade da empresa. Agora isso se você for falar com um operário aqui ele não sabe
disso. Porque isso é algo recente e isso ainda não migrou no corpo executivo pra base.
Coordenadora do Engenharia de Qualidade Ambiental
O reconhecimento da importância dos colaboradores para atingir os resultados empresarias,
está presente nos documentos para o público externo e no relatório social. As declarações do
diretor-presidente nos documentos para o público externo e interno.
“O futuro será das empresas que pensarem mais nas pessoas do que em si mesmas." A
história da nossa empresa é marcada pelo pioneirismo. Nossas iniciativas permitiram que
conquistássemos um lugar de destaque na galeria das grandes corporações mundiais. Chegar
a esse estágio só foi possível graças ao grupo de colaboradores que compõem nossa
organização... Afinal, o futuro será das empresas que pensarem mais nas pessoas do que em
si mesmas. Ben van Schaik, presidente da Mercedes-Benz do Brasil -- abertura de uma peça
de comunicação da empresa e Relatório Social.
Os princípios de responsabilidade com relação às condições de trabalho Segurança e Saúde:
antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos é obrigação legal da empresa e
compromisso dos profissionais em segurança e saúde, com a participação ativa dos
trabalhadores que atuam diretamente no sistema.
O compromisso com a proteção ambiental é declarado nas peças de comunicação externa,
interna, nos relatórios sociais. A política de meio ambiente está afixada nas instalações da
empresa, e um quadro com os Princípios Ambientais corporativos:
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A DaimlerChrysler declara seu compromisso em incorporar a variável ambiental na
condução de seus negócios, esse compromisso se sustenta, com base na Política Ambiental
Corporativa, nos seguintes Princípios Ambientais Corporativos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obediência à legislação e outros requisitos ambientais aplicáveis;
Melhoria contínua do desempenho ambiental;
Prevenção da poluição aplicada aos processos e produtos;
Transparência nas informações sobre proteção ambiental;
Avaliação do desempenho ambiental através dos indicadores; e
Conservação dos recursos naturais fornecendo produtos de vida útil longa.
Pôster afixado nas paredes das instalações da unidade de São
Bernardo, 2001

Pelas respostas dos entrevistados, observa-se que há um principio que rege a atuação da
empresa em nível gerencial que é a prudência, refletir antes de agir, verificar os impactos da
ação e planejar de forma a minimizá-los. É uma postura de precaução no sentido de analisar e
avaliar os riscos envolvidos e evitar problemas futuros.
b) Responsabilidade Social na Estrutura Organizacional
A Responsabilidade Social está associada a três áreas de atuação: gestão ambiental, gestão de
recursos humanos e filantropia corporativa.
- Gestão Ambiental
A empresa passou por uma reorganização em 1992, a estrutura organizacional funcional foi
alterada para centros de negócios -- “fábricas dentro das fábricas”. As funções de apoio foram
reestruturadas, os aspectos operacionais e estratégicos foram separados, as áreas de Segurança
e Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Qualidade também ficaram divididas em termos
operacionais – diretoria de operação e manutenção e os aspectos estratégicos ficaram na
Diretoria de Qualidade.
A Diretoria de Qualidade atua no planejamento, na definição dos parâmetros a serem
atendidos para Segurança, Saúde, Qualidade e Meio Ambiente, e verifica se estes estão sendo
atendidos. A área tem dois clientes: as áreas operacionais, para quem presta serviços de
assessoria e suporte para o planejamento e implantação das políticas, diretrizes e planos e a
diretoria atuando como uma auditoria verificando se as políticas, diretrizes e planos estão
atendendo os parâmetros definidos. É uma área estratégica, de coordenação, que não tem
vínculo com as áreas operacionais, o que dá autonomia e independência para o controle e
planejamento.
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Tenho comigo o aspecto estratégico do meio ambiente e o aspecto estratégico da segurança
de trabalho, é na fábrica o operacional do meio ambiente. A operação da estação de
tratamento de fluentes não está comigo, está com a área operacional da fábrica, verifico se
os efluentes estão saindo de acordo, faço um controle com minha área de laboratório que é
subordinado a mim, coletamos amostras e verificamos se os efluentes estão atendendo aquilo
que em 1o momento a lei prescreve.
Tenho dois clientes básicos, áreas operacionais em que presto serviço de consultoria no
suporte de planejamento, meu principal cliente é a diretoria da empresa. Para eles faço
auditoria, podia falar que para que os diretores possam dormir tranqüilos e ter certeza que
as áreas operacionais estão executando tudo aquilo necessário para assegurar a qualidade e
meio ambiente de trabalho. Diretor Adjunto Gestão da Qualidade
A Diretoria de Gestão da Qualidade é responsável pela gestão ambiental, saúde e segurança
ocupacional em todas as unidades da empresa na América Latina, coordena, supervisiona e
assessora as atividades relacionadas com a gestão da qualidade ambiental. Tem sua equipe e
áreas subordinadas que desempenham as atividades relacionadas ao controle e à supervisão
das outras áreas e coordena os grupos colegiados que têm representantes de outras áreas para
as áreas de Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
A Segurança e Saúde Ocupacional é vista como uma responsabilidade de todos, e foi criado
um colegiado de Segurança, Higiene e Medicina do trabalho, em 1998, que tem como líderes
profissionais das áreas médica e segurança do trabalho, e cujas ações envolvem a diretoria,
colaboradores, fornecedores e visitantes. Há uma consciência de que para se atingir a
eficiência e resultados na área de segurança é necessária a participação de todos. A
organização por colegiados cria um sistema participativo de transmissão pela cadeia de
liderança da empresa.
A gestão ambiental tem dois focos de atuação: a) operacional e de coordenação; b) controle e
assessoria. O foco operacional está ligado à estrutura da Divisão de Planejamento Industrial,
são as Centrais de Operação Ambiental, subordinadas à Gerência de Infra-Estrutura e
Engenharia Industrial das unidades industriais. São atribuições destas Centrais de Operação
Ambiental o planejamento e controle ambiental, a gestão dos sistemas de resíduos sólidos,
líquidos e emissões atmosféricas e prevenção da poluição e legalização ambiental.

As

atividades relacionadas com a operação e os processos das unidades industriais são
desenvolvidas pela Operação Ambiental, como, por exemplo, a operação da coleta seletiva, o
tratamento de esgoto, o planejamento e controle dos indicadores ambientais (consumo de
água, energia, emissão atmosféricas etc.), implantação do Sistema de Gestão Ambiental-SIG.
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A Engenharia de Qualidade Ambiental ligada à Diretoria da Gestão da Qualidade tem uma
posição estratégica, coordenando e supervisionando as diversas atividades relacionadas com o
meio ambiente, sem se envolver com a operação dessas atividades, que está a cargo das áreas
e setores operacionais. A área tem uma equipe de sete funcionários com formação na área
ambiental e a coordenadora é engenheira ambiental.
Foi criado o Núcleo de Gerenciamento Ambiental com uma estrutura matricial para
disseminar e integrar a gestão ambiental em todas as áreas da empresa. Esse grupo tem
representantes de todas as áreas: financeira, presidência, área de vendas, de marketing, de
recursos humanos, compras, técnica, de manufatura, ambulatório, restaurante.
Os representantes são nomeados pelos diretores, e este é um fator importante para que o
representante tenha autonomia e poder junto as suas áreas, podendo atuar com independência
da gerência e supervisão. Esses representantes são coordenadores de meio ambiente na sua
área de origem e vão implementar as decisões tomadas pelo núcleo, além das suas funções
específicas na sua área. O núcleo é constituído por 13 pessoas.
O grupo consiste num colegiado operacional que monta e sugere vários cenários, planos e
programas, que são encaminhados para a diretoria que os aprova, desaprova e libera recursos.
Desta forma todos participam da gestão ambiental, sob a coordenação da EQA e da Diretoria
da Gestão de Qualidade. O colegiado tem poder de decisão, de estabelecer e de cobrar metas.
Essa estrutura matricial é benéfica para a disseminação das políticas ambientais e o processo
de comunicação por toda a empresa; as iniciativas que surgem por todas as áreas são
replicadas por todos os departamentos. Há um fluxo constante de informações e trocas, os
representantes trazem as informações de suas áreas para o grupo e levam os resultados da
discussão para a sua área, que permite o desenvolvimento das atividades e projetos
ambientais, monitorando as necessidades internas das unidades industriais e também as
necessidades da comunidade.
O EQA -- Assessoria adjunta de meio ambiente desenvolve projetos específicos para as áreas
internas e para a comunidade: treinamento, eventos de sensibilização e conscientização,
envolvendo a comunidade interna e externa. A função da área é assessorar, coordenar e
fiscalizar as atividades relacionadas ao meio ambiente em todas as unidades da empresa na
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América Latina, função esta que também se estende aos fornecedores e às concessionárias da
empresa.
- Gestão de Recursos Humanos
As relações com o público interno são administradas pela área de Recursos Humanos, na
estrutura organizacional é ligada à Diretoria de Recursos Humanos, Relações Institucionais e
Governamentais, à Diretoria Adjunta Administração de Pessoal e aos Serviços Sociais e às
Gerências.
Há uma área específica voltada para atender e gerenciar as questões sociais dos empregados,
setor este cuja atuação envolve assistência médica, programas de integração da família dos
funcionários, programas específicos (como dependência de drogas, alcoolismo), assistência
jurídica e social aos funcionários e campanhas e eventos sociais orientados para a
comunidade. (campanha do agasalho, doação de livros etc.)
Desde 1985, foi instituída a representação dos empregados – a comissão de fábrica eleita
pelos empregados que discute com a diretoria as relações de trabalho -- negociação de
salários, metas de planejamento anuais e participação nos resultados. A representação dos
empregados não faz parte da estrutura organizacional, mas é um canal de comunicação dos
empregados com a diretoria da empresa.
As iniciativas para programas e ações sociais podem surgir como sugestão dos empregados e
da comissão de fábrica, e são encaminhados para o setor que estrutura e disponibiliza
recursos, e, quando necessário, encaminha para a aprovação da diretoria e viabiliza os
projetos e programas. Este tem sido o processo para iniciativas de voluntariado junto à
comunidade. O departamento atua como um dos canais para de direcionar as iniciativas e
ações sociais da empresa (na unidade de São Bernardo), que se originam do público interno e
como uma demanda da diretoria. Exemplo: a doação de uniformes para os garis do Zoológico
de São Paulo; a iniciativa partiu de um funcionário da empresa, que encaminhou para o
Serviço Social que viabilizou a doação dos uniformes da fábrica para a entidade; a campanha
de doações de livros para a biblioteca das escolas municipais promovida pelos estagiários; a
campanha do agasalho etc. A campanha de doação de bens para as vítimas de enchentes em
Juiz de Fora foi uma iniciativa da diretoria, coordenada por esse departamento.
Recentemente, a área de Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos
formulou o projeto piloto de treinamento em liderança com foco na responsabilidade social
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orientada para a comunidade. Depois da fase piloto, este foi apresentado para a diretoria e
aprovado como um dos programas de treinamento de liderança para a empresa.
A atuação social orientada para a comunidade não está restrita a uma área específica da
organização, sendo, por enquanto, iniciativas isoladas que são encaminhadas para a área
social; quando envolvem investimentos e aspectos estratégicos são encaminhados para a
aprovação da diretoria. Não constitui um programa estruturado de voluntariado.
Filantropia Empresarial
A atuação social orientada para o público externo como doações a instituições sociais,
patrocínio de eventos culturais, projetos que envolvem a comunidade em âmbito nacional e
internacional, relações governamentais, está concentrada na Diretoria e na área de
Comunicação Corporativa. As relações com o governo e as entidades externas de interesse
estratégico que envolvem a imagem e reputação da empresa estão na esfera de decisão da alta
diretoria

que demanda a participação das outras áreas específicas da empresa. Exemplos

desta atuação: a doação do primeiro automóvel Classe-A produzido na unidade de Juiz de
Fora para o Conselho da Comunidade Solidária, a entrega do veículo foi feita pelo presidente
da empresa para a presidente do Conselho D. Ruth Cardoso, e o segundo foi doado ao Serviço
Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais; a entrega foi feita pelo presidente da
empresa ao presidente da Instituição. D. Lucia Cardoso, primeira-dama do estado de Minas
Gerais.
c) Envolvimento da Alta Administração
O envolvimento da Alta Administração reflete a estrutura organizacional da empresa e a
organização da RSE descrita no item anterior. A diretoria é responsável pelo nível estratégico
de decisões, e os projetos programas e ações orientadas para a responsabilidade social são
aprovados pela diretoria. As iniciativas e ações orientadas para a RSE podem surgir de vários
níveis hierárquicos, colegiados, comissão de fábrica, e são encaminhados para a aprovação da
diretoria quando envolvem uma decisão em nível estratégico e investimentos de porte. A
Responsabilidade Social, especialmente a questão ambiental, é uma variável estratégica da
empresa, e percebe-se que há uma atenção especial para esta área. A preservação da imagem e
reputação da empresa é uma função da alta diretoria, e as iniciativas que envolvem relações
políticas são da esfera de decisão exclusiva da diretoria.
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O projeto POEMA -- Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia --, uma parceria da empresa
com e a Universidade Federal do Pará, teve a participação e o apoio da diretoria na matriz do
grupo, e envolveu a diretoria, as áreas de gestão ambiental, de pesquisa e desenvolvimento,
áreas operacionais e a área de comunicação.
d) Participação em associações e entidades
Relação com entidades e órgãos públicos
A empresa integra várias associações técnicas e profissionais, por meio a participação ativa
da diretoria técnica e dos profissionais (engenheiros, técnicos), que atuam como associados e
membros da diretoria, e no patrocínio e promoção de eventos e workshops. Entre estas
associações temos.
AEA -- Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, criada em 1984, entidade privada,
sem fins lucrativos, constituída como foro técnico de debates, que congrega engenheiros e
técnicos provindos das mais importantes Organizações Empresariais, Institutos de Pesquisa,
Centros de Tecnologia, Universidades e Órgãos Governamentais. Promove o intercâmbio de
informações e estimula a análise e a discussão das questões ligadas à Engenharia Automotiva.
SAE -- Society of Automotive Engineers, fundada em 1905 por expoentes da engenharia da
época, como Henry Ford, a SAE, tem como objetivo desenvolver, criar e divulgar estudos na
área da mobilidade. A SAE BRASIL mantém contato e relacionamento duradouros com
universidades, promovendo eventos que estimulam o desenvolvimento dos estudantes e
profissionais. Promove eventos, como seminários, congressos e outros, anualmente para
manter os associados atualizados das novidades que surgem na tecnologia da mobilidade.
Associações empresariais
ANFAVEA -- Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, fundada em
1956, reúne empresas fabricantes de autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões,
ônibus) e máquinas agrícolas automotrizes (tratores de rodas e de esteiras, cultivadores
motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras) com instalações industriais no Brasil. A
entidade tem as principais atribuições: estudar temas da indústria e do mercado de
autoveículos e máquinas agrícolas automotrizes; coordenar e defender interesses das empresas
associadas; patrocinar exposições automotivas e outros eventos de caráter institucional.
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FIESP -- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e CNI -- Confederação Nacional
das Indústrias
CEMPRE -- O Compromisso Empresarial para Reciclagem, associação sem fins lucrativos,
dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo.
Fundado em 1992, o Cempre é mantido por empresas privadas de diversos setores. O Cempre
trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância da redução, reutilização e
reciclagem de lixo mediante publicações, pesquisas técnicas, seminários e bancos de dados.
Os programas de conscientização são dirigidos principalmente para formadores de opinião,
tais como prefeitos, diretores de empresas, acadêmicos e organizações não-governamentais
(ONGs). A Mercedes-Benz é a única empresa do setor automobilístico que participa dessa
entidade.
A empresa não participa de entidades como o Instituto Ethos, GIFE, Fundação Abrinq, PNBE
com um perfil de atuação orientado para a área social e um posicionamento político social
liberal. A participação no Cempre, é um destaque para a empresa, pois é a única do setor
automobilístico, e também pela atuação ativa na própria organização;

a Coordenadora do

EQA é presidente da organização.
Relação com entidades governamentais
As relações políticas são extremamente importantes para a empresa; o porte e o setor de
atuação da empresa têm um impacto na economia local, regional e nacional, e a instalação de
unidades industriais do setor automobilístico tem sido objeto de disputa entre os governos de
estado, e a empresa tem usufruído de incentivos fiscais e de outros recursos para a instalação
da fábrica em Minas Gerais; nesse contexto é essencial a relação política com o governo do
estado, pois a empresa tem, em contrapartida, de gerar benefícios para a região: empregos e
renda. Da mesma forma, a Chrysler foi incentivada pelo governo do estado do Paraná para
instalar-se em Campo Largo; atualmente essa unidade pode ser desativada. Neste caso, como
ficam os compromissos assumidos pela empresa na época de sua instalação?
Em nível municipal a Mercedes-Benz se relaciona com as prefeituras locais, e pelo seu porte e
impacto na economia local é sempre vista como um agente importante, sendo essencial
manter boas relações com as Prefeituras locais e apoiar iniciativas e eventos locais. Muitas
das iniciativas e ações orientadas para a comunidade local são realizadas em parceria com a
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Prefeitura e com entidades e associações locais. Os entrevistados destacaram que a parceria
com as entidades locais e a atuação social é facilitada nas áreas em que os municípios são de
menor porte, sendo o acesso e a relação com a empresa mais fáceis. É diferente promover
eventos e ações sociais na Vila Paulicéia, Campinas, Juiz de Fora, pois os impactos têm outra
dimensão do que numa grande cidade como São Paulo.
A empresa se relaciona com os órgãos e agências públicas responsáveis pela fiscalização do
cumprimento das normas e padrões ambientais em nível estadual e o licenciamento ambiental
das unidades industrias, como a Cetesb em São Paulo e a Feam em Minas Gerais.
A legislação ambiental mudou sensivelmente nos últimos anos, sendo os padrões e as
exigências legais maiores atualmente; considerando que as instalações da fábrica de São
Bernardo e Campinas são anteriores à legislação, a empresa deve se adaptar às novas
exigências e padrões. A lei federal de crimes ambientais, de 31 de março de 1999, trouxe mais
exigências para as empresas, inclusive penalidades, devendo estas se adaptar às exigências
legais. O ambiente institucional mudou bastante desde a instalação da empresa na década de
1950.
Empresas fornecedoras de serviços de água e esgoto. A empresa capta água de fonte
subterrânea geralmente para o processo produtivo e utiliza os serviços municipais de
abastecimento de água.
Sindicatos dos Trabalhadores
A empresa mantém relações com os sindicatos dos trabalhadores das mais diversas linhas
políticas (Força Sindical, CUT), regionais, nacionais. Segundo o diretor adjunto de
Administração de Pessoal, os líderes e representantes sindicais têm liberdade de atuação, e a
participação e atuação política destes não é critério de discriminação no processo de seleção
dos funcionários e nem tampouco de demissão.10 Para a gestão da empresa, o respeito para
com a atuação e participação política dos trabalhadores faz parte da cultura corporativa, que
vem de sua origem alemã que tem na social-democracia seu modelo de relações políticas.
A relação com os sindicatos tem sua história, desde a década de 1970, quando surgiu o
movimento sindical no ABC e a liderança do sindicato dos metalúrgicos, com reinvidicações
salariais e políticas, greves e conflitos e impasses, que tiveram como resultado a criação da
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comissão de fábrica; todo os acordos trabalhistas entre a comissão de fábrica e a empresa são
referendados pelo sindicato, o que é uma obrigação legal. Foram implementadas medidas
como o banco de horas e a participação nos resultados (1995) pela empresa, medidas
consideradas inovadoras para o setor na época. Os próprios sindicatos evoluíram e a liderança
atual tem uma visão e uma atuação política orientada mais para a cooperação do que o
confronto. Segundo o diretor adjunto, atualmente, alguns líderes conhecem o setor e as
características dos negócios como os empresários, ou até melhor, o que implica que as bases e
os resultados da negociação são diferentes dos da década de 1970 e 1980. Segundo o diretor,
nos últimos anos, praticamente não ocorreram greves e paralisações.
Em uma negociação com sindicatos especificamente no aspecto de que vai fazer corte de
pessoal e isso significa um impacto negativo na sociedade, porque você está tirando o
emprego de pessoas, nesse ponto com certeza vai ser um ponto negativo para empresa,
porque para imagem dela, ela está demitindo pessoas. Mas isso desde metade da década de
90, a forma como as negociações têm acontecido e o relacionamento entre a empresa,
amadureceu muito, os dois lados. Os dois lados começaram a respeitar um ao outro
mutuamente e isso tem trazido bons resultados. Tanto é que nós não temos tido greve assim
radicais, já faz alguns anos. O relacionamento amadureceu muito, com certeza. Gerente de
Treinamento
O ponto crítico para a gestão da empresa é a legislação trabalhista arcaica, da década de 1940,
que não acompanhou as mudanças econômicas e sociais e impede efetivamente a evolução
das relações trabalhistas em geral. A empresa tem relação com sindicatos atuantes, com uma
formação política sólida, ligados a diferentes linhas políticas, com influência na atuação da
empresa e dos funcionários. Se compararmos com a relação de outras empresas de menor
porte e de outros setores, os sindicatos não têm a mesma atuação e linha política.
2. Políticas e Estratégias
A Responsabilidade Social foi incorporada nas políticas e estratégias da empresa., que tem
uma política de qualidade, política ambiental, política para segurança e saúde e política para a
gestão de recursos, referente a salários, benefícios e participação nos resultados que orientam
as práticas de gestão de recursos humanos. A empresa passou pelo processo de certificação da
ISO9000, e está na fase final da certificação da ISO14000, mas sua meta é atingir os padrões
de qualidade que seguem o modelo de gestão da Fundação Européia para Gestão da

10

Foi citado que vários líderes sindicais foram funcionários da empresa, como por exemplo “Vicentinho”
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Qualidade, que integra Qualidade, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança do
Trabalho.
a) As políticas e os compromissos assumidos estão expressos nos documentos da empresa
para o público externo e interno.
Política de Qualidade – ISO 9001
1. Ter o cliente como centro de nossas atenções
2. Promover o trabalho em parceria com clientes e fornecedores
3. Incentivar o treinamento e trabalho participativo visando ao comprometimento dos
colaboradores
4. Prevenir falhas para obter produtos e serviços da mais alta qualidade
5. Obter a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços
Política ambiental da DaimlerChrysler AG
A proteção do meio ambiente é um dos nossos objetivos fundamentais.
1. Encaramos os desafios ambientais do futuro por meio de trabalho contínuo para melhorar
o desempenho ambiental de nossos produtos e operações.
2. Nós nos esforçamos para desenvolver produtos que, nos seus respectivos segmentos de
mercado, sejam altamente responsáveis quanto ao ambiente.
3. Planejamos todas as etapas de fabricação prevendo a proteção do ambiente.
4. Oferecemos aos nossos clientes serviço e informação ecologicamente orientados.
5. Nós nos esmeramos para conseguir um ótimo desempenho ambiental internacional.
6. Fornecemos para os nossos colaborados e ao público informação completa sobre a
proteção ambiental.
Política de Segurança e Saúde
1.

Segurança é Responsabilidade de todos nós, de forma a garantir um trabalho seguro,
saudável, em harmonia com nossos princípios empresariais, de segurança e saúde

2.

Todos os ferimentos, prejuízos à saúde, danos ao patrimônio e ao meio ambiente podem
ser prevenidos.

3.

O ser humano é o elemento mais importante para o sucesso de um esforço de segurança
e saúde.
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4.

Cada colaborador é responsável pela sua segurança e pela de seus companheiro

5.

Todo risco pode e deve ser gerenciado.

6.

A chefia é responsável pela prevenção dos ferimentos e dos danos à saúde de sues
colaboradores, bem como ao patrimônio ao meio ambiente.

7.

O treinamento e a conscientização contínuos representam elementos essenciais para
estabelecer um ambiente de trabalho livre de ferimentos e doenças ocupacionais.

8.

Todos os acidentes , mesmo os que não têm potencial de ferir ou de prejudicar a saúde, o
patrimônio e o meio ambiente devem ser investigados e tomadas as medidas adequadas.

9.

A segurança é parte essencial do negócio.

10. Trabalhar de forma segura é condição de empregabilidade.
11. A segurança fora do ambiente de trabalho é tão importante quanto a praticada na
empresa.
Com relação ao corpo funcional, os princípios e políticas relacionados a salários e benefícios
têm como objetivo assegurar a capacitação dos profissionais, um nível de qualidade de vida
compatível com os padrões requeridos pelas regiões em que estão instaladas as unidades
industriais. A empresa tem como prática proporcionar salários competitivos acima da média
praticada pela indústria regional e do setor automobilístico.
Com relação aos benefícios, há uma diretriz e uma política que orientam a gestão de recursos
humanos: respeitar a individualidade dos funcionários, para que eles administrem as suas
rendas; por exemplo, a empresa não oferece cesta básica, leite ou benefícios em espécie, pois
acredita que o indivíduo deve escolher o que fazer com o seu salário e que benefício é
remuneração e cabe aos indivíduos escolherem e administrarem os seus recursos.
A empresa não adota uma política de contratação de minorias e deficientes, porque entende
que por princípio de respeito a integridade e capacitação dos indivíduos, a seleção dos
candidatos é por competência e habilidade, independentemente de cor, credo, religião, partido
político, deficiência física e mental Todos são aptos e capazes por princípio. Oito por cento
dos funcionários são portadores de deficiência física e mental, e não há convênio ou parceria
com nenhuma entidade para contratação. A diversidade nos quadros da empresa, segundo os
entrevistados, sempre foi uma característica da empresa. Observa-se pelas respostas dos
entrevistados da área de recursos humanos, uma preocupação em não adotar posturas
“politicamente corretas”, porque pode ser interpretada como falsidade social. É a questão em
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separar os interesses da empresa das boas ações, para não ser interpretado como uma
campanha de autopromoção da imagem da empresa.
As políticas e diretrizes de responsabilidade social para os seus funcionários estende-se para
os seus familiares e para a comunidade local. A empresa tem como política não impactar, ou
minimizar os impactos de suas operações na sociedade, respeitar a comunidade em torno das
unidades industriais, e sua atuação orientada para a comunidade é oferecer os seus recursos
para apoiar as entidades e associações locais. A prioridade é apoiar os projetos da comunidade
local. Os projetos e programas de âmbito nacional são secundários, iniciativas pontuais e
devem estar associados aos interesses da empresa.
Não há uma política para as ações sociais e filantrópicas da empresa, como uma política de
doações para entidades, apoio a uma determinada linha de projetos, programas sociais e
culturais. Os projetos ambientais (como o Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia, a doação
do material reciclável da coleta seletiva de lixo para o Centro de Triagem da Vila Paulicéia,
São Bernardo, o Trio Elétrico Ecológico parceria da DaimlerChrysler do Brasil e Fundação
Ondazul) têm sido um foco de atuação da empresa orientada para o público externo.
Não podemos definir como uma política, mas a empresa tem como diretriz não divulgar para
o público externo, nos veículos de comunicação, as ações sociais e filantrópicas tem uma
atitude prudente no sentido de evitar que estas ações sejam confundidas com assistencialismo.
As iniciativas de voluntariado têm o apoio e a contribuição da empresa, mas a gestão da
empresa deixa claro que são iniciativas dos funcionários e não da corporação.
[...] todo o trabalho que a empresa faz, não é divulgado. A empresa não tem interesse e acha
que não tem necessidade de fazer isso. Área de Comunicações
b) Estratégia geral da empresa
O próprio sistema de gestão pressupõe a transformação de políticas e diretrizes em objetivos,
metas e em plano de ação. O modelo de Excelência Empresarial da Fundação Européia para a
Gestão da Qualidade para a competitividade tem os capacitadores: liderança, gestão de
pessoas, políticas e estratégia, parcerias e recursos e processos. Resultados: satisfação das
pessoas, resultados dos clientes, resultados da sociedade e resultados empresariais.
A Figura 10 explicita o modelo de excelência.
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As metas da empresa para o ano de 2001 são:
Concluir o processo de integração dentro da DaimlerChrysler do Brasil
Atingir a rentabilidade planejada, lançar novos produtos
Participação de mercado -- metas de participação no mercado
Satisfação dos clientes
Atingir indicadores de satisfação de clientes
Satisfação dos colaboradores
-

Melhorar em 5% indicadores de relacionamento chefia X funcionário

-

Melhorar em 5% a comunicação e interação entre áreas

- Reduzir a taxa de gravidade de acidentes em 15%
Sociedade
-

Realizar os objetivos e metas ambientais para obter a certificação ISO14001

-

Implantar o SGA em Juiz de Fora

A inclusão da questão ambiental nas metas e objetivos da empresa é uma estratégia de
competitividade da empresa, a implantação da ISO 14000, é um diferencial competitivo, a
Scania é primeira empresa do setor automobilístico a ter a certificação. Mas, a gestão
ambiental está indo além da adaptação dos processos operacionais e produtivos da empresa,
está sendo incorporada nos produtos da empresa.
O centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa está envolvido na pesquisa voltada ao
estudo da utilização em seus produtos de matérias-primas de origem vegetal com o objetivo
de diminuir os impactos ambientais. A utilização da fibra de coco produzida na Amazônia
para os encostos, o desenvolvimento do motor a gás, e os materiais utilizados na fabricação do
Classe A foram cuidadosamente examinados e escolhidos sob o aspecto ecológico. Mais de
80% de todos os materiais termoplásticos utilizados no Classe A compõem-se de cinco
diferentes grupos de materiais sintéticos, que têm como uma de suas características de
qualidade mais importantes boas propriedades de reciclagem.
A Mercedes-Benz foi a primeira empresa na América do Sul a adotar o processo de pintura
hidro-solúvel, ou pintura à base d’água. O recurso representa um grande avanço em relação à
redução de seu impacto ao meio ambiente, por que diminui consideravelmente o uso de
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A qualidade técnica e a inovação sempre foram um diferencial competitivo da marca
Mercedes-Benz. Aliada à inovação e excelência técnica a adoção de processos e tecnologias
limpas e mudanças no produto transformando-o em ambientalmente amigável, tem sido um
foco de diferenciação dos produtos da marca MB, uma oportunidade de mercado para a
atingir novos segmentos e um melhor posicionamento da empresa em nível global.
As políticas e estratégias da empresa são orientadas para o bem-estar dos colaboradores, meio
ambiente, satisfação dos clientes, conscientes que estes são os meios de se atingir os
resultados empresariais. A gestão ambiental é um foco de atuação forte, e faz parte da
estratégia de diferenciação da empresa no mercado.
As ações sociais fazem parte da política e estratégia de comunicação corporativa, não há uma
definição de uma política e estratégia para estas ações, esta atuação fica centrada na atuação
da diretoria. Quando são iniciativas dos funcionários, a empresa contribui com seu apoio, mas
compreende como um compromisso do funcionário e não da empresa.
3. Processos e Procedimentos
Os processos e procedimentos adotados pela empresa estão relacionados com o sistema de
gestão da empresa.

O processo de definição de geradores de valor, a formulação de

estratégias, e o sistema de Gerenciamento de Diretrizes e Rotinas.
a) Sistemas formais
A RSE foi incorporada aos objetivos e metas da empresa, e os processos e procedimentos para
fazem parte do sistema de gestão da empresa. O processo de certificação ISO9000 e
ISO14000 é baseado no processo dinâmico e cíclico conhecido PDCA, sigla que representa
as ações de Planejar, Implementar, Verificar e Analisar criticamente um ciclo da melhoria
contínua de outros sistemas da gestão. Foram desenvolvidos os procedimentos normativos
para atingir os padrões de qualidade, segurança e saúde, meio ambiente para as áreas
operacionais.O processo de certificação da ISO14000 está na fase final de implantação,
pretende-se obter o certificado este ano. Os procedimentos normativos são estendidos para
fornecedores e concessionários.
Com relação aos padrões éticos está sendo traduzido o código de ética do Grupo Daimler
Chrysler, o objetivo deste é integrar as culturas das empresas e adapta-lo para a realidade
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brasileira, como dizem os entrevistados “tropicalizar” o mesmo.

Este código será enviado

para todos os funcionários, é visto como uma formalização dos padrões de conduta já
internalizados pela cultura corporativa.
O processo de certificação cria os requisitos, padrões e normas a serem atendidos pelos
sistemas de gerenciamento. Mas, o mais importante não são as normas e padrões mas o
processo de implementação que desenvolve a capacidade de gestão da empresa, sistematiza os
procedimentos para se atingir os objetivos, metas e padrões.
b) Treinamento
A empresa investe intensamente no treinamento de seus funcionários para conscientizar,
sensibilizar, capacitar os colaboradores e implementar as medidas e processos relacionados
com Segurança e Saúde Ocupacional, Meio Ambiente, e Qualidade. São programas, cursos,
palestras, reuniões, campanhas e eventos para a prevenção de acidentes, implantação dos 5S’s
nas áreas produtivas, administrativas e áreas externas. Não é suficiente definir normas,
padrões e adotar filosofias de trabalho se não forem desenvolvidos processos para internalizar
estas práticas. Estes cursos, palestras e programas de treinamento também são direcionados
para fornecedores e concessionários. O treinamento em segurança e meio ambiente faz parte
do processo de integração dos novos funcionários.
Os profissionais das concessionárias são treinados diretamente pela empresa (Centro de
Treinamento em Campinas), além da promoção de encontros e eventos anuais.
Concessionários e frotistas participam do programa Fábrica Aberta,convidados a conhecer as
instalações da empresa., eles trazem sua contribuição pessoal para a Mercedes-Benz, pois suas
sugestões são ouvidas e se transformam em melhorias efetivas nos processos, produtos e
serviços.
Estes processos não estão restritos ao corpo funcional, mas estende-se aos familiares e a
comunidade local, por meio de eventos e campanhas. Os cursos de aprendizagem industrial
existem há mais de 40 anos, em parceria com o SENAI, para os filhos de funcionários.
Programa de Estágios para Universitários e Trainees.
Na área ambiental, EGQ tem sido desenvolvidos projetos de educação ambiental como:
Semana do Meio Ambiente, Coleta Seletiva, Segregação de Resíduos .
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−

Semana do Meio Ambiente- evento realizado há 4 anos, para estimular a criatividade e
refletir para pensar o que cada um poderia fazer. As principais campanhas foram: “Juntos
preservamos a vida”, “Mudando, Agindo e Reciclando”, “Rumo à Qualidade Ambiental”,
“Idéias verdes para um planeta azul”. Esse programa envolveu cerca de 12 mil
colaboradores e funcionários de terceiros que assistem a teatros e palestras sobre o tema
meio ambiente.

−

O programa de Coleta Seletiva, iniciado em 97, teve várias fases. A primeira delas foi
educar, através de palestras, teatros e ações de comunicação visual, com orientações
básicas.Foram feitos procedimentos para a segregação de alguns tipos de resíduos, como
lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio, pilhas e baterias, cartuchos de impressoras O
programa estendeu-se a todos os setores da empresa e para a comunidade.Foi construído
um centro de reciclagem na Vila Paulicéia, a comunidade vizinha à fábrica de São
Bernardo, e doados os equipamentos e veículos para a retirada do material. O material
reciclável (papel, papelão, plástico, vidro) da fábrica e o trazido pelos funcionários de casa
é doado para o centro de triagem, administrado pela igreja, que comercializa este material
A partir desta iniciativa, foi implantada a coleta seletiva no bairro e outras empresas estão
adotando o mesmo procedimento doando o material para o centro.

−

Programa de Treinamento em Meio Ambiente em nível de – Pós Graduação com a FAAP,
foram formados 37 funcionários da empresa.

−

Projeto de Treinamento Técnico Ambiental para 400 pessoas, e algumas vagas serão
disponibilizadas para técnicos da prefeitura, órgãos públicos (secretarias de estado e
municipal), e agentes comunitários. (2o Semestre/2001).

E um convênio que vai ser

assinado entre a GTG, Mercedes, prefeitura de São Bernardo.
Treinamento em liderança com foco na Responsabilidade Social, projeto Mão na Massa
implantado em 2000, primeiro projeto corporativo orientado para ação social voluntária. O
objetivo é institucionalizar o treinamento para a empresa.
A área de treinamento transcende os limites da empresa atingindo fornecedores,
concessionários e atualmente por meio da atuação ambiental e social está se direcionando para
a comunidade.
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Cabe destacar o comentário do Diretor de Gestão da Qualidade sobre os processos adotados
pela empresa:
No que diz respeito ao meio ambiente, estamos olhando para o cidadão e não para o
funcionário. Fizemos um trabalho, educação ambiental no sentido de utilizar energia elétrica
de forma adequada, economizar água, aquelas regras de não varrer o quintal com água e sim
com vassoura e não pegar a mangueira e ficar varrendo, banho mais curto... Fizemos uma
campanha da coleta seletiva dentro da empresa, preparamos as pessoas no sentido da
implantação, estamos prestes a nos certificarmos na ISO 14.000. Só funciona com a
participação das pessoas.
Certificamos em 95 a ISO 9000 e agora vamos para o 14.000. Tanto a ISO 9000 como a
14.000, nossa preocupação é com a implantação do sistema, a certificação é um diploma. O
que importa é o sistema implantado que nos traz vantagens, seja a nível de economia quanto
a nível de redução do impacto ambiental ampliando a contribuição da empresa na
preservação da vida.
c) Sistemas de Avaliação
-

Auditorias externas e internas

-

Auditorias externas

A certificação de qualidade e de meio ambiente social implica que as empresas serão
auditadas periodicamente pelos certificadores credenciados.
No processo de fusão, foi realizada uma auditoria pela holding requisitada pelos acionistas a
bolsa de valores para garantir o valor das ações. Conseqüentemente, as unidades da empresa
em todos os países foram auditadas: financeira, contábil, ambiental e segurança. Isto significa,
que o valor das ações inclui a análise de risco financeiro, ambiental e segurança.
- Auditorias Internas
As áreas operacionais implantam os sistemas de controle – planejamento e controle dos
indicadores de qualidade, meio ambiente e segurança. A Diretoria de Gestão da Qualidade
tem como função a auditoria das áreas operacionais para o cumprimento dos padrões, metas e
parâmetros estabelecidos nos planos e estratégias de qualidade, meio ambiente, segurança e
saúde ocupacional. O sistema de gestão ambiental está sendo implantado, os indicadores para
o controle ambiental foram definidos e o controle está sendo implantado pelas áreas
operacionais em conjunto com o EQA.
- Avaliação de fornecedores e concessionárias
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Este processo de auditoria é realizado junto a fornecedores e rede de concessionários.

A

relação com fornecedores e concessionários é extremamente importante para a indústria
automotiva, estes são os parceiros estratégicos nos negócios – desenvolvem os produtos,
equipamentos e ferramentas em conjunto com a empresa. Para manter seus padrões técnicos
de qualidade e serviços é necessário a integração com os fornecedores. Atualmente, não basta
padrões técnicos e de qualidade, a reputação da empresa está associada a reputação dos seus
fornecedores e concessionários, com a implantação da ISO 14000 a empresa estabeleceu os
procedimentos normativos para seus fornecedores e concessionários. As normas e padrões
deverão ser atendidos pelos fornecedores e estes serão avaliados pela empresa. Este processo
é conduzido em duas etapas, a primeira auditoria da conformidade legal e a segunda auditoria
do sistema de indicadores.
Este processo de avaliação dos fornecedores foi iniciado em 1998, com o envio de carta da
diretoria convidando os fornecedores a cumprirem a política ambiental da empresa e no
mínimo estar em conformidade com a legislação ambiental. Este processo é conduzido pelo
EQA, que selecionou os fornecedores potencialmente poluidores, 538 dentre os 3000,
(fabricantes de tintas, pneus, papel, etc.).
A diretriz estabelecida foi estar em conformidade com a lei. Foi enviado um questionário para
ser respondido pelos fornecedores e solicitado o envio da documentação que atestasse a
conformidade legal (Licenciamento ambiental). Deste processo, a empresa qualificou os
fornecedores em “aptos” e “não aptos” a fornecer para a empresa. Para os fornecedores não
aptos a empresa negociou um prazo de 6 meses para se adequarem à legislação ambiental, e
forneceu uma assessoria para o processo de ajustamento. A área de compras participa deste
processo, se o fornecedor não cumprir o compromisso assumido o fornecedor está
desqualificado. Posteriormente, os fornecedores serão auditados pelo EQA, para verificar a
conformidade legal e futuramente auditorias de sistema.
O Cempre tem um acordo com a Unicef para eliminar o trabalho infantil, a empresa está
implementando este trabalho de avaliação, se no processo de auditoria for constatada o
emprego de trabalho infantil, o contrato do fornecedor é imediatamente cancelado. Entretanto,
o alcance desta avaliação limita-se aos fornecedores que estão sendo auditados pelo EQA, ou
seja não alcança todos os fornecedores da empresa e tampouco a cadeia produtiva (os
fornecedores dos fornecedores).
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O mesmo processo está sendo implementado junto às concessionárias para se ajustarem a
legislação ambiental. O que foi observado pela coordenadora do EQA, que no caso das
concessionárias, muitas vezes os órgãos ambientais locais não tem a capacidade técnica e
conhecimento para analisar a conformidade com a legislação, para estes uma concessionária é
uma loja, e portanto não necessita a licença, não sabe que uma concessionária tem oficina
agregada, posto de combustível, etc. Considerando estas circunstâncias, a exigência para as
concessionárias é o mínimo exigido pela legislação estadual e os órgãos estaduais.
- Avaliação de funcionários
Os funcionários têm participação nos resultados (1995), tem como critério o atendimento das
metas coletivas acordadas com os funcionários. A negociação com o pessoal operacional,
horistas e mensalistas, é feita com o sindicato e comissão de fábrica.

A participação está

relacionada aos resultados. É um valor fixo que é distribuído e está relacionado com as metas
fixadas nos planos anuais, nestas estão incluídas as metas ambientais, de alguma forma a
atuação orientada para a RSE está incorporada a avaliação do desempenho dos funcionários.
Os critérios de avaliação dos executivos são mais exigentes e são uniformes para o grupo em
escala mundial.
Os critérios de participação são quantitativos: índices de produção; qualitativos: índices de
qualidade de fábrica - produtos e gestão, e comportamental: um indicador relevante para a
gestão da empresa, neste período de avaliação é o absenteísmo.
- Avaliação da gestão de pessoas
A empresa realiza uma pesquisa de clima organizacional desde 1999 para medir o grau de
satisfação dos funcionários. A pesquisa é amostral, trimestralmente, de acordo com a data de
nascimento dos colaboradores, eles recebem um formulário para preencher.11 São 100
questões, para os executivos são 120 questões, relacionadas aos diversos aspectos da gestão
da empresa: ambiente de trabalho, condições de trabalho, salário e benefícios. Em 2000,
foram enviados 11890 questionários e respondidos 7.111 (60%).
d) Comunicação

11

O questionário é confidencial, o respondente não dá o nome,registro e centro de custo, e o questionário é
devolvido pelo correio interno ou Box de RH espalhados pela fá brica.
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Há vários meios de comunicação intranet, quadro de aviso, sugestões, revistas e boletins
informativos para os funcionários, internet.
Com certeza, o processo de comunicação mais efetivo para as questões de meio ambiente,
segurança e qualidade são as reuniões dos núcleos de gerenciamento ambiental e colegiado de
segurança e saúde. A partir destas reuniões há uma troca efetiva de informações, os projetos e
idéias implantadas são conhecidas e transferidas para outras áreas e unidades, e para a
diretoria. As campanhas , eventos e programas também são importantes para o envolvimento
dos funcionários, familiares e da comunidade. O sucesso da coleta seletiva de lixo teve como
fator importante a comunicação e integração com outras áreas e o envolvimento dos
familiares no processo.
Encontros, workshops, seminários e palestras promovidos pela empresa são um canal de
comunicação com fornecedores e concessionários. A gestão técnica da empresa é uma
referência para vários setores empresariais e acadêmicos, o corpo técnico e gerencial da
empresa ministra palestras, aulas para o publico externo (escolas, universidades, encontros
técnicos e profissionais).
A representação dos empregados pela comissão de fábrica é um canal de comunicação formal
dos funcionários da fábrica com a gerência e diretoria.
A empresa não elabora ou publica o Balanço Social, anualmente é elaborado o relatório social
distribuído para todos os funcionários e público externo. Como a empresa passou a ser uma
sociedade limitada não é obrigada a publicar o Balanço Anual, também não é elaborado e
publicado um relatório anual para o Brasil. (conforme informações dos entrevistados)
4. Ações sociais e ambientais
As ações sociais e investimentos serão descritos a partir do Relatório Social (1998 e 1999). O
relatório é elaborado pela área de Recursos Humanos, contém as informações sobre
desempenho, diretrizes, políticas e processos da empresa. Dados sobre investimentos e
despesas realizados com colaboradores, meio ambiente, saúde e segurança. Neste relatório
não tem informações financeiras da empresa como receita, lucro, distribuição de lucros.
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- Projetos e Ações Sociais orientadas para os Colaboradores
A remuneração e os benefícios oferecidos para o corpo funcional estão descritos na tabela a
seguir:
Remuneração (em R$ milhões)
Remuneração Fixa (salários, horas
extras e adicionais)

98
240,1

%
39,5

99
249,6

28,7

4,7

22,0

3,6

74,1

12,2

54,2

8,9

127,4

21,0

140,6

23,1

137,7

22,6

143,1

23,5

Remuneração Variável- Participação
nos resultados
Benefícios (assistência médica,
restaurante, transporte, seguros de
vida e outros)
Encargos trabalhistas(férias,
13 o.salário, aviso prévio, ausências
legais)
Encargos Previdenciários (FGTS,
previdência social e auxílio doença)
Total

608,0

%
41,0

609,5

Benefícios - Assistência Médica , Jurídica e Social, Transporte e
Alimentação
Assistência Médica
Número de atendimentos
Número de beneficiados
Investimento Total (r$milhões)
Investimento por empregado/ano
em R$
Assessoria Jurídico e social
Programas de Visita a fábrica
Número de empréstimos
concedidos
Assistência hospitalar, domiciliar,
acompanhamento d e internação
Acompanhamento de processos
Aconselhamento Jurídico
Distribuição de brinquedos para
os filhos
Alimentação
Número de Refeições Servidas
Investimento Total
Custo Médio Unitário das
refeições (R$)
Transporte
Despesa com fretamento (R$
Milhões)

98

99

916,8
37089
18,1
1493

940,4
37732
20,7
1692

98
7165
980

99
4402
1182

98

92

92
1460
11085

125
1142
9738

98
2864,8
10,2
5,84

99
3026,7
10,6
5,9

98

99
9,1

9,9
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- Desenvolvimento profissional e pessoal
A empresa oferece programas e cursos para o desenvolvimento pessoal e profissional como:
-

Programas de formação Básica de 1o . e 2o . grau desenvolvidos em conjunto com o Sesi e a
Fundação Bradesco.

-

Programas

de

qualificação

e

aperfeiçoamento

técnico,

administrativo

e

gerencial

realizados no Brasil e Exterior.
-

Subvenção de estudo e aperfeiçoamento de linguas

-

Aprendizagem Industrial, Estágios e Programa de Trainees,
Treinamento e
Desenvolvimento
Cursos realizados
Horas (em mil)
Investimentos (R$milhões)
Participação

-

98

99
3952
1271
9,1
43.227

4925
1047,1
8,8
64.590

Segurança e Saúde no Trabalho
•

Treinamento, campanhas para uso de EPI, SIPAT, sinalização fabril, sistemas de
controle e a estimulação da prática dos 5S’s em toda fábrica

•

Trabalhos de ergonomia, para avaliação e adequação das condições de trabalho e para
tornar as operações mais seguras e confortáveis.

•

Investimentos nas condições de trabalho e segurança: 4 milhões (98), 3 milhões (99).

- Meio Ambiente
Implantação do Sistema de Gestão Ambiental nas unidades de São Bernardo, Campinas e Juiz
de Fora. A atuação ambiental está relacionada aos processos operacionais, produtivos, adoção
de técnicas e equipamentos de controle ambiental e na adoção de modificações nos produtos.
Conceitos e ações como fábrica limpa, aprimoramento dos meios e processos de fabricação,
educação ambiental, coleta seletiva de lixo e emprego de matérias-primas naturais já fazem
parte das práticas gerenciais e rotineiras da empresa.
A DaimlerChrysler do Brasil é o Centro de Competência Mundial do grupo para o
desenvolvimento de motores movidos a gás natural. A tecnologia empregada vem sendo
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utilizada em ônibus urbanos Mercedes-Benz, principalmente no Estado de São Paulo,
contribuindo para a melhoria da qualidade do ar na grande metrópole.
Projetos Ambientais para o público externo
Desde 1992, a Daimler-Benz, a Mercedes-Benz do Brasil e a Universidade Federal do Pará
vêm desenvolvendo o projeto Poema – Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia. Esse projeto,
que se iniciou com 38 famílias na ilha de Marajó, cuida do plantio e da preservação de alguns
vegetais, especialmente o coco, do qual se extraem fibras para confecção de bancos e apoio
para a cabeça. A população participa do projeto, de forma racional, sustentável e
economicamente viável. A totalidade de sua produção é absorvida pela empresa. O projeto
recebeu R$8 milhões. (Revista Cláudia, 2001- abril)
Investimento em pesquisas científicas sobre propriedades físico-químicas de uma série de
fibras, óleos, resinas, látex e cortes nativos na região amazônica foram da ordem de R$ 1
milhão.
DaimlerChrysler do Brasil e Fundação Ondazul criam o primeiro Trio Elétrico Ecológico,
trata-se de um caminhão Mercedes-Benz modelo 1938 S especialmente preparado para operar
com motor movido a gás natural. A iniciativa partiu de um convênio entre a DaimlerChrysler
do Brasil e a Fundação Ondazul, organização não governamental, com sede em Salvador e
presidida por Gilberto Gil. O objetivo do Ecotrio, é o de criar um novo conceito que
possibilite melhorias ao meio ambiente com a redução dos níveis de emissões de poluentes e
de ruídos nos veículos que desfilam pelas avenidas seguidos de foliões.
O projeto do Ecotrio foi elaborado de acordo com critérios de qualidade ambiental. Além dos
motores do caminhão e do gerador de energia movidos a gás natural, o veículo recebeu
iluminação que utiliza fibra ótica, garantindo um efeito plástico elegante e arrojado. Ela segue
as normas de conservação de energia encomendadas pelo Procel, da Eletrobrás.
Além de atuar no carnaval da Bahia, estréia em 2001, o Ecotrio deverá, também, ser utilizado
como palco móvel estendendo sua utilização durante todo o ano. O objetivo é de que o
veículo possa abrigar desde concerto de orquestras até shows de artistas de diferentes estilos,
participando de festividades nos mais diferentes pontos do País.
Além dos projetos ambientais, a empresa patrocina e promove várias iniciativas sócio
culturais, no campo das artes, música e difusão cultural. Edita a revista “ A sua boa estrela”,
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calendário para a difusão de temas brasileiros, proveu concursos literários. Doações para
entidades sociais.
Voluntariado
Os funcionários têm atuado voluntariamente na comunidade e recebido o apoio da empresa.
Destaca-se a participação dos funcionários da empresa da unidade de Campinas no Programa
de Gestão Voluntária da FEAC, desde 1996, no apoio à Fundação Síndrome de Down ao
Grupo Comunitário Criança Feliz.
E o Projeto Mão na Massa, criado em 2000, treinamento com foco na Responsabilidade
Social, iniciativa de voluntariado da empresa.
B) Dinâmica Empresarial
O conjunto da atuação orientada para a RSE da empresa afeta a dinâmica empresarial.
1. Clima Organizacional
a) Satisfação dos empregados
A atuação orientada para a responsabilidade social afeta positivamente a satisfação dos
colaboradores, os entrevistados percebem que os princípios da empresa, a definição de
políticas, a adoção de processos e procedimentos demonstram o compromisso da empresa
com a responsabilidade social. Não é uma relação direta, pois não existe um indicador entre a
RSE e a satisfação dos colaboradores. Alguns indicadores da pesquisa de clima
organizacional estão relacionados com a postura social da empresa.
-

97 % dos respondentes concordam que a empresa se preocupa com o meio ambiente

-

95% concordam que os produtos da empresa são os melhores do mercado

-

74% considera as condições ambientais de trabalho boas

-

86% se sente respeitado pelo seu chefe

Estes indicadores demonstram a percepção da empresa pelos colaboradores em relação aos
compromissos da empresa expressos nos princípios, políticas que estão nos documentos da
empresa. O envolvimento da alta administração, a inclusão da segurança e meio ambiente na
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estratégia, a sistematização dos procedimentos normas e ferramentas da gestão evidenciam
que estes compromissos são reais e consistentes com o desenvolvimento da RSE na empresa e
não é apenas um discurso.
As

mudanças

comportamentais

sempre

envolvem

resistências,

gera

insatisfação

e

insegurança, o treinamento as campanhas de sensibilização são importantes para apoiar estas
mudanças. Criar normas, procedimentos e definir políticas não é suficiente para mudar os
padrões comportamentais.
A organização matricial pela criação de grupos colegiados, demonstrando que estas questões
são responsabilidade de todos, foi um fator importante para estimular a participação efetiva de
outras áreas e de todos os colaboradores. A partir destes grupos há uma troca de informações
fundamental para a integração nas diversas áreas, promove a participação de todos, internaliza
as metas, parâmetros e integra a gestão ambiental, qualidade e segurança nas diversas áreas da
empresa.
“A ISO pede que defina quais impactos ambientais que cada área gera, tem que fazer um
programa de como vai definir, conseguimos participação de todos os funcionários, quais são
as metas. Com as metas você acaba mantendo a motivação e vai sempre se criando”.Diretor
de Gestão da Qualidade
“Com certeza, você não se sente um parafuso dentro de uma engrenagem. É aquela historia
do Chaplin, você se sente um agente que intervem. Pelo menos eu me sinto, e as pessoas com
quem eu converso se sentem também como fazendo algo mais e algo que tem valor”
Coordenadora do EQA
A nomeação dos representantes nos colegiados pela diretoria, é um apoio importante, na
medida que estabelece uma autonomia e autoridade para os coordenadores de meio ambiente
e segurança em suas áreas. Estes coordenadores são responsáveis pelo meio ambiente e
segurança na sua área independentemente da sua função ou cargo.
Mas por outro lado, tem outro aspecto que envolve a relação com as pessoas e o clima
organizacional, este tipo de atuação pode gerar conflitos e irritação no ambiente de trabalho,
tem uma conotação de fiscalização e interferência no setor. Por exemplo, os funcionários não
podem ter cesto de lixo próprio, o lixo tem de ser descartado nos containeres do setor, não
pode andar na contramão, não pode colocar material elétrico sobre madeira, pois aumenta o
risco de acidentes, qualquer acidente pessoal tem que ser registrado como acidente de
trabalho. São regras e normas que interferem no dia a dia dos funcionários, e se não for
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cumprida, o responsável pode advertir, ou fazer um discurso sobre a cadeia ecológica, o
impacto ambiental do lixo, quantas árvores foram sacrificadas para produzir o papel... são
excessos que podem ocorrer e gerar desconforto, no sentido das pessoas se sentirem vigiadas,
fiscalizadas e punidas em excesso por uma falta pequena.

As normas e regras podem se

tornar a finalidade e não o meio e levadas a extremos.

“se você analisar de 99 para frente à questão da segurança do trabalho na nossa empresa,
até irrita a gente de tanto cuidado que se tem. Adotou-se uma política tão agressiva...”

“Hoje se você olhar a segurança no trabalho, você até fica irritado, de tanta coisa que tem:
não pode isso, não pode aquilo. São feitas auditorias de segurança, auditorias... ex.: se o
pessoal da auditoria vier aqui, vai dar uma bronca porque tem um transformador em cima do
causter de madeira. E a norma que foi estabelecida é que transformador só pode ficar em
cima de apoios metálicos, porque pode aquecer a madeira. Essa preocupação é uma
preocupação estratégica da empresa.”
“Era uma avenida de 2 mãos nessa rua aqui. agora é tudo mão única aqui na Mercedes. Se
você sair de carro, tem que dar uma volta... e se pegarem o pedestre atravessando fora da
faixa, vai levar uma bronca. Precisava ir para o extremo. Depois de acontecer 4 acidentes,
precisava ir ao extremo, mesmo.”
Segundo os entrevistados, embora a política e estratégia sejam agressivas para alguns, teve
resultados efetivos, a diminuição dos acidentes de trabalho e a coleta seletiva de lixo faz parte
do dia a dia dos funcionários:
Em 99, a unidade de Campinas encerrou o ano de 99, com zero acidentes com afastamento
do trabalho, com redução de 27% no total de acidentes em relação a 98. Relatório Social, 99.
A área de Pintura, há 500 dias não registra acidentes com ou sem afastamento. Boletim
informativo interno, 2000.
Os trabalhos e investimentos (equipamentos e mobiliário) em ergonomia reduziram
sensivelmente o índice de geração (praticamente zero) de doença ocupacional.Diretor de
Gestão da Qualidade.
“Sim. você pode perguntar para alguém e ele não saber que a gente participa de projetos
desse tipo. A questão da reciclagem todo mundo sabe, é uma coisa tão forte, aqui dentro. As
pessoas levam para dentro de casa. A gente não tem lixo, aqui.” Área de comunicações
Outro ponto importante que pode advir da sistematização de normas, procedimentos
decorrentes do processo de certificação é o engessamento da gestão. Para realizar qualquer
coisa é necessário seguir as normas e procedimentos padrão, que desestimula a mudança e
tolhe a criatividade individual. A burocratização do processo, todo o final de mês precisa
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fazer os gráficos, planilhas, pendurar nas paredes, quadros de aviso que se tornam
mecanismos automáticos, e não se tem noção do que está sendo feito, para que e porque. A
médio e longo prazo pode levar a acomodação e desestímulo.
O desenvolvimento dos processos organizacionais e da gestão de meio ambiente e segurança
incorporou estas questões na prática do dia a dia da empresa, e o resultado final que são as
melhorias implantadas, a mudança de comportamento afetam positivamente o ambiente de
trabalho, as condições ambientais e trazem satisfação. A irritação, os conflitos iniciais fazem
parte de um ciclo de mudança, assim como a burocratização, o engessamento da gestão é visto
como um efeito pós-mudança, uma fase de equilíbrio e estabilidade, quando há a acomodação
e o automatismo (no sentido negativo) pode indicar eventualmente uma oportunidade para
analisar e rever os sistemas.
A integração da gestão ambiental nas práticas da empresa, especialmente a coleta seletiva de
lixo demonstrou o potencial de atuação da empresa não apenas no âmbito interno da empresa,
mas estendeu-se para a casa dos funcionários e para a comunidade local.
A participação no Cempre, um tipo de organização diferente para os padrões da empresa
demonstra como a relação com associações técnicas e profissionais é importante para
direcionar a atuação da empresa.
A parceria com as universidades evidencia como participação da empresa em entidades e
organizações orientadas para a RSE pode abrir os horizontes e a atuação da empresa. O
projeto POEMA é um exemplo deste tipo de atuação. O projeto Ecotrio não trouxe ainda os
mesmos resultados, porque ficou restrito a área de marketing da empresa, e ainda é muito
recente para poder se analisar os efeitos na empresa. Mas esta linha de projetos, integra
algumas áreas da empresa, não teve o mesmo efeito que a coleta seletiva de lixo, esta faz parte
do dia a dia na empresa e na casa dos funcionários e gera benefícios para a comunidade
(Centro de Triagem) e para a empresa e para os cidadãos.
As iniciativas de voluntariado trazem satisfação para os colaboradores que participam das
mesmas, a satisfação pessoal de ter realizado uma contribuição social efetiva e séria. As
iniciativas ocorrem em várias áreas como foi descrito nos itens anteriores, mas ainda são
iniciativas isoladas. Percebe-se que os gerentes, coordenadores e técnicos têm o desejo de
participar e atuar diretamente na comunidade com um programa estruturado da corporação.
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Todos os entrevistados, da área de treinamento, operacional, área social, comunicação,
informalmente manifestaram a vontade de participar ativamente em ações sociais.
O “Projeto Mão na Massa”-- treinamento de liderança com foco na responsabilidade social é
uma iniciativa da área de treinamento de institucionalizar a atuação social orientada para a
comunidade como um programa corporativo. O projeto piloto atingiu os objetivos
organizacionais que eram desenvolver trabalho em equipe e gerenciamento de projetos por
meio de exercícios vivenciais envolvendo a RSE na comunidade. Para os participantes (28)
trouxe satisfação pessoal, desenvolveu a capacidade de liderança, trabalho em equipe e
comunicação, e para a comunidade beneficiou a entidade (Casa dos Velhinhos D.Adelaide e
seus Amigos) envolvida na ação.
Para ser transformado num programa corporativo tem que ser aprovado pela diretoria, é um
processo de convencimento da direção da empresa, é necessário demonstrar os resultados
desta iniciativa em termos de retorno para a empresa. Os custos do projeto foram menores se
o mesmo treinamento fosse realizado nos moldes usuais da empresa: contratação de uma
empresa prestadora de serviços de treinamento, despesas com hotel, estadia etc.Os resultados
foram apresentados para a diretoria e aprovado. Esta posição tem um efeito positivo pois
demonstra que a ação social deve seguir os mesmos parâmetros gerenciais das outras funções
na empresa, a filantropia é uma função dos negócios que precisa comprovar seu valor como as
outras funções, e como tal precisa demonstrar como agrega valor as estratégias de negócios
enquanto avança nas causas sociais. Além de dar autonomia para as iniciativas dos
colaboradores, estimular a criatividade, a inovação e criar oportunidades para a liderança nos
outros níveis da estrutura organizacional. O que realmente está ocorrendo, as iniciativas estão
emergindo de várias áreas e setores, e o nível médio, intermediário da estrutura hierárquica
está liderando este processo para institucionalizar a atuação social da empresa orientado para
a comunidade e sociedade.
Por outro lado, quando as iniciativas são da alta diretoria, principalmente o patrocínio de
eventos culturais, a doação para entidades sociais, os funcionários não participam, muitas
vezes desconhecem o que foi realizado, percebendo como uma atitude elitista da diretoria que
visa atender aos interesses estratégicos da empresa, manter boas relações políticas, preservar a
imagem da empresa.
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A falta de definição de uma política e estratégia orientada para a ação social da empresa assim
como foi adotado para a área de meio ambiente e segurança para integrar as áreas e setores da
empresa leva a ambigüidades e tensões, quais são os critérios que orientam a atuação da
empresa? quem se beneficia destas ações?

Qual a linha de projetos que a empresa quer

apoiar? . São questões importantes que poderiam ser consideradas na política e estratégia de
empresa de forma a estruturar atuação social da empresa, aproveitar o potencial destas
atividades e iniciativas em termos de satisfação dos colaboradores e imagem para a empresa.
b) Produtividade
Os entrevistados, percebem que a atuação orientada para a RSE afeta a motivação e a
produtividade, mesmo que não tenham indicadores quantitativos precisos e exatos. Melhorar
os padrões de meio ambiente e segurança, implantar o sistema de gerenciamento ambiental
criou o desafio, estimula a participação e motiva as pessoas.
A participação nos resultados no sistema de remuneração dos funcionários e a inclusão das
metas ambientais, segurança , satisfação dos colaboradores como resultados almejados pela
corporação motiva

os colaboradores a cumprirem as metas. Pela pesquisa de clima

organizacional, 80% dos respondentes se sentem motivados a aumentar a produtividade do
setor, se o cumprimento do cronograma e das metas relacionadas com meio ambiente e
segurança estão incluídas nos indicadores de produtividade, podemos inferir que os
colaboradores se sentem motivados. O mais importante é que o desempenho ambiental e de
segurança é uma variável relacionada com a avaliação dos funcionários. O comentário do
diretor de qualidade de como estimular a participação.
“A forma como consegue vender, passar para os funcionários a contribuição que estão
dando. Nós deixamos clara a contribuição que os funcionários estão dando no aspecto
ambiental. Se consegue vender, passar, demonstrar qual é a contribuição que o funcionário
pode dar, ele resiste no primeiro momento que possa gerar um trabalho adicional para ele,
Mas, isso faz com que aumente a motivação dele”. Diretor da Gestão da Qualidade
“Que nos tínhamos uma meta de implantar 20% do sistema de gerenciamento ambiental no
primeiro trimestre, e no primeiro bimestre 40%. 60% e 80% até o final do ano. Quem não
conseguisse atingir isso...e vinha uma auditoria externa pra verificar como estava essa
situação. Quem não conseguisse atingir esse item ficava vermelhinho no gráfico, mas tivemos
gente que não conseguiu na primeira etapa e foi um gás danado conseguir atingir os 40% da
segunda e no final do ano todo mundo conseguiu atingir os 80%. Isso foi um fator de
avaliação de remuneração variável.” Coordenadora do EQA
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c) Atração e retenção de talentos
Os benefícios e salários proporcionados são fatores de atração e retenção de talentos, fazem
parte das práticas de recursos humanos e estão relacionadas com o que as outras empresas e o
mercado oferecem, a situação individual, características pessoais etc. Comparando com outras
empresas do setor, os entrevistados consideraram que os benefícios oferecidos estão no
padrão médio das outras empresas do mesmo porte e setor.
Em geral, os entrevistados em todas as empresas, observaram que os colaboradores nunca
estão totalmente satisfeitos com salários e benefícios, as pessoas sempre vão exigir mais,
comparar, e escolher conforme a oportunidade e as circunstâncias do mercado.
Os funcionários da empresa são críticos em relação a empresa. O índice geral de satisfação12
levantado na pesquisa foi de 6,2 (São Bernardo 6,4, Campinas 6,2, e Juiz de Fora,5,7) (2000)
e 6,1 (1999). A empresa participou da pesquisa da Revista Exame- Melhores Empresas para
se Trabalhar (1998 e 1999) e não foi classificada entre as 50 e as 100 melhores para se
trabalhar, o que indica que há motivos de insatisfação na relação com os colaboradores.
Entretanto há um sentimento de participação, orgulho, forte nos colaboradores, percebe-se
que o espírito crítico faz parte da cultura da empresa, mas também há um espírito de defesa da
empresa, um sentimento de família, eu posso falar da minha família e não os de fora.
Segundo indicador da pesquisa de clima organizacional 92% dos respondentes aconselhariam
um amigo a trabalhar na empresa, 94% se sente satisfeito trabalhando na empresa,
considerando tudo que ela lhe oferece. Estes indicadores demonstram que a empresa atrai e
retém talentos.
Logicamente, a marca Mercedes-Benz é um ícone de qualidade, eficiência técnica e
desempenho no setor automotivo nacional e internacional e no ambiente empresarial. A
reputação e o status da empresa são fatores de atração e retenção de talentos. Uma parcela
desta reputação pode estar associada a moral e o prestígio de trabalhar numa empresa que se
preocupa com o meio ambiente, segurança do trabalho e qualidade de vida dos seus
funcionários e da comunidade. A RSE afeta principalmente o moral dos colaboradores, o
nome da empresa parece um sobrenome que os colaboradores agregam ao seu. Observando
que o nome Mercedes-Benz é mencionado com maior freqüência, que Daimler Chrysler. A
12

Os índices são a média ponderada das respostas.
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reputação, o moral e o prestígio da empresa são intransferíveis e não replicáveis por outra
empresa.
Ressaltando ainda, que a empresa tem o foco nos resultados, e que a RSE não é vista como
garantia e estabilidade de emprego, a atuação da empresa neste sentido tem demonstrado sua
posição de que não abre mão dos resultados para garantir empregos, se for necessário demitir
desativar unidades, elas serão desativadas. E os colaboradores estão conscientes desta posição
da empresa, na pesquisa de clima organizacional, as maiores preocupações dos colaboradores
em relação ao futuro foram emprego 34,1%, educação dos filhos 32% e renda após a
aposentadoria 23,1%.
O programa de aprendizado industrial da empresa tem mais candidatos do que vagas (400
candidatos para 36 vagas), o programa de estágios (2000 candidatos para 400 vagas). Uma
pesquisa realizada entre os estagiários e trainees da empresa (2000)13 , 85% dos entrevistados
responderam que a promoção de atividades de Responsabilidade Social é um fator importante
para escolher uma empresa para trabalhar, e quando solicitados para avaliar o grau de
importância (na escala de 1 a 5) deste atributo na escolha a média obtida foi 4 muito
importante.
d) Capacitação dos Funcionários
A gestão ambiental e de segurança influi positivamente na capacitação dos funcionários,
habilita para trabalho em equipe, desenvolve liderança, concebe uma visão sistêmica e
integrada da empresa. Aumenta e fortalece relações com entidades e associações
profissionais, estimula o interesse dos funcionários para os temas relacionados com RSE. A
coordenadora do EQA ressaltou este aspecto do desenvolvimento pessoal e profissional dos
colaboradores:
“Eu tenho um feed-back muito interessante. Numero de pais que começam a influenciar seus
filhos pra que eles façam trabalho de pólos ligados ao tema meio ambiente, e vem aqui pedir
material pra gente, e o número de pessoas que estão fazendo universidade e que tem que
fazer uma monografia ou fazer um trabalho, alguma coisa e escolhem justamente o tema e
vem aqui pedir pra gente o material”.
“Desde o bombeiro que chega pra mim e fala “estou fazendo faculdade e resolvi me
especializar em meio ambiente.” O cara do trafego, que cuida da entrada e saída de veículos
13

Distribuição de um questionário respondido pelos estagiários e trainees que participaram de uma palestra,
foram respondidos 91 formulários.
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fala: estou fazendo supletivo de 2º grau. A professora falou pra escolher um tema e eu escolhi
meio ambiente”
Mas além dos programas de treinamento e formação que afetam a capacitação dos
funcionários, os procedimentos normativos, os sistemas de avaliação também afetam a
capacidade dos funcionários, estes adquirem uma visão, um conceito de gestão que prepara
para a implementação dos processos. Os funcionários da empresa estão mais bem preparados
para atender padrões de exigência de qualidade e competição hoje, do que estavam antes da
implementação destes sistemas, ISO 9000 e ISO 14000.
Além dos colaboradores, o treinamento, desenvolvimento e avaliação são estendidos para
fornecedores e concessionárias e para membros da comunidade, filhos de funcionários e com
certeza tem efeitos diretos na capacitação gerencial e profissional do corpo funcional destes.
Os fornecedores que passaram pelo processo de avaliação da empresa estão mais capacitados
do que outro fornecedor que não foi avaliado, em termos de meio ambiente – conhecem mais
a legislação ambiental, os processos de ajuste a mesma, e obtém a qualificação que tem valor
no mercado.
Como foi ressaltado pelos entrevistados, este processo não atinge toda a cadeia produtiva, não
há condições de assegurar que todos os fornecedores da empresa, do fornecimento de matériaprima até o consumidor final estão atendendo a legislação ambiental e não estão
contaminados por trabalho infantil. A atuação da empresa está limitada aos fornecedores
potencialmente poluidores e não se estende para os fornecedores dos fornecedores. Mas de
alguma forma os fornecedores devem atuar junto aos seus fornecedores.
2. Desempenho tecnológico- Adaptação às mudanças do ambiente externo
a) Capacidade para se adaptar a mudanças: flexibilidade e agilidade
A sistematização dos processos e procedimentos pela certificação, o modelo de gestão e as
ferramentas de gestão implicam que a empresa tem condições de atender melhor as exigências
do mercado.
Por outro lado, as normas e a padronização dos procedimentos podem burocratizar os
processos e engessar a gestão, muitas vezes, para atender uma mudança, criam-se dificuldades
e procedimentos que desestimulam a mudança no curto prazo. O projeto Mão na Massa revela
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o ritual para implantar uma mudança, formular o projeto, executar, avaliar, encaminhar para a
diretoria.
A estrutura matricial do núcleo de gestão de meio ambiente e segurança agilizou o processo
de implantação de mudanças, porque deu autonomia de decisão para os grupos. As
experiências, projetos e idéias que surgem numa área são divulgadas e desenvolvidas para
outras áreas. A organização matricial e a liderança nos níveis intermediários agilizam os
processo de comunicação, atendimento das necessidades e o desempenho operacional das
áreas.
“Tem na área de motores alguém que teve uma idéia de fazer uma comunicação com os
funcionários lá. Foi tão boa que virou isso pra fabrica inteira, você tem alguém que
desenvolveu um procedimento pra coleta seletiva em uma área. Foi tão bom que foi
disseminado, você tem um líder operacional na área de produção de veículos que montou
uma estrutura de coordenadores do assunto meio ambiente, na base, no chão de fábrica. Deu
certo e também foi expandido pra fábrica inteira. Essas coisas, elas proliferam e vai
acontecendo na linguagem da fábrica, e com a responsabilidade.” Coordenadora de Meio
Ambiente, EQA
O processo de reorganização que a empresa passou na década de 90, foi fundamental para
capacitar a empresa para as novas exigências do mercado, abertura de mercado, e
proporcionou a flexibilidade e a agilidade necessárias para acompanhar estas mudanças.
b) Capacidade de inovação
A inovação tecnológica faz parte da cultura da empresa, a área ambiental aliou este padrão o
desenvolvimento de produtos compatíveis com o meio ambiente, esta é uma área de pesquisa
e desenvolvimento da empresa (o motor a gás, o uso de matérias primas naturais), a inovação
nos processos operacionais para atender aos padrões legais ambientais e de segurança. O
objetivo não é atender os padrões ambientais legais atuais, mas ir além atender os padrões
internacionais que são mais exigentes. (EURO2).
A inovação e o desenvolvimento de produtos ambientalmente compatíveis consistem em uma
oportunidade estratégica da empresa, em nível mundial, a matriz está desenvolvendo a célula
de combustível como alternativa de fontes de energia. A inovação tecnológica sempre foi um
diferencial competitivo da empresa e a dimensão ambiental foi incorporada na estratégia de
inovação da empresa.
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3. Desempenho Econômico Financeiro
a) Desempenho ambiental
A empresa melhorou o desempenho ambiental, como redução de consumo de energia,
matérias primas, controle de efluentes com a adoção de tecnologias limpas, mas estes efeitos
ainda não foram quantificados, isto é o sistema de controle ambiental e os indicadores
ambientais não haviam sido implantados na época da pesquisa. Segundo os entrevistados, a
melhoria é percebida visualmente, como uma foto antes e depois. Para a certificação da ISO
14000 estão sendo definidos os indicadores para implantação do sistema, mas não há
condições de mensurar estes efeitos com precisão porque não há dados comparativos passados
suficientes para estabelecer parâmetros de eco-eficiência.14
“De um lado tem um ganho social e de outro tem um ganho econômico, por exemplo o
trabalho que fazemos com a coleta seletiva. A grande vantagem da coleta seletiva é que eu
reduzo bastante a geração de resíduos perigosos que tenha disposição correta que é bastante
cara, vai para incinerador, vai para o processamento que é uma espécie de reciclagem
energética. Quando não tinha coleta seletiva, contaminava resíduos limpos com sujos, isso
fazia com que o volume de resíduos perigosos aumentasse, o custo era maior em função do
volume maior”.
Em 1999/2000 o processo de legalização ambiental, a adequação legal das unidades da
empresa, foram solicitadas 37 licenças ambientais, 34 licenças de instalação e 18 licenças de
funcionamento obtidas e estão em análise pelo órgão ambiental.
O que se observa que as unidades industriais mais antigas como é o caso da MB unidade São
Bernardo, estavam operando sem ter todas as licenças ambientais que atualmente são
exigidas, e para tanto tem que iniciar o processo pelo atendimento aos padrões legais. A
certificação 14000 é uma forma de dar inicio ao processo, não é a garantia de que as empresas
estão atendendo a todos os procedimentos legais, exige um investimento em equipamentos de
controle e monitoramento e mudanças nos processos operacionais, e mesmo assim as
empresas podem ter um passivo ambiental, pois a conduta no passado pode ter levado a
impactar negativamente o MA.

14

O volume de investimentos para adequar-se aos padrões

Segundo o relatório da Divisão de Planejamento e Engenharia Industrial, setor de Operação Industrial alguns
indicadores já foram definidos e estão sendo monitorados, como consumo de água (duas fontes poços
artesianos próprios e rede pública (DAE), efluentes líquidos industriais – processos para classificação por
características físico químicas, monitoramento dos pontos geradores . Indicadores e monitoramento de
poluição atmosférica. Os dados indicam a melhoria do desempenho.
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ambientais correntes é muito alto, a redução e controle dos efluentes e poluentes não é
imediata, exige a adoção de novos processos, tecnologias e o monitoramento dos indicadores.
b) Desempenho Econômico Financeiro
Há uma relação entre RSE e desempenho econômico financeiro, o modelo de gestão da
empresa demonstra que os resultados empresariais derivam da satisfação dos funcionários,
resultados dos clientes, resultados da sociedade. A satisfação, produtividade dos empregados,
o desempenho ambiental, a melhoria da eficiência operacional são variáveis que afetam a
lucratividade, a rentabilidade da empresa e foram positivamente afetadas pela atuação
orientada para a responsabilidade social.
Por outro lado, segundo o Diretor de Gestão de Qualidade, ocorreu um aumento nos custos
operacionais da gestão, citou um exemplo, o custo da disposição final de lixo aumentou
substancialmente com a adoção de processos ambientalmente mais adequados (incineração),
foram realizados investimentos, trazem retorno de imagem para a empresa, melhora as
relações com a comunidade, parceiros, e no curto prazo não são ainda mensuráveis (até ainda
não foram medidos). Segundo os entrevistados, estes investimentos e custos terão retorno a
longo prazo, o que confirma que a incorporação da dimensão social e ambiental na gestão
empresarial é um fator relacionado com os resultados empresariais de longo prazo.
“Nesse momento aqui a gente não definiu ainda os indicadores. Pra medir eco-eficiência. Eu
tenho um livro aqui onde a gente fala um pouco sobre o trabalho mas assim, o resultado de
minimização de desperdício. O consumo de energia elétrica que diminuiu. Produção de SOX
que diminuiu, mas não foi um trabalho focado, foi conseqüência. Eu não tive um indicador
que eu fui monitorando e eu fui fazendo um trabalho pra conseguir aquele resultado. Eu
acredito que agora, a partir do momento em que os indicadores vão ser eleitos dentro do
sistema de gerenciamento ambiental da Iso 14 mil a gente vai começar a ter a queda da
curva. Por que primeiro eu preciso investir. Equipamentos novos, controle de poluição, bacia
de contenção. Prepara todo o sistema pra depois o desperdício começar. Processos que
consumam menos água, gerem menos resíduos, que não gerem poluição atmosférica, que não
gerem passivo ambiental. Pra aí eu entrar na curva descendente. Nesse momento, agora, eu
estou muito pelo contrário, gastando mais, cada vez mais.”
Destacando, que o valor de mercado da empresa contempla a avaliação ambiental e de
segurança, pois os acionistas exigiram uma avaliação e garantia do valor das ações e
incluíram a analise de risco ambiental e de segurança. Atualmente não há como dissociar o
desempenho econômico financeiro da Responsabilidade Social, esta faz parte do valor de
mercado da empresa. A avaliação do desempenho de uma empresa não tem como referência a
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maximização dos lucros, mas a otimização do desempenho social, ambiental e econômico e a
sustentabilidade dos resultados a longo prazo
c) Participação no mercado
A atuação social RSE melhorou a capacidade de competição da empresa, não há evidências de
que a empresa mudou sua posição no mercado nacional pela adoção das políticas, estratégias
e ações orientadas para a RSE. Destacando que o perfil do cliente da empresa o frotista não
valoriza a qualidade ambiental e do produto como a empresa, é o exemplo da reintrodução de
um produto de menor qualidade porque os clientes davam mais importância ao preço de
aquisição. Mas, esta é uma situação especifica de curto prazo, a médio e longo prazo a
empresa precisa sustentar a sua posição de mercado e atuar em nível internacional e para tanto
tem que ser competitiva em preço, qualidade e ter uma atuação socialmente responsável, em
termos ambientais, sociais e de segurança.
4. Reputação
Imagem
A qualidade técnica dos produtos da marca Mercedes-Benz é reconhecida pelo mercado, entre
os prêmios conferidos por associações técnicas e profissionais temos:
Prêmio Mérito Lojista na Categoria Equipamentos dentro do segmento veículos de carga Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 2000
Prêmio Mérito Lojista na Categoria Caminhões, a marca foi reconhecida como a melhor a
oferecer produtos nas operações de transporte realizadas pelos lojistas de todo o país
conferido pela 7a. vez consecutiva- Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 2000
Prêmio Lótus 99- marca do ano em caminhões médios, caminhão do ano e furgão do ano com
o Sprinter.
Em 99, Classe A conquista o título de “Melhor Veículo do Brasil”, conferido pela
ABIAUTO- Associação Brasileira de Imprensa Automotiva.
A coordenadora do projeto POEMA, da Universidade do Pará ganhou o prêmio da Revista
Cláudia, Mulheres em Destaque, pelo projeto.
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A empresa está entre as 150 empresas mais admiradas do país, segundo a pesquisa da revista
Capital15 , realizada em 1999, ocupa a 49a. posição entre as 150, e foi escolhida a líder do setor
de montadora de veículos. Os seus produtos são premiados e reconhecidos pela excelência
técnica e de qualidade. No seu segmento de mercado, caminhões e ônibus, ocupa uma posição
de liderança por 30 anos. A empresa tem uma imagem forte no mercado, associada a
competência técnica e de qualidade e seriedade.
A imagem da empresa é uma variável estratégica da gestão da empresa, a alta diretoria tem
como sua função a preservação da imagem e reputação da empresa, tem uma postura
conservadora na divulgação da atuação orientada para a RSE, não divulgando para o público
externo as atividades sociais e filantrópicas de seus funcionários, apóia tais iniciativas mas
deixa claro que não é uma atuação da corporação, mas de seus funcionários. Há uma
preocupação em não misturar as “boas ações” com os “interesses da empresa”, para não dar
margem a interpretação de que sua atuação não atende os interesses da sociedade mas seus
próprios interesses, e adotar políticas que parecem “modismos” ou falsidade social. É uma
postura conservadora da empresa, é o principio da prudência em divulgar e disseminar para o
público externo suas ações.
Por outro lado, o engajamento na RSE afeta positivamente a imagem da empresa e atinge
públicos diferenciados para a empresa, como o Prêmio da Revista Cláudia, divulgou a atuação
da empresa para o público feminino e em absoluto compromete a reputação da empresa. Esta
prudência na divulgação das atividades sociais da empresa pode obstruir oportunidades para
empresa. O que efetivamente compromete a imagem e reputação da empresa é uma conduta
irresponsável e não a divulgação de suas atividades.
O corpo funcional reconhece os compromissos ambientais da empresa e a seriedade e
consistência de suas ações. Há uma liderança do nível intermediário que vê o potencial de
ganhos para a imagem e reputação da empresa neste campo da RSE, e que está iniciando um
processo de sensibilização da diretoria para esta área. A divulgação da atuação da empresa, a
participação e a relação com outras entidades não implica perder a seriedade e a consistência

15

A pesquisa CartaCapital InterScience, foram entrevistados mil presidentes, vice-presidentes, superintendentes
ou diretores. Divididos em 39 setores da economia (no ano passado foram 28), eles, primeiro, elegeram os
líderes de suas áreas de negócios. Depois, participaram de um outro levantamento em que puderam escolher
as mais admiradas n o Brasil, independentemente do segmento ou do país de origem. Os trabalhos de campo
foram realizados entre maio e junho de 1999.
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de suas ações, pelo contrário a base de sua atuação é uma cultura corporativa, internalizada
pelos seus funcionários que têm condições de assumir os compromissos sociais da empresa e
podem dividir com a alta diretoria esta responsabilidade
A incorporação da dimensão ambiental e social nas suas atividades e no modelo de gestão é
recente, foi iniciada na década de 90, com a abertura do mercado para a competição, passou
por uma mudança organizacional profunda e incluiu a RSE na sua estratégia de gestão
empresarial, porque é uma empresa multinacional, atuante em vários países e ocupa uma
posição de mercado privilegiada e para sustentar esta posição tem que ter atuação orientada
para a RSE. O foco da empresa é os resultados, não abre mão dos resultados para garantir
emprego e estabilidade de seus funcionários, mas para chegar nestes é necessário incorporar a
dimensão social e ambiental de suas atividades de negócios. Não pode arriscar a sua reputação
e imagem com atitudes omissas e displicentes que tem atingido várias empresas. O mercado
não aceita produtos que não respeitam o meio ambiente, a segurança do consumidor, e
contratam trabalho escravo e infantil.
Por fim, para concluir o estudo de caso
-

A liderança é a variável que afeta todas as variáveis da dinâmica empresarial, os valores,
crenças e atitudes da liderança criam a cultura corporativa e o ambiente organizacional
para o desenvolvimento da RSE. A gestão ambiental e de segurança foram incorporadas
no dia a dia das práticas gerenciais, os fatores determinantes foram o apoio e
envolvimento da alta direção, a formulação de diretrizes e políticas, a incorporação na
estratégia geral da empresa e a estrutura matricial do núcleo gerencial de meio ambiente e
o colegiado de segurança.

-

A liderança não é fruto da vontade pessoal de um diretor, não se observa que este ou
aquele projeto tem um padrinho, patrono, a presença marcante de um líder. As iniciativas
podem vir de todos os níveis, e o nível gerencial é extremamente ativo, percebe-se que
está atuando no sentido de ampliar a atuação da empresa na área social, mas por enquanto
são iniciativas isoladas de algumas áreas que devem subir para a diretoria.

O

envolvimento da alta diretoria é uma condição necessária para transformar numa política
da empresa, incorporar na estratégia empresarial e descer por toda a cadeia hierárquica. A
liderança promove o desenvolvimento da RSE proporcionado o ambiente e a cultura
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corporativa, os processos organizacionais e a estrutura de poder para apoiar estes
processos.
-

As ações orientadas para o público externo estão na esfera de decisão da alta diretoria e da
área de comunicações, o corpo funcional e as áreas organizacionais não participam das
decisões.

-

Os procedimentos normativos, e processos operacionais sustentam o compromisso da alta
diretoria e a atuação da empresa na gestão de meio ambiente e segurança. Desenvolvem a
visão sistêmica do modelo de gestão da empresa. Estes processos são estendidos para os
fornecedores e concessionárias, que fazem parte do modelo de gestão empresarial.

-

A sistematização de processos e procedimentos por meio da certificação ISO9000, e
recentemente a ISO14000, internalizou a dimensão ambiental e de segurança na empresa,
esta proporciona uma capacitação do corpo funcional, competência técnica e operacional
para a gestão, o que afeta o desempenho econômico financeiro a médio e longo prazo. A
melhoria no desempenho ambiental não foi verificada em termos quantitativos e
conseqüentemente a redução de custos e o

aumento de eficiência operacional, pois os

sistemas de controle ainda não foram totalmente implantados. Houve um aumento de
gastos (investimentos e custos operacionais) e retorno para a imagem da empresa,
principalmente junto ao corpo funcional, que reconhece a preocupação da empresa com
meio ambiente, segurança e qualidade de vida.
-

A participação ativa da liderança em associações técnicas e profissionais tradicionais
revelam uma postura conservadora da empresa. A única entidade social que participa é o
Cempre, e trouxe efeitos positivos para a empresa. A coleta seletiva de lixo tem uma
atuação extremamente dinâmica, envolve os funcionários seus familiares e a comunidade.

-

A definição e formulação de políticas e estratégias da empresa são fundamentais para
formalizar e esclarecer os compromissos da empresa junto ao público interno e externo. A
indefinição de políticas com relação às atividades de filantropia e a preocupação com a
preservação da imagem da empresa não estimula a participação dos funcionários, estes
projetos como patrocínio de eventos culturais, sociais ficam restritos a área de marketing,
comunicações e a alta diretoria.
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-

A empresa pelas características organizacionais apresentadas no caso, o setor em que atua,
e pela sua própria história, e o mercado em que atua não pode ignorar a importância da
RSE na sua estratégia, compromissos com todos os stakeholders: clientes, acionistas,
fornecedores, corpo funcional e comunidade. O foco da responsabilidade social é a
incorporação da dimensão ambiental na atuação da empresa, a incorporação da RSE é
recente, e foram as pressões do mercado e as mudanças sociais e econômicas que
determinaram a reestruturação da empresa, iniciada com a gestão da qualidade
estendendo-se para segurança e meio ambiente.

-

A atuação social da empresa teve efeitos significativos na dinâmica empresarial,
destacando a satisfação dos empregados e a imagem da empresa para o público interno. A
imagem junto ao público externo está associada a tradição da empresa na excelência de
qualidade e inovação tecnológica.

192

5.2.3. Caso Natura S.A.
A) Características Organizacionais
1. Histórico
A Natura foi fundada em 1969, por Antonio Luiz da Cunha Seabra e Jean-Pierre Berjeaut,
com um capital de US$ 9 mil, algumas formulações de cosméticos doadas a Jean-Pierre pelo
pai e sete funcionários trabalhando em um prédio de fundo de quintal no bairro da Vila
Mariana, em São Paulo. Mais tarde montaram uma pequena loja na Oscar Freire e com o
sucesso do produto junto às clientes, foi adotada a opção da venda direta que viabilizou o
crescimento da empresa (1974). Iniciando uma fase de expansão, os sócios formaram novas
sociedades com outros empreendedores, e desses arranjos surgiram quatro empresas de
distribuição e uma indústria de maquiagem, a L'Arc en Ciel, que operavam de forma
independente. Guilherme Leal chegou à Natura há 21 anos, montando uma distribuidora em
sociedade com seu então concunhado Jean Pierre Berjeaut, o primeiro sócio de Seabra, e
posteriormente convidou Pedro Passos para trabalhar na empresa. (Revista Exame, julho,
1998)
Uma crise acionária no final dos anos 1980 provocou a saída de Berjeaut, resultando na fusão
das quatro empresas. A Natura S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com a
seguinte composição acionária: Luiz Seabra sócio-fundador detém 37,5% das ações,
Guilherme Peirão Leal, ocupa a presidência-executiva, detém 36 % das ações e Pedro Luiz
Passos, presidente de operações, detém 9% das ações e o restante está nas mãos de dois
funcionários. (Revista Exame, julho, 1998).
A Natura fez o percurso inverso de conglomerados que se fragmentam em unidades de
negócios. Sua história é a de cinco empresas independentes que se fundiram. Capitalizada por
anos seguidos de prosperidade, começou a década de 1990 com uma mudança corporativa.
Foram recrutados veteranos de multinacionais para integrar a diretoria e investiu pesadamente
em programas de qualidade e tecnologia. Foi assim preparada para enfrentar a competição que
se seguiria à abertura do mercado.
A operação da empresa está centrada no estado de São Paulo e a Administração e Centro de
Distribuição localizam-se na capital do estado. A primeira unidade industrial foi construída
em Itapecerica da Serra. Com o crescimento da empresa, esta ficou pequena para atender às
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suas necessidades, e por estar localizada na área de proteção dos mananciais da Região
Metropolitana de São Paulo, a legislação de proteção aos mananciais não permitia a expansão
da fábrica, por isso foi construída uma nova unidade industrial, em Cajamar, município da
Grande São Paulo.
A nova unidade está situada num terreno de 650 mil metros com 77 mil m2 de área construída.
Essa unidade tem uma concepção arquitetônica diferenciada, quatro prédios de vidro,
concreto e metal que formam a nova fábrica, e sua arquitetura projetada como metáfora da
transparência das relações entre a empresa e o mundo que a cerca, um espaço integrado de
jardins, praças de esportes, berçário, centros de convivência, escritórios e espaços
operacionais, com uma floresta nativa. E uma concepção operacional moderna, máquinas,
equipamentos e painéis eletrônicos descendentes diretos do velho kan-ban japonês. Uma
potente rede de cabos de fibra óptica percorre toda a construção. Por ela, podem correr desde
os comandos para a produção até fitas de cinema. O projeto modular faz com que a
capacidade de produção possa ser duplicada em um fim de semana. Foram investidos US$
100 milhões nessa unidade, com recursos próprios e financiamento do BNDES. (Revista
Exame, fevereiro, 2001)
A operação dessa nova unidade, que entrou em operação este ano, quadruplica a produção da
empresa, e oficialmente o “Novo Espaço Natura”, como foi denominado, foi inaugurado em
maio deste ano. A operação da fábrica de Itapecerica da Serra será desativada e a empresa
estabeleceu um acordo de experiência com todos os funcionários, para trabalharem na nova
unidade por três meses, antes de decidirem pelo novo local de trabalho; os que não se
adaptassem poderiam

ser desligados da empresa e receberiam integralmente os valores da

rescisão. O grau de adesão foi de 95%.
2. Produtos e Serviços
A empresa atua na área de cosméticos e saúde, fabrica produtos de higiene pessoal e
perfumes, preparados constituídos por substâncias naturais e sintéticas ou suas misturas, de
uso externo nas diversas partes do corpo humano. Na área de saúde e nutrição produz
suplementos nutricionais (vitamínicos mineral). A linha de produtos contempla uma grande
variedade de itens dirigidas ao mercado de perfumes, tratamento de pele, cabelos, banho,
barba, maquiagem e voltadas ao segmento feminino, masculino, infantil. São colocados no
mercado 800 mil itens diariamente.(Revista Exame, fevereiro, 2001)
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É importante destacar a linha Ekos, lançada recentemente (outubro de 2000), um conjunto de
cosméticos naturais, produzida a partir de substâncias da flora brasileira, coletadas em
reservas extrativistas ou áreas de cultivo em várias áreas do país e uma linha de chás naturais.
E uma linha de produtos sociais, fora do setor de cosméticos e saúde, denominada “Crer Para
Ver”, com agendas, papéis, caixas para embalagens, camisetas produzidas por vários
fornecedores e vendidas pelas consultoras para levantar recursos para projetos sociais
desenvolvidos em parceria com a Fundação Abrinq.
A empresa atua exclusivamente pelo sistema de Venda Direta, trabalha com 260 mil
consultoras/es (revedendoras), e seus produtos são distribuídos em todas as regiões, em mais
de 4500 municípios do Brasil, e atuando também no exterior, estando presente na Argentina,
no Chile, na Bolívia e no Peru. Há planos para estender sua distribuição para o México e tem
com objetivo ser o líder na América Latina.
3. Mercado
Na época em que a Natura surgiu, há mais de 30 anos, existia uma clara divisão no mercado
de cosméticos e perfumaria. De um lado, produtos de massa baratos, encontrados nas
drogarias e supermercados. A categoria dos cremes e fragrâncias artesanais de luxo era
dominada por empresas especializadas. Isso mudou. Desde meados da década passada, atraída
pelas margens elevadas nesse segmento, multinacionais que atuavam no segmento de
produtos de massa entraram na disputa por essa fatia de mercado. Passaram a investir milhões
de dólares tanto em tecnologia como no caminho mais rápido para crescer: por meio da
aquisição de empresas e marcas. A concentração do controle da indústria por três ou quatro
conglomerados internacionais é uma tendência do mercado mundial, revelada pelo número de
aquisições de empresas e marcas diferenciadas no mercado pelos grandes grupos
multinacionais.
No Brasil, com a abertura econômica, os fabricantes nacionais foram expostos a novos
parâmetros

competitivos.

Seus

produtos

passaram

a

ser

submetidos

às

inevitáveis

comparações com similares internacionais. É um mercado atraente para as multinacionais,
além de filiais de corporações globais do porte da Gessy Lever, Avon e L'Oréal, há muito
instaladas por aqui, e surgiram novos competidores: a japonesa Shiseido, que fatura US$ 7
bilhões por ano, distribui seus produtos no Brasil por meio de um representante, mas não
195

descarta implantar uma fábrica no país no futuro. A americana Mary Kay, que concorre
frontalmente com a Natura no mercado de vendas diretas, chegou em 1998. A Mary Kay
faturou US$ 2,5 bilhões em 1997. (Revista Exame, julho, 1998)
O Brasil é o quinto mercado mundial de higiene e beleza e o sexto em vendas de cosméticos.
O setor vem apresentando índices consistentes de crescimento, tendo passado de um
faturamento líquido de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 6,6 bilhões em 1999, ou seja, com
crescimento médio da ordem de 10% ao ano, nos últimos quatro anos. Há um grande
potencial de crescimento do setor, os índices de penetração mercadológica dos produtos
cosméticos são ainda bastante baixos conforme atestam pesquisas de Hábito e Atitude,
realizadas pela Interscience para a Abihpec/Sipatesp, em 1989, 1991, 1994 e 1997. E há
indicadores consistentes de que esses índices podem aumentar significativamente, por
diversas razões apontadas no relatório do Sipatesp (Sindicato das Indústrias de Perfumaria,
Artigos de Toucador do Estado de São Paulo) entre ao quais se destacam: a redução da carga
tributária incidente16 sobre a venda de produtos cosméticos o que beneficiará o preço ao
consumidor e terá como conseqüência a ampliação da base de consumo bem como o aumento
do consumo per capita.
A ampliação da participação das mulheres no mercado de trabalho, a grande consumidora e
decisora de compra dos produtos cosméticos (mesmo os de uso essencialmente masculino)
aumenta o seu poder de compra e as necessidades de cuidados com a boa aparência, em razão
da competitividade existente no ambiente de trabalho, gerando por conseqüência o
crescimento da demanda dos produtos cosméticos. E o aumento da expectativa de vida da
população, verificada pelas estimativas oficiais utilizadas nos estudos para previdência social,
mostra que a expectativa de vida, hoje em média de 66 anos, alcançará 78 anos em 2020. Isso
significa que, uma população de idosos, hoje de 8 milhões, passará para 16 milhões em duas
décadas. O prolongamento da expectativa de vida traz a necessidade crescente de conservar
uma aparência e uma impressão de juventude. O uso de produtos cosméticos é um grande
aliado nessa tarefa. Portanto, espera-se um reflexo bastante positivo no volume de vendas
desses produtos nos próximos anos. (Relatório Sipatesp, 1999)

16

O setor de cosméticos tem uma carga tributária alta, pois é considerado um bem de consumo supérfluo pelos
órgãos de legislação tributária. Desde 1992 o setor, por meio do sindicato, tem conseguido reduzir a carga
tributária, na esfera federal, e existe, ainda, a possibilidade de novas reduções, desta feita na esfera estadual.
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A política de câmbio é um fator que afeta o desempenho do setor, pois os produtos
importados concorrem com o nacional. O déficit no comércio exterior desses produtos foi
crescente até 1997. A reversão dessa tendência, que começou em 1998, acelerou-se em 1999
como resultado do ajuste cambial.
A manutenção da nova política de câmbio, implantada a partir de janeiro de 1999, beneficiará
o programa setorial de exportação projetado para os próximos três anos, o que deverá resultar
em melhoria progressiva da balança setorial de comércio exterior.
Além da concorrência dos produtos importados, parcela significativa das matérias-primas
utilizadas na fabricação de cosméticos é importada, o que afeta o custo de fabricação destes.
A desvalorização do real teve impacto nos custos de fabricação dos produtos.
Existem no Brasil, 1135 empresas atuando no mercado de produtos de Higiene Pessoal,
Cosméticos e Perfumaria, sendo que, na área de produtos acabados, 13 empresas são de
grande porte (vendas líquidas superiores a US$ 100 milhões/ano) e representam 76% do
faturamento total, sendo assim distribuídas por estado. Na sua grande maioria as empresas
estão localizadas no estado de São Paulo, que compreende 21,4% da população e,
aproximadamente, 27% do potencial de consumo dos produtos de higiene e cuidados
pessoais.
Os canais de distribuição dos produtos do setor são: distribuição tradicional, incluindo o
atacado e as lojas de varejo; venda direta, evolução do conceito de vendas domiciliares;
franquia; lojas especializadas e personalizadas. Em 1999, a distribuição tradicional respondia
por 76% do faturamento do setor, a venda direta, por 20% e a franquia, por 4%.
O mercado de trabalho, na indústria de higiene e beleza, apresentou índices de crescimento
elevados principalmente a partir de 1992. O número de empregados diretos do setor saltou de
30.080 em 1992 para 40.010 em 1998, mostrando um crescimento de 33% quando no mesmo
período a indústria paulista mostrou uma queda de 28,9%. Ressalta-se, entretanto, que a
tonelagem do segmento de produtos cosméticos cresceu 226% no mesmo período,
evidenciando, assim, um significativo ganho de produtividade. (fonte FIESP, apud Sipatesp)
O setor também gera empregos indiretos, emprega em lojas especializadas de perfumaria e
cosméticos um contingente da ordem de 16 mil pessoas. Esse quadro cresceu 45% no período
1992/1998. (fonte: Setor Franquia, apud Sipatesp) A evolução das oportunidades de trabalho,
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no mercado de Vendas Diretas no setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos após
1992, foi respeitável. O número de consultoras/revendedoras desses produtos saltou de 350
mil para 900 mil entre 1992/1998, mostrando, portanto, um crescimento de 157%. (fonte:
Domus/ABIHPEC/Sipatesp). Considerando o número de revendedoras da Natura, 206 mil em
1999, podemos afirmar que a empresa responde por 22% do mercado de trabalho do sistema
de venda direta.
Recente estudo, publicado pelo IPEA, com dados do IBGE, mostra que o número de
profissionais da área de Beleza (cabeleireiros, manicures, pedicuros, esteticistas etc,) cresceu
de 361 mil para 679 mil,ou seja, quase dobrou de tamanho na década de 1985/1995. Essa área
de trabalho, em razão das mudanças estruturais ocorridas, além de um crescimento de 88%,
revelou uma tendência de formalização com a transferência de um número significativo de
profissionais autônomos para empregados, na maioria, com carteira assinada.
Posição da empresa no mercado
A Natura foi escolhida como “A Melhor Empresa do Ano” em 1998 e a melhor do setor de
higiene, limpeza, perfumaria e cosméticos em 1999, segundo o indicador criado por
“Melhores e Maiores” da revista Exame (ponderação dos quesitos de desempenho). Sua
rentabilidade atingiu 22,1% em 1997, bem acima da média de 4,8% alcançada pelas 500
maiores empresas privadas do país. Suas vendas aumentaram 8,5% e atingiram US$ 631,5
milhões num ano em que o crescimento médio das 500 maiores não ultrapassou 6%. Em
1998, o faturamento registrado no balanço, de US$ 669,3 milhões, representou um aumento
de 12,7% em relação a 1997. Éum ritmo de crescimento superior aos 8,7% do ano anterior.
Em unidades, as vendas passaram de 65 milhões para 73 milhões. Sua rentabilidade foi de
23,4%.
Segundo os dados de 1998, publicados no guia “Melhores e Maiores” da revista Exame, a
empresa ocupa a 2a. posição em participação do mercado com 7,7%; a primeira posição é
ocupada pela Gessy Lever com 39,3% (que atua fortemente na área de higiene e limpeza). Em
termos de rentabilidade a empresa manteve a primeira posição com uma taxa de retorno de
23,4 %, seguida da L’Oreal do Brasil, com 22,9%, e O Boticário, com 14,5%. Na
classificação das empresas por receita operacional bruta, ocupa a 3a. posição; a Gessy Lever
ocupa a 1a. posição; e a Avon a 2ª.
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O mercado de produtos cosméticos é altamente competitivo, e a empresa tem como
competidores multinacionais, por exemplo, Avon e L’Oreal, e empresas nacionais como
Boticário, e de produtos importados legal e ilegalmente (contrabando do Paraguai).
Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da empresa reflete a reorganização societária ocorrida na década
de 1980, na transformação numa única empresa. A estrutura é formada por cinco níveis
hierárquicos: Presidência, Vice-Presidência, Diretoria, Gerência e Supervisão. A Diretoria da
Presidência formada pelo triunvirato: Sócio-fundador, Presidente Executivo e Presidente de
Operações. A função de CEO é dividida entre os três, pessoas com formação e competências
complementares. Certas questões, vinculadas a mudanças na estrutura da empresa, só ocorrem
quando há consenso. Outras são resolvidas por um dos sócios e aceita pelos demais.
“Pode-se dizer, de certa maneira, que Leal é a cabeça e Passos, braços e pernas da empresa.
Nesse conjunto, Seabra é alma e memória dos conceitos vencedores da
empresa”...“Guilherme desempenha o papel de articular uma questão. O intuitivo Seabra a
examina por ângulos inesperados. E Passos coloca os pés de todos no chão, analisando a
realidade”. (Revista Exame, julho, 1998)
A organização por áreas estratégicas reflete também outra mudança importante ocorrida na
década de 1990, a contratação de executivos de multinacionais com um perfil gerencial
multidisciplinar e experiência em práticas e conceitos de trabalho dessas empresas. As áreas
organizacionais são integradas: Inovações e Desenvolvimento de Novos Negócios integra a
pesquisa e inovação tecnológica com a área de mercado; Recursos Humanos e Qualidade,
Operações e Logística e Informação e Finanças. Constituindo os níveis de Vice-presidência e
Diretoria da empresa.
4. Quadro Funcional
A empresa tem 2699 funcionários (1999), 832 estão na área operacional, 1545 estão na área
administrativa, 134 são técnicos, 53, supervisores e 130, gerentes e diretores. Cinqüenta e
quatro cargos de chefia são ocupados por mulheres, 182 funcionários têm mais de 45 anos,
170 funcionários têm mais de dez anos de empresa. O número de funcionários foi reduzido
em 107. O salário médio dos empregados é R$ 1.486,66, e está na média do mercado. (“100
Melhores Empresas para Você Trabalhar”, revista Exame, 2000)
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5. Certificações
A empresa foi selecionada pela pesquisa da revista Exame entre “100 Melhores Empresas
para Você Trabalhar” para o ano de 2000.
Pretende obter a certificação da ISO 14000, o que é importante para atuar no mercado
europeu. O processo ainda não foi iniciado.
Selo da Fundação Abrinq – Empresa Amiga da Criança, 1995.
B) Atuação orientada para a Responsabilidade Social Empresarial
1. Liderança e Compromisso
a) Princípios da Responsabilidade Social na Missão, Valores e Visão da empresa
Os princípios da Responsabilidade Social estão incorporados na visão da empresa, nos seus
valores e na sua missão. A Natura, dentro da sua visão, reconhece o papel de agente de
transformação da sociedade. Essa visão da empresa como agente de transformação pode ser
percebida desde o conceito de seu produto, o cosmético, como agente de transformação de
indivíduos, de melhoria da auto-estima do indivíduo.
A Natura será um dos lideres mundiais do seu mercado, diferenciando-se pela qualidade de
suas relações que estabelece, por suas crenças e valores expressos de forma radical, por
meio de produtos e serviços e comportamento empresarial que promovem a melhor relação
consigo mesma, com a natureza e com todos que a cercam. (Folder -- Plano Institucional)
A Natura acredita que o valor que a sociedade dá a uma empresa depende do valor que a
empresa dá à sociedade. Ao incorporar seu papel de agente transformador, a Natura
disponibiliza à sociedade seus conhecimentos e sua capacidade de gestão, no
desenvolvimento e apoio a projetos sociais que contribuem para a construção de uma
sociedade mais justa e feliz. (Declarações nas peças de comunicação da Natura,
www.natura.net)
Os valores Natura são: humanismo, criatividade, equilíbrio, transparência. Esses valores estão
expressos nas peças de comunicação, no site da empresa, nas declarações da diretoria e até na
concepção arquitetônica do Novo Espaço Natura.
A missão da empresa: “A razão de ser da Natura é promover o bem estar bem”.
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No exercício de nossa razão de ser, a Natura elegeu duas áreas de conhecimento: cosmética
e saúde. Áreas que, na medida em que nossa civilização evolui, se integram cada vez mais em
busca de um tratamento harmônico e integrado do indivíduo. Na visão da Natura, nunca
existiu outra maneira de olhar o ser humano e toda a vida que habita este planeta. Por isso,
os nossos produtos são desenvolvidos com o compromisso de integrar todos os níveis do
indivíduo -- físico, emocional, intelectual e espiritual -- e deste indivíduo em todos os seus
contextos -- família, trabalho, comunidade e a natureza.
O foco da Responsabilidade Social é na qualidade das relações com consumidores,
consultores, comunidade, funcionários. A empresa é uma rede de relações interativas entre os
grupos de interesse e os indivíduos e a sua atuação é orientada para promover essas relações.
A percepção das dimensões de atuação da empresa foram surgindo ao longo de sua trajetória e
os objetivos no início eram com a sobrevivência da empresa, depois com o crescimento e,
quando se tornou uma

grande empresa do setor, atingiu os altos padrões de gestão e

compreendeu o seu potencial mobilizador para a ação social.
A

declaração

do

presidente-executivo,

visto

por

todos

como

o

embaixador

de

responsabilidade social, numa entrevista no jornal interno da empresa:
Há cerca de 15 anos, quando a Natura ainda estava longe de ser a grande empresa que é, eu
costumava dizer que gostaria que ela fosse a maior companhia de cosméticos do mundo, hoje
a minha ambição, que é bem maior e mais ligada ao coração, é ter uma empresa que ajude a
construir um mundo melhor. (Guilherme Leal, presidente-executivo, sernaturacolaborador
Especial, 2000)
Segundo a Gerente da Ação Social da empresa, essas percepções também são fruto de um
movimento da sociedade que exige das empresas novas posturas e comportamentos.
A Natura se relaciona diretamente com um número expressivo de pessoas (260 mil
consultoras) que representam uma amostragem significativa da sociedade brasileira, tem
condições de perceber movimentos, desejos ... rapidamente e, por sua vez, tem o compromisso
claro e assumido de estar sempre melhorando e aprofundando suas relações. (Gerente de
Ação Social)
A responsabilidade social foi incluída na visão, a missão da empresa foi declarada pela alta
diretoria no plano institucional, nas peças de comunicação interna e para o público externo.
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Visão
é um desafio que se renova a cada dia para a Natura. Mais do que pagar corretamente seus
impostos, respeitar o meio ambiente ou proporcionar melhorias na qualidade de vida entre
seus públicos, a responsabilidade social é um olhar novo dos negócios, da sociedade e do
mundo em que vivemos.,. (www.natura.net)
b) Envolvimento da Alta Administração
A inserção da Responsabilidade Social na visão dos negócios da empresa pode ser atribuída
ao presidente-executivo, Guilherme Leal.
Eu acho que o Guilherme foi sempre o motor, o agente dessa percepção, o provocador
dessa... O Guilherme é o presidente-executivo. Essa pessoa catalisa esse debate, traz para si
a responsabilidade desse debate. (Gerente de Relações Corporativas)
O papel do diretor-presidente foi fundamental para a reflexão do papel da empresa, suas
características e crenças pessoais, a experiência profissional anterior (ex-superintendente de
uma empresa pública) e o relacionamento com as entidades sociais e políticas impulsionaram
o desenvolvimento da atuação social da empresa. A figura de “Embaixador da RSE”, o seu
empenho são destacados pelos entrevistados e nos artigos publicados nas revistas e jornais.
Fumante inveterado, é Leal quem tece uma das faces mais valorizadas na Natura: suas ações
sociais. (revista Exame, julho de 1998)
Responsabilidade sem Cosmética -- uma característica marcante do presidente-executivo da
Natura tem sido sempre a responsabilidade social.- (Fórum de Líderes -- Gazeta Mercantil,
agosto de 1999)
Entretanto, a RSE não é uma exclusividade e propriedade do diretor, e não pode ser ignorado
que a base do processo de tomada de decisão na empresa é o triunvirato da presidência. O que
pode se atribuir é a paternidade de um conceito e visão que iniciaram um processo que foi
desenvolvido na empresa. A RSE é uma competência do presidente-executivo, assim como as
decisões operacionais e técnicas são de competência do presidente de operações. A RSE faz
parte dos valores, crenças e convicções pessoais da alta diretoria que proporcionou as
condições para o desenvolvimento da atuação orientada para a RSE na empresa.
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c) Responsabilidade Social na Estrutura Organizacional -- organização da função RSE
A organização da empresa é uma rede de relações o trabalho em equipe que é base do
processo organizacional da empresa, comitês e grupos. O processo de tomada de decisões
contempla a participação de todas as áreas. A Diretoria é composta de um grupo de 20
pessoas, presidentes, vice-presidentes e diretores. O papel de cada setor é coordenar e
estruturar os processos para criar as condições para que as coisas aconteçam. As decisões
estratégicas não estão circunscritas à diretoria; tudo é discutido com os 150 executivos de
diferentes níveis, em comitês que, meses antes do encontro, começam a trabalhar os temas.
Isso gera envolvimento das equipes e dá consistência às decisões. A responsabilidade social
não está circunscrita a nenhuma área específica, é uma atribuição de todos, como as outras
áreas. A ênfase é na gestão de relacionamentos, relação com consumidores, colaboradores,
consultoras, fornecedores.
A Natura é uma empresa construída com base em relações. A relação das 260 mil
consultoras com as consumidoras, a relação das promotoras com as coordenadoras. Tudo
uma cadeia de relacionamento na empresa. Mas essa percepção aguda começou a gerar
demanda. (Gerente de Relações Corporativas)
A área de recursos humanos administra as práticas de gerenciamento de recursos humanos e o
foco de atuação é a “gestão de pessoas”. Segundo o Presidente de Operações, o fator crítico
na gestão de pessoal é fazer com que os gerentes, supervisores, colaboradores que trabalham
com subordinados não sejam administradores de negócios e processos, mas gestores de
pessoas, promovam o desenvolvimento de seus subordinados, o que é um papel tão
importante quanto produzir ou vender.

O enfoque é assegurar que os indivíduos e grupos

tenham a competência e a capacidade de assumir as responsabilidades que lhes são
outorgadas.
- Gestão de Meio Ambiente
A Área de Meio Ambiente, responsável pela gestão ambiental da empresa. é ligada à área de
Inovação e Novos Negócios. Coordena, operacionaliza, controla e supervisiona as atividades
ambientais em toda a empresa. Funciona como uma área de apoio às demais e executa o
planejamento e controle ambiental.

O Comitê de Meio Ambiente foi formado para

estabelecer os planos de ação pertinentes, garantir o treinamento de colaboradores, coordenar
auditorias ambientais e reportar os trabalhos desse campo ao Conselho de Meio Ambiente.
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Esse Comitê é liderado pela gerência de meio ambiente e conta com colaboradores de áreas
funcionais e corporativas como membros integrantes
E ainda conta com o Conselho de Meio Ambiente. Esse Conselho é formado pela Presidência,
Vice-Presidência, Gerência de Meio Ambiente, Consultoria Externas Independentes e
membros de diferentes organizações não-governamentais.
Os programas e projetos são desenvolvidos numa estrutura matricial; o desenvolvimento da
Linha Ekos é um exemplo da organização matricial: o projeto foi uma iniciativa da área de
marketing, que, junto com a área de pesquisa e desenvolvimento, o elaborou, encaminhado-o
para o conselho formado pelo vice-presidente da área de inovações, o presidente da área de
operações e de outras áreas da empresa; uma vez aprovado, foi formada a equipe do projeto
com

funcionários

da

área

de

marketing,

suprimentos,

pesquisa

e

desenvolvimento,

desenvolvimento de embalagens e gestão ambiental.
A Área de Segurança do Trabalho coordena e incentiva a participação de líderes e gestores,
formando equipes participativas de segurança estabelecidas em cada setor da planta. E ainda
há a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), com representantes eleitos pelos
funcionários e indicados pela empresa, que auxilia na identificação das condições de risco no
ambiente de trabalho e participam de ações preventivas, fazem inspeções periódicas e
encaminha relatórios às áreas supervisionadas.
- Gerência de Ação Social
Com o crescimento dos projetos sociais da empresa, foi criada uma área de ação social,
(1996) ligada à Gerência de Relações Corporativas, com recursos humanos e financeiros
adequados ao tamanho do que ela se propunha na época. Hoje essa área conta com cinco
profissionais dedicados em tempo integral à atividade de coordenação e execução dos projetos
de natureza especial e comunitária: os profissionais de nível gerencial (Gerente da Ação
Social), de nível supervisão, de coordenação e analista de ação social para administrar os
vários projetos.
O foco da área de ação social são os públicos principais de relacionamento da Natura, e a
gerência é responsável pela identificação, criação e desenvolvimento de programas voltados
para a comunidade: a comunidade de entorno, em Itapecerica da Serra, e a comunidade de
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Cajamar. Para os colaboradores há o Programa de Promoção do Voluntariado. Para as
consultoras, os fornecedores e os consumidores, há o Programa Crer para Ver.
A criação de uma área de ação social dentro da estrutura organizacional da empresa foi fruto
da decisão de não separar as atividades sem fins lucrativos das atividades relacionadas aos
negócios das empresas. Poderia ter sido criada uma fundação ou entidade separada, um
modelo adotado por várias empresas como a Avon, Boticário (Fundação O Boticário de
Proteção à Natureza), Body Shop (Fundação Bodyshop), mas a opção pela criação da área
dentro da estrutura organizacional foi uma forma de aprofundar na cultura da empresa o
conceito de Responsabilidade Social.
Por que a Natura não tem uma fundação?... Porque nós não tínhamos dado esse passo
anterior. Que é enraizar dentro da organização esse conceito. Transformar os processos da
organização tendo em vista esses objetivos. Hoje tendo já palmilhado, tendo já percorrido
algum percurso, a gente pode olhar para ação social lançando essa questão novamente,
colocar essa questão. Faz sentido transformar essa área em uma fundação? Porque os
conceitos estão enraizados. Quem é um cara de responsabilidade social, o Rodolfo. Ele vai
falar que não é o Rodolfo. É o Itamar, é o João, é o Pedro. Somos todos da organização
responsáveis por esse processo. O nosso papel aqui é fazer animação e criar os processos de
estruturar o processo. (Gerente de Assuntos Corporativos)
A concepção do programa Crer para Ver, identifica o modelo organizacional da atuação
orientada para a comunidade. Usa a estrutura interna para gerar produtos cuja receita líquida
financia projetos de aperfeiçoamento do ensino em parceria com a Fundação Abrinq. A
Natura mobiliza fornecedores e consultoras. Os fornecedores que criam produtos, agendas,
camisetas, cartões etc. A empresa paga os custos de produção desses produtos (não estão
incluídos os custos de desenvolvimento e criação dos artigos e o lucro); as consultoras
vendem os produtos da linha Crer para Ver e abrem mão da sua comissão (30% da venda do
produto). A receita arrecadada é destinada à Fundação Abrinq.
A Fundação tem um comitê técnico que recebe, analisa e qualifica os projetos que serão
financiados com os recursos captados pela empresa. A gestão da empresa não se relaciona
diretamente com a operação dos projetos; seu papel é administrar e articular os recursos para
o levantamento de fundos, responsabilizando-se pela operação dos negócios e a administração
destes.
O papel da empresa é o de doador e não responsável direto pela operação dos projetos, que é a
atribuição

da

entidade

parceira,

mas

oferece

o

seu

conhecimento,

estrutura

para
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operacionalizar os negócios. Nessa visão, a ação social da empresa serve ao interesse público
melhor como um catalisador para integrar os produtos da empresa, o poder pessoal e
financeiro e o conhecimento gerencial para a mudança social. Nos outros programas e
projetos a Gerência tem uma atuação direta como assessora das entidades, na formulação e
seleção dos projetos. O objetivo é, além de proporcionar os recursos materiais para os
projetos, promover a autonomia e sustentação dos projetos e entidades a longo prazo.
Atualmente a gestão da empresa tem planos de ampliar a área de Responsabilidade Social,
incorporar a visão que RSE envolve as relações com os stakeholders: funcionários,
fornecedores, consumidores, comunidade, meio ambiente e órgãos públicos e criar uma área
de Gestão de Desempenho Social, ligada à área de Relações Corporativas, para analisar e
avaliar os processos e questões relacionadas à RSE, que irá traçar um plano de ações e
processos para gerenciá-la, incluindo a relação com todos os stakeholders.
Nós decidimos criar uma outra área, sob a responsabilidade da gerência de recursos
corporativos que é a área de Gestão de Desempenho Social. O que significa dizer o seguinte - e aí respondendo sua pergunta sobre estrutura -- temos alguns mapas de navegação. Uma
pessoa, novamente um gerente de nível 18, gerente de ação social que vai coordenar a
revisão dos processos críticos. Desde a minha cadeia de custódia da matéria-prima até a
forma de como a gente se comunica. Porque a responsabilidade está na área de
fornecedores, logística, meio ambiente, recursos humanos... está espalhado pela organização.
Precisamos ter uma pessoa que olhe para esses mapas de navegação aqui e que processos
devem ser modificados no curto, médio e no longo prazo. E que custo? Qual o impacto disso
no produto final? No preço? Na qualidade do produto final? (Gerente de Relações
Corporativas)
A inserção da função de RSE na estrutura interna da empresa é uma forma de institucionalizála. A liderança não vem apenas do topo da organização é transmitida para os outros níveis
hierárquicos da organização e ultrapassa os seus limites internos, a relação com as
consultoras, fornecedores e entidades sociais ou parceiras.
d) Participação em associações e entidades
A

empresa

destaca-se

na

participação

de

entidades

sociais

relacionadas

com

o

desenvolvimento da RSE, participa como empresa associada e o presidente executivo é um
membro ativo da diretoria dessas entidades. Participa de entidades técnicas e profissionais e
empresariais, e os representantes da empresa fazem parte da diretoria destas.
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Relação com entidades e órgãos públicos
A empresa participa de várias associações:
-

Abihpec/Sipatesp -- Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (federal) – O Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de Toucador
(estadual). O sindicato foi fundado em 1941, reúne entre seus associados as principais
empresas do setor e tem como objetivo representar os seus interesses, colaborar para o
crescimento e aprimoramento do setor. Sua atuação como representante do setor destacase na ação para a redução da carga tributária, a revisão da legislação de vigilância sanitária
e a simplificação do processo de registro de produtos no antigo Serviço de Vigilância
Sanitária, atualmente Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na área trabalhista
participa nas negociações coletivas anuais. E tem como outras ações a promoção de ações
para o desenvolvimento do setor (gerar informações e orientações para as empresas do
setor). A Associação Brasileira foi fundada em 1995, para ampliar a jurisdição da atuação
da entidade para a esfera federal.

-

Associação Brasileira de Cosmetologia -- sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em
1973, e tem por objetivos promover e difundir os conhecimentos técnico-científicos
relativos à Cosmetologia, exercer a função de órgão técnico e consultivo do governo, de
entidades jurídicas em geral e/ou de pessoas físicas. A empresa é associada da entidade e
seus representantes participam da diretoria em exercício.

-

Instituto Ethos -- a empresa é uma das associadas da entidade. O presidente-executivo,
Guilherme Leal é o presidente do Conselho Deliberativo do instituto.

-

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança -- O presidente-executivo, Guilherme Leal, foi
presidente da Fundação e, atualmente, é membro do Conselho de Administração. É
parceira no projeto Ver para Crer, cujo Comitê Técnico, formado por especialistas em
educação, é responsável pela análise e seleção das propostas apresentadas. A aprovação
definitiva dos projetos é referendada pelo Comitê Diretor do Programa, formado por
representantes da Natura e da Fundação.

-

Cempre -- O Compromisso Empresarial para a Reciclagem é associação sem fins
lucrativos, fundada em 1992, dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de
gerenciamento integrado do lixo. A empresa é uma das associadas da entidade.
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-

Gife -- associada da instituição, composta por institutos, fundações e empresas brasileiras
que disponibilizam recursos privados para o desenvolvimento do bem comum.

Institucionalmente a Natura deve atender à legislação trabalhista, ambiental e de vigilância
sanitária, o que implica a relação com os órgãos responsáveis pela fiscalização e cumprimento
das normas e padrões estabelecidos pela legislação. Decorrente dessa, a relação com os órgãos
públicos: órgãos ambientais (Cetesb) e Anvisa para o registro de produtos e órgãos estaduais e
municipais de vigilância sanitária.
Os sindicatos dos trabalhadores têm livre acesso à empresa e podem atuar no local de
trabalho; a empresa fornece informações sobre as condições de trabalho e se reúne
periodicamente com eles para ouvir sugestões e negociar reivindicações. Prevê a participação
de representantes dos empregados em comitês de gestão encarregados da formulação de sua
estratégia. (Indicadores Ethos de RSE Natura, 2000). Entre os sindicatos com os quais a
empresa mantém relações, destaca-se o dos Químicos do Estado de São Paulo.
A empresa mantém parcerias e convênios com universidades na área de pesquisa e
desenvolvimento.
2. Políticas e Estratégias
a) Políticas
Os compromissos da empresa estão expressos nas políticas de comunicação, recursos
humanos e ação social da empresa.
A política de gestão de Recursos Humanos
Devemos criar as condições para atrair manter em nossos quadros colaboradores criativos,
talentosos, com espírito empreendedor e ampla visão de negócios;
Devemos estimular a diversidade em nosso quadro de colaboradores e respeitar a
individualidade de cada um deles
Devemos procurar aperfeiçoar nossas relações e o nosso modo de trabalhar buscando um
ambiente onde o dinamismo, o prazer pelo trabalho, a confiança, o respeito pelo outros
estejam sempre presentes. A qualidade de vida seja uma busca permanente de cada um e em
todos
Devemos investir grande parcela de nossos esforços na educação e no treinamento de nossos
colaboradores, preparando-os para identificar e enfrentar nossos desafios
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Devemos todos garantir que as condições de trabalho sejam absolutamente seguras
Devemos criar condições para que o potencial individual possa ser aproveitado ao máximo,
criando critérios de reconhecimento e recompensa pela contribuição de cada um. Todos os
colaboradores devem saber o que deles se espera e como seu trabalho será avaliado. (Plano
Institucional da Natura)
O compromisso com a verdade e transparência é expresso nas diretrizes para a área de
comunicação e marketing. Nas peças de comunicação e propaganda da empresa não há
promessas de rejuvenescimento; são usadas expressões como "anti-sinais" ao se referir a
tratamentos estéticos, por considerar que ninguém pode deter a marcha do tempo. Uma de
suas campanhas mais bem-sucedidas, intitulada "Mulheres Bonitas de Verdade", em vez de
modelos, teve como protagonistas dos comerciais consumidoras dos produtos Natura. Todas
com 30 anos ou mais, identificadas pelo nome, profissão e idade. (revista Exame, julho de
1998)
Respeito ao cliente é um compromisso da empresa; dentro desse princípio foi a primeira na
área de cosméticos a lançar o refil para potes e embalagens, a fim de diminuir o volume de
descarte destas no meio ambiente e transferiu esse benefício (redução de custo) para os
consumidores. Outra iniciativa é a utilização da linguagem braile nos cartuchos de uma linha
de seus produtos, e a veiculação de informações e orientações sobre saúde e bem-estar nas
embalagens de seus produtos. Mantém um serviço de atendimento ao consumidor acessível
para atender dúvidas, reclamações e como uma estratégia de aproximação com os clientes.
Tem como regra substituir qualquer produto se o cliente assim o desejar, sem questionar a
razão ou justeza da troca, relação esta de confiança se estende para as consultoras.
A política ambiental da empresa expressa os compromissos com a preservação ambiental e
estabelece uma missão, ética, planos e estratégia ambiental.
Política de Meio Ambiente Natura
A Natura considera que o Meio Ambiente é fonte de suprimento vital e herança coletiva, que
deve contar com o compromisso de todos por sua preservação para as futuras gerações.
Para isso, é necessário buscar a cada dia as formas de construir uma relação saudável com o
Meio Ambiente, que devem estar presentes em todas as ações.
A Natura busca ser uma empresa reconhecida por respeitar o Meio Ambiente, seja no
mercado, seja nas comunidades onde atua. Assim, deve atuar como agente de transformação,
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através do enriquecimento das relações com as demais cadeias produtivas das quais
participa.
Como conseqüência desse compromisso, a Natura estabelece uma ética ambiental, parte
essencial de seu compromisso com a verdade.
Nossa Missão
Para ser percebida como uma Empresa social e ambientalmente responsável e atuante, a
Natura parte da premissa de que os impactos ambientais de sua atividade decorrem de uma
cadeia de transformações, da qual representa somente uma parte.
Por isso acredita que, para ter eficácia, as ações ambientais precisam:
- considerar cada cadeia produtiva de maneira integral;
- envolver todas as etapas do ciclo de vida dos produtos, das matérias-primas aos
processos industriais, dos fornecedores às consultoras e clientes, assim como as
comunidades, no Brasil e nos países onde atua.
A ação social é um compromisso da empresa:
...entre as práticas de responsabilidade social assumidas como compromisso pela Natura
está o desenvolvimento de projetos sociais junto da comunidade, buscando contribuir de
forma inovadora e exemplar para o aperfeiçoamento da sociedade...
...se respeito, diversidade e inovação são essenciais para a Natura, não seria diferente na
ação social. Nossos projetos carregam o compromisso de unir esforços, respeitando os
conhecimentos da comunidade e colocando nossas competências a serviço de um ideal: um
mundo melhor e mais justo. É uma troca de experiências que impulsiona o crescimento de
todos os envolvidos...
A empresa tem uma diretriz para as doações filantrópicas: 10% dos dividendos dos acionistas
são destinados a sua ação social.
b) Estratégia
A Responsabilidade Social faz parte da estratégia competitiva da empresa, atuação segundo
princípios éticos orientada para a qualidade das relações.
A atuação orientada para a RSE é um fator de competitividade do setor e os concorrentes da
Natura também têm uma atuação social de destaque: a Avon tem programas sociais orientados
para a comunidade – a empresa dedica-se a projetos sociais voltados ao tema mulher
(conscientização de direitos, saúde feminina etc.) (CEATS, 1999); o Boticário tem uma
atuação ambiental extremante relevante por meio da Fundação Boticário e projetos orientados
para a comunidade (Balanço Social Boticário, 2000); e empresas de peso internacionais do
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setor de cosméticos, como a Body Shop, empresa reconhecida como o ícone da
Responsabilidade Social, e Aveda, empresa americana com uma linha de produtos naturais.
Cabe ressaltar o comentário do Gerente de Relações Corporativas para a competitividade da
empresa:
É que de fato a gente tem um diferencial competitivo. Por quê? A exemplo do que foi a
qualidade total dos anos 90. Você se lembra que a qualidade total nessa época era um
diferencial competitivo? Aquelas empresas que faziam parte na revisão dos processos em
busca de produtos com uma qualidade agregada, ganhavam o jogo, na competição. Hoje elas
jogam o jogo. Qualidade total hoje não é um diferencial competitivo.
Notadamente a RSE é uma variável estratégica de competição e foi inserida à estratégia de
crescimento da empresa: expansão no mercado externo e a linha de produtos Ekos é um dos
trunfos para penetração no mercado. E a intenção de obter a certificação ISO14000, uma
alternativa até então não adotada pela empresa, para entrar no mercado europeu.
A importância é estratégica. Porque ela está no planejamento estratégico da empresa. Ela é
um vetor de crescimento da empresa. Ela está claramente definida, a Natura em 2010. Existe
aqui a nossa visão. (Gerente de Relações Corporativas)
A Natura será um dos lideres mundiais de seu mercado. Diferenciando-se pela qualidade das
relações que estabelece por suas crenças e valores expressos de forma radical. Por meio de
produtos, serviços e comportamento empresarial que promovam a melhor relação da pessoa
consigo mesmo, com a natureza e tudo o que a cerca. (Plano Estratégico, 2001)
A empresa formulou uma estratégia ambiental cujos objetivos são: preservação e conservação
da biodiversidade global (atuação ativa); melhorar os processos operacionais segundo
critérios de ecoeficiência; fabricar produtos ambientalmente amigáveis, considerando o ciclo
de vida do produto (reduzir o impacto ambiental, biodegrabilidade, ecoeficiência); e estimular
o uso de embalagens recicláveis.
Na política e estratégia ambiental da empresa, foi expressa uma diretriz que é relevante para o
setor de cosméticos: o teste de produtos em animais.
[...} priorizar emprego de ensaio “in vitro” e clínico, quando forem validados e reconhecidos
pela comunidade científica e/ou pela legislação específica que regula essa matéria;
[...] participar ativamente dos esforços para ampliação do uso de ensaios alternativos,
através do estabelecimento de parcerias com Universidades e Institutos de Pesquisa
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independentes no Brasil e Exterior -- onde são desenvolvidos projetos de ensaio “in vitro”
com pele reconstituída -- com o objetivo de suprimir integralmente os ensaios em animais.
Após o processo de auto-avaliação, segundo os Indicadores Ethos, foi decidido pela Área de
Planejamento Estratégico incluir as metas de Responsabilidade Social no Plano Estratégico -2001 por área.
A empresa definiu políticas e estratégias específicas para a Responsabilidade Social:
destacando-se a ação social e ambiental. Incluiu a Responsabilidade Social na estratégia geral
da empresa e nas estratégias setoriais.
3. Processos e Procedimentos
a) Sistemas formais
A empresa não adotou nenhuma norma ou padrão de certificação de qualidade externo (séries
ISO e EQA) para obter uma diplomação, o que não significa que não foram estabelecidos e
seguidos padrões de qualidade e ambientais formulados internamente. Trata-se de uma
alternativa de não seguir um sistema prescrito de gerenciamento com base em indicadores
específicos para evitar o enrijecimento de processos gerenciais em termos de padrões e
normas preestabelecidos.
Não há códigos ou normas de conduta estabelecidos para os funcionários, mas adota um
posicionamento com relação à diversidade e possui normas que prevêem medidas
disciplinares contra qualquer tipo de discriminação.
Nos contratos com fornecedores, além dos critérios relativos à legislação, explicita normas e
cláusulas de proibição da exploração do trabalho infantil. E outra norma incorporada é a
exigência de um certificado sobre a origem dos produtos.
Este é um processo denominado certificação de ativos, está sendo desenvolvido junto aos
fornecedores da linha Ekos. A equipe do projeto está fazendo um levantamento e pesquisa da
situação de extração de algumas matérias-primas – castanha do Brasil, cupuaçu e andirá
retirados das reservas do Amapá, Amazonas e Rondônia. O mesmo processo foi realizado
com a candeia, árvore nativa de Minas Gerais.
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A empresa enfrentou uma situação especial em relação ao uso da candeia, substância utilizada
para a fabricação de loção de barba. Um artigo publicado na imprensa denunciou que essa
espécie estava em extinção e que o seu uso estava comprometendo a sua conservação. A
direção da empresa suspendeu a fabricação do produto que utilizava a matéria-prima,
investigou a origem do produto e constatou que de fato é uma espécie em extinção e que a sua
utilização não estava sendo desenvolvida de forma sustentada. Iniciou o processo de
certificação da matéria-prima e trocou de fornecedor, o que demonstra uma atitude de
prudência da empresa e a adoção de medidas para garantir a origem dos produtos.
Está em desenvolvimento um Plano de Manejo, formulado pela área ambiental, estabelecendo
normas de atuação, como época certa da colheita e formas de extração sem desperdício. O
contato da empresa é com os fornecedores que gerenciam os projetos e reservas que extraem
as matérias-primas, mantendo-se afastada do fornecedor primário.
O processo de certificação é uma ação conjunta da empresa e dos fornecedores. Além dos
critérios ambientais (sustentabilidade), sociais (o projeto deve promover a justiça social), a
seleção segue padrões de qualidade, tecnologia, capacidade de produção e financeira. O
objetivo da empresa é montar uma rede de fornecedores com capacidade de produção para
atender à demanda atual e futura da linha de produtos, garantir a sustentabilidade ambiental e
a viabilidade econômica de longo prazo.
Os critérios de desempenho ambiental (ecoeficiência) são utilizados na seleção de
tecnologias, processos e equipamentos, na distribuição dos produtos.
No processo de seleção de fornecedores e prestadores de serviços, são adotados os critérios
relativos à Responsabilidade Social Empresarial.
b) Processos de Capacitação
A empresa investe intensamente no treinamento contínuo para seus funcionários com o
objetivo de conscientizar, sensibilizar, capacitar os colaboradores e implementar as medidas e
os processos relacionados com Responsabilidade Social. Recentemente, a empresa em
parceria com uma entidade, antes das eleições, criou um programa de reflexão sobre o que é
ser cidadão, o que é ser eleitor e realizou o seminário de “Olho nas Eleições”.
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Eles montaram um projeto durante uma semana, três turnos: manhã, tarde e noite. Aqui, em
Itapecerica e em Cajamar nós colocamos gente, só 200 pessoas foram, menos de 1%.
(Gerente de Relações Corporativas)
Há também um programa de treinamento e atualização para o desenvolvimento e a
capacitação das consultoras e sua valorização profissional. Nesses encontros são abordados os
temas relacionados à Responsabilidade Social. Os valores da empresa, ética e transparência
nas relações, sempre são abordados por técnicas de sensibilização.
O que a gente tem? A gente quer lidar com meta do nosso planejamento. A gente tem 260 mil
consultoras que estão lá fora. Esse ano a gente pegou os 40 gerentes de mercado de vendas...
Pegamos 40 líderes e fizeram um evento de sensibilização, mas um pouco diferente. O que a
gente fez? O Guilherme fez uma apresentação. A gente mostrou o nosso resultado daqui, os
indicadores sistêmicos. E depois a gente fez uma dinâmica de grupo com o pessoal do grupo
de teatro chamado Play-back... nós encenamos situações que os gerentes de mercado ou
gerentes de venda colocaram como aspecto positivo de um determinado tema desse chamado
público interno, na experiência deles na Natura. Se você vê a representação de algo interior,
de comover as pessoas. Porque não dá para você pegar um número frio e apresentar.
Foi elaborado o guia de aprendizagem um instrumento de consulta de alternativas de
treinamento para os funcionários para que eles próprios possam planejar o desenvolvimento
de suas carreiras; além das sugestões de cursos, indica referências de livros, vídeos, CDs e
programação de palestras. Oferece bolsas de estudo para os funcionários. Para aprimorar o
processo de seleção e promover condições para o crescimento profissional foi criada a Bolsa
de Oportunidades para os funcionários, comunicando a disponibilidade de vagas internas.
Promove regularmente campanhas, encontros e reuniões na área de segurança do trabalho, e
eventos sociais comemorativos de datas tradicionais (Dia dos Pais, Mães e Natal) e para o
lançamento de produtos e acontecimentos significativos para a empresa para a integração dos
funcionários.
A Área de Meio Ambiente desenvolve programas de treinamento contínuo de educação
ambiental para os funcionários e consultoras. A coleta seletiva de lixo teve como apoio
treinamento e conscientização, e a ajuda de voluntários como orientadores e divulgadores dos
princípios e critérios do programa, sob a coordenação da área ambiental.
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c) Sistemas de Avaliação
A empresa não tem um mecanismo de avaliação e prestação de contas formal das atividades
relacionadas à RSE. A análise interna dessas práticas foi desencadeada com a formação de
grupos orientados para discutir os indicadores Ethos de RSE, envolvendo as lideranças da
empresa (diretores, vice-presidentes, gerentes). Desse processo resultou a avaliação do
desempenho social da empresa nos sete temas, propostas de ações de melhoria e também a
criação de uma área de gestão de desempenho social que pretende integrar os processos de
avaliação e planejamento das atividades relacionadas com a RSE. 17
O benchmarking é um processo de avaliação usual da empresa, uma comparação dos
indicadores e padrões entre as empresas; um exemplo: a análise da qualidade segue os
critérios e padrões do PNQ.
Na área do meio ambiente, faz análise de impacto ambiental de todos os seus processos, e
realiza regularmente atividades de controle e monitoramento. Essa mesma área avalia
sistematicamente

os

processos

operacionais,

monitora

mensalmente

indicadores

como

consumo de água e de energia e resíduos.
-

Avaliação de Fornecedores

Com relação aos fornecedores, a empresa adota critérios para a seleção: qualidade, capacidade
de produção e normas de conduta social.
A certificação de ativos consiste num trabalho de averiguação e conhecimento da cadeia de
custódia do produto, e é o acompanhamento do percurso da matéria-prima desde a sua
extração até a chegada à empresa. Os critérios ambientais, sociais e econômicos são definidos
pelo plano de manejo formulado pela área ambiental. E serão auditados e fiscalizados pela
Imaflora, uma organização não-governamental sediada em Piracicaba que segue padrões
internacionais. O processo de certificação tem diversas fases: a elaboração do plano de
manejo, a avaliação do impacto ambiental e social, a implantação do plano, a certificação e o
monitoramento.

17

A área de Gerência de Desempenho Social não foi i mplantada.
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-

Avaliação de funcionários

Segundo o presidente-executivo de operações, a gestão de pessoas se apóia em três processos
principais: o plano de Recursos Humanos, para disponibilizar gente qualificada e em número
adequado para atender aos planos da empresa, processo de recompensa e remuneração
alinhado com as metas estratégicas e gestão do clima organizacional. A avaliação dos
funcionários é com base no seu desempenho, incluindo resultados (metas), desenvolvimento
de pessoas e aprendizagem.
A empresa promove campanhas de premiação com o propósito de estimular o desempenho
profissional e promover a integração dos colaboradores que mais se destacam no período. Os
critérios para a premiação são parâmetros quantitativos e qualitativos de desempenho medidos
por meio de monitoração, auto-avaliação e teste de conhecimento.
As campanhas e eventos de premiação também são voltados para as consultoras.
Os funcionários têm participação nos lucros o que equivale, em média, a dois salários e
o bônus por resultados, incluindo os níveis intermediários e representando, em média, mais de
20% do salário anual. A alta gerência e diretores têm a opção da participação acionária. (Guia
“100 Melhores Empresas para Você Trabalhar”, revista Exame, 2000).
- Avaliação da gestão de pessoas
A empresa realiza anualmente a pesquisa de clima organizacional para medir o grau de
satisfação dos funcionários, realizada em 1999 e 2000 com 77% de adesão.18 E participa da
pesquisa do guia Exame, sendo que em 2000 foi incluída entre as melhores empresas para
trabalhar.
d) Comunicação
Há vários meios de comunicação: intranet, revistas e boletins informativos para os
funcionários e internet. A empresa não expõe em quadros afixados nas paredes a visão,
valores, missão e políticas da empresa.

18

Os resultados da última pesquisa não foram divulgados para os colaboradores até a data do levantamento, e
os entrevistados não forneceram os dados da pesquisa anterior.
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A presença dos diretores e gerentes na fábrica em contato direto com os funcionários é
destacada: o almoço no refeitório com os funcionários, a informalidade e o contato pessoal
nos corredores. Essa proximidade sempre fez parte do estilo de administração e da cultura da
empresa. Há um clima informal, e o diálogo é aberto entre os funcionários, gerência e
diretoria. Esse clima afeta a satisfação dos funcionários, há respeito, transparência. Foram
instituídos canais para garantir o acesso aos níveis de decisão. O Encontro com a Presidência,
realizado a cada dois meses, promovido pessoalmente com todos os gerentes e transmitido via
intranet em tempo real, é um foro aberto de discussões de processos, reivindicações e
sugestões dos funcionários. Um exemplo da disponibilização de informações para o público
interno é a inclusão dos Indicadores Ethos de avaliação da Natura na intranet.
A organização matricial e o processo de participação nas decisões por times, grupos e comitês
são um processo de comunicação efetivo.
Encontros, workshops, seminários e palestras promovidos pela empresa são um canal de
comunicação com as consultoras.

O Centro de Atendimento Natura (CAN) às consultoras

presta atendimento e orientação constantes a elas, sendo o Serviço de Atendimento ao
Consumidor prestado via internet e telefone.
Todas as peças de comunicação da empresa, institucionais, catálogos para consumidores,
enfocam a qualidade das relações e relacionamentos da empresa.Os aspectos visuais e
estéticos do material enfatizam a transparência, as pessoas, as relações. A divulgação dos
valores sociais da empresa associados à marca fazem parte da sua estratégia de comunicação,
marcando uma forte presença na mídia.
4. Ações Sociais e Ambientais
As ações sociais e ambientais serão descritas a partir dos boletins dos colaboradores e
consulta do site da empresa, elaborados pela Área de Comunicação, que contém as
informações sobre as ações e os programas desenvolvidos pela empresa; um boletim
informativo não tem informações financeiras da empresa como receita, lucro, distribuição de
lucros. As informações e dados são qualitativos, e não será apresentado o volume de
investimentos

destinados

a

essas

atividades,

pois

essas

informações

não

foram

disponibilizadas pela administração da empresa.
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- Projetos e Ações Sociais Orientadas para os Colaboradores
Os salários pagos pela empresa são compatíveis com a média do mercado e oferece como
benefícios: alimentação, plano de saúde e odontológico, cobertura para tratamento de
dependência química, auxílio-creche, convênio farmácia, assistência funeral, seguro de vida,
ginástica laboral e ônibus fretado para levar as pessoas para casa. Transporte e alimentação
são estendidos aos trabalhadores terceirizados.
São concedidas também bolsas de estudo para cursos de aperfeiçoamento e formação
profissional (reembolso de 80% para cursos de inglês e espanhol).
Empréstimos de até dois salários e compra de computador em 24 meses.
A empresa mantém berçários nas suas unidades (Centro de Distribuição, fábrica de
Itapecerica e em Cajamar) que atualmente atendem crianças até 18 meses, mas as instalações
de Cajamar permitirão estender o período até três anos. Em 2000, foram atendidos 79 bebês e
o número de vagas será de 120. Há cursos para gestantes, que atenderam 57 mulheres em
1999.
Além dos benefícios, a empresa adota práticas diferenciadas como: política de apoio à adoção
de crianças, prestando apoio e orientação aos colaboradores que desejam adotar uma criança e
permitindo que os mesmos usufruam a licença maternidade/paternidade e recebimento dos
mesmos benefícios aos pais de filhos legítimos; programa Feliz Aniversário -- os profissionais
podem usufruir de folga de meio período para comemorar o dia do seu aniversário; Projeto
Férias -- promoção de visitas monitoradas dos filhos de funcionários às dependências e
instalações da empresa no período de férias escolares.
Programas para a contratação de portadores de deficiência física e mental, uma política
estruturada para a contratação de profissionais acima de 45 anos ou desempregados há mais
de dois anos. (Indicadores Ethos de RSE, 2000)
A gestão da empresa tem uma atenção especial para com as consultoras, oferece cursos e
material de apoio e tem a maior média de remuneração da venda direta no Brasil, e ofereceu
as consultoras financiamento em condições especiais para a aquisição de computadores e
apóia as consultoras para montagem de homepage na internet.
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- Meio Ambiente
A atuação ambiental está relacionada aos processos operacionais, produtivos, adoção de
técnicas e equipamentos de controle ambiental e na adoção de modificações nos produtos.
Aprimoramento

dos meios e processos de fabricação, educação ambiental, coleta seletiva de

lixo e emprego de matérias-primas naturais já fazem parte das práticas gerenciais e rotineiras
da empresa.
A coleta seletiva de lixo foi implantada em 2000, em todas as unidades da empresa, e a receita
obtida com a venda dos materiais coletados será revertida para os próprios colaboradores por
meio de um fundo coletivo, que decidirá o destino dos recursos.
- Ações Sociais
Projetos e programas coordenados pela Gerência de Ação Social, orientados para a
comunidade e com a participação voluntária de colaboradores e consultoras.
-

Programa Crer para Ver – captação de recursos para projetos em parceria com a Abrinq (a
estimativa deste ano é captar R$ 1,4 milhão).

-

Programa Natura Escola de incentivo à gestão democrática em busca de uma escola viva e
prazerosa;

-

Cooperativa

de

costureiras

--

a união de esforços e conhecimentos gerando

profissionalismo e auto-sustentação;
-

Projeto Natura Jequitinhonha -- em parceria com a prefeitura e uma ONG, forma
educadores e integra jovens crianças ao sistema de ensino.

-

Barracões culturais da cidadania -- promoção de cursos de artes, música e dança
(Itapecerica).

-

Conselho dos direitos da criança e do adolescente (Cajamar).

-

Programa de promoção do voluntariado -- campanhas de arrecadação financeira junto aos
colaboradores para a mudança das condições sociais de diferentes regiões do país. A
primeira campanha terá como foco Canudos, Bahia, que sofre com os problemas da seca.
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Participação em entidades assistenciais próximas às fábricas (5% dos colaboradores são
voluntários).
-

Além dos programas e projetos coordenados pela ação social, a empresa patrocina
projetos de entidades sociais como Ashoka (patrocínio e apoio à instituição), Fundação
Gol de Letra (implementação do projeto de biblioteca comunitária); Prêmio Bem Eficiente
Kanits & Associados; Programa Comunidade Solidária, Site Aprendiz do Futuro.

Patrocina dois projetos de pesquisa na área ambiental:
Projeto Canguçu -- coordenado pelo Instituto Ecológica, na ilha do Bananal – Tocantins – de
pesquisa científica para criar parâmetros para medir o impacto da emissão de gás carbônico
que produz o efeito estufa.
Projeto de Recuperação Ambiental de uma área degradada com remanescentes de Mata
Atlântica, numa área de 650 hectares localizada em Aimorés, Minas Gerais, em parceria com
o Instituto Terra.
C) Dinâmica Empresarial
O conjunto da atuação orientada para a RSE da empresa afeta a dinâmica empresarial.
1. Clima Organizacional
a) Satisfação dos empregados
A empresa está entre “100 Melhores Empresas para Você Trabalhar”, no guia da revista
Exame, o que revela que as políticas, estratégias e práticas adotadas em relação aos seus
funcionários estão atendendo às suas expectativas; conforme os critérios adotados pelo guia, a
pesquisa é feita com os funcionários das empresas. Entre os fatores dessa satisfação:
Maior vantagem -- É uma empresa que se diferencia pelo respeito às pessoas. Isso se traduz
em ações e atitudes visíveis.
Na pesquisa da revista Exame a empresa recebeu a nota máxima nos itens orgulho de
trabalhar na empresa e responsabilidade social.
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A Responsabilidade Social da empresa é valorizada pelos funcionários, e demonstra o seu
compromisso na adoção de princípios, atitudes e ações efetivas. A sustentação da RSE é a
liderança que tem como alicerce os princípios pessoais dos diretores e seus principais
executivos. Os três presidentes acreditam, sinceramente, que o sucesso só é possível por
intermédio de pessoas e age assim na realidade do dia-a-dia. O foco da gestão de recursos
humanos é na relação entre as pessoas e na promoção de um bom ambiente de trabalho. Cabe
destacar algumas opiniões dos funcionários citadas na pesquisa do guia Exame:
Nossos chefes são bons, nós confiamos neles e eles confiam na gente.
Os presidentes da Natura buscam o valor humano.
A incorporação da responsabilidade social nas crenças e valores da empresa, na estratégia
geral, nos processos adotados e as suas ações contribuíram significativamente para a
satisfação dos empregados, criando o ambiente e as condições para o desenvolvimento da
RSE, promovendo a participação dos funcionários e o comprometimento com os valores,
objetivos e metas da empresa.
Eu acho que as pessoas são responsáveis pelo processo. Elas se sentem motivadas, porque
trabalham em uma organização que verdadeiramente pratica aquilo que diz que pratica. Tem
um efeito mobilizador muito grande. Eu diria até de transformação. Mas é uma coisa muito
complicada... Eu diria que o principal fator dele é ascensão de poder. Quando a pessoa se
sente responsável pela transformação ela assume o papel. É ascensão de poder. (Gerente de
Relações Corporativas)
Um aspecto ressaltado pelo presidente de operações é que o grau de exigência dos
funcionários também aumenta a sua conscientização e a capacitação acaba por gerar novas
expectativas e também aumentar o grau de exigência com relação ao comportamento social da
empresa, o que propicia novas práticas, políticas e programas. Um ciclo de melhoria contínua.
b) Produtividade
Com relação à produtividade não foi possível estabelecer uma associação entre a RSE e a
produtividade; provavelmente a motivação dos funcionários e a participação ativa podem
levar a melhorias na produtividade, mas, segundo os entrevistados (as informações contidas
nos documentos), os efeitos da atuação não são verificáveis na produtividade.
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c) Atração e retenção de talentos
A RSE é um fator de atração de talentos para a empresa; a divulgação dos valores, crenças da
empresa e as posturas adotadas são um atrativo para novos funcionários, principalmente
consultoras, sendo o crescimento deste número expressivo. A postura da empresa, ética e
transparência, a incorporação da RSE na estratégia dos negócios cria oportunidades de
desenvolvimento pessoal e profissional para as pessoas.
O número de candidatos para os programas de estágios e trainees tem aumentado
expressivamente – 300% nos últimos dois anos.
Os fatores que retêm os funcionários na empresa, apontados pelo guia Exame 2000, foram o
pacote de benefícios, o 14o . salário, o clima de informalidade e a oportunidade de
desenvolvimento profissional e pessoal por meio dos programas comunitários.
d) Capacitação dos Funcionários
Os processos e procedimentos adotados, principalmente a participação e a integração das
áreas e a organização matricial afetam a capacidade de aprendizado dos funcionários, a
liderança, o trabalho em grupo e a organização do trabalho. A empresa tem um estilo
participativo e integrador que capacita os funcionários a se relacionarem com os grupos de
interesse e ter uma visão integrada da gestão. O foco da gestão de recursos humanos é na
capacitação para a gestão de pessoas e autonomia no desenvolvimento profissional e pessoal
dos funcionários.
O desenvolvimento da RSE promove a autonomia e a capacidade de liderança, trabalho em
equipe e de relacionamento dos funcionários e das consultoras. Cabe destacar o depoimento
de um gerente de mercado num dos eventos da empresa, relatado pelo Gerente de Relações
Corporativas:
Eu estava na Natura há muitos anos e soube do programa de voluntariado e quis participar
do grupo de contadores de história. E eu, na verdade, achava que ia poder dar um pouco de
mim, um pouco de meu tempo e isso ia ajudar as pessoas. E, na verdade, acabei eu sendo
ajudado. E eu aprendi demais com as pessoas.
Meu grupo com as consultoras... empreendedoras. Tem um grupo de consultoras que vende
muito. Elas são quase empreendedoras de seu próprio negócio.
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Falar para pessoa: “você é líder nesse processo também... Quando a pessoa se sente
responsável pela transformação ela assume o papel. É ascensão de poder. Toda mensagem
do gerente de ações é sistemas, ações. Grandes mudanças. Quer dizer o que isso tem a ver
com meio ambiente? Eu sou gerente de mercado. Tem a ver com isso. Se você começar a
mobilizar seus consultores para trocar embalagens com o consumidor, sei lá. O mundo está
aí, crie, seja arrojado.
2. Desempenho Tecnológico – Adaptação às mudanças do ambiente externo
a) Capacidade para se adaptar a mudanças: flexibilidade e agilidade
Os processos e procedimentos são estruturados com base na liderança e na integração das
diversas áreas, avaliação e definição de metas, diretrizes e propostas de ações. E, sem dúvida,
promovem uma agilidade e flexibilidade para a empresa se adaptar, mudar e responder ao
ambiente externo.
A visão da empresa como uma rede de relações e relacionamentos com consultoras, clientes e
a participação ativa em entidades sociais é outro fator fundamental para a agilidade e a
flexibilidade da gestão da empresa. Os processos e a estratégia de comunicação da empresa
interna e externa também são essenciais para criar essa capacidade de resposta da empresa às
mudanças sociais e às expectativas dos stakeholders.
Por outro lado, essa flexibilidade dos processos e da organização da empresa pode criar um
clima de desorganização, apontada como uma desvantagem na pesquisa do guia da revista
Exame:
Maior Desvantagem -- A desorganização -- uma mesma decisão pode ser mudada três vezes
no mesmo dia.
b) Capacidade de inovação
A atuação orientada para a RSE demonstrou o potencial mobilizador da empresa e as
oportunidades para inovação e transformação. A inclusão da linha Crer para Ver como um
produto da empresa ampliou a sua rede de conhecimento, das entidades e associações sociais,
dos fornecedores e criou valor para os clientes; foi uma atitude inovadora, ousada e criativa. A
introdução do refil, orientações de saúde nas embalagens, etiquetas com instruções em
linguagem braile e a linha Ekos demonstram a capacidade de inovação da empresa e de
transformação da RSE em oportunidades de negócios efetivas para a empresa.
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A gestão ambiental e social proporciona a melhoria e a inovação nos processos operacionais
da empresa, o que indica que há uma relação positiva entre adoção de práticas gerenciais
orientadas para a RSE e a capacidade de inovação da empresa.
Desempenho Econômico-Financeiro
a) Desempenho ambiental
Quanto ao desempenho ambiental, alguns resultados já foram percebidos com a implantação
da coleta de lixo (outubro de 2000 até março de 2001), uma vez que foram recicladas 58
toneladas de papel e 3,5 toneladas de vidro. Com relação à redução de consumo de energia,
água, e materiais e despejo de efluentes e os indicadores de ecoeficiência não foram
fornecidos dados pelos entrevistados (e documentos) que permitissem análise do desempenho
ambiental da empresa.
O processo de certificação de origem dos materiais está sendo implantado e indica que
permitirá à empresa estabelecer padrões de sustentabilidade ambiental dos produtos da linha
Ekos. Esse é um ponto crítico do projeto: montar uma rede de fornecedores que tenha
condições de atender à demanda atual e futura dos produtos, pois esta tem um grande
potencial de crescimento no mercado interno e externo, mantendo a sustentabilidade da
extração das matérias-primas a longo prazo. A empresa tem demonstrando uma preocupação
com a origem dos produtos e a sustentabilidade do ecossistema. Por outro lado, é preciso
refletir sobre toda a cadeia produtiva, além dos processos produtivos, mas sobre o impacto
ambiental que o aumento da demanda irá a causar, uma questão importante é como controlar
a demanda do produto de forma a sustentar a conservação dos ecossistemas.
Nos Indicadores de Avaliação do Instituto Ethos, o tema Meio Ambiente foi o item com a
menor média de pontuação do desempenho social da empresa, que ficou na 40a posição no
ranking, o que significa que a atuação ambiental pode melhorar o desempenho da empresa a
longo prazo, melhorando os processos de gestão ambiental.
b) Desempenho Econômico-Financeiro
A Natura tem apresentado resultados empresariais consistentes -- rentabilidade, crescimento
de vendas e da sua participação de mercado, e estes, por sua vez, são resultantes de variáveis
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como satisfação dos empregados, a imagem e a reputação da empresa que foram
positivamente afetadas pela Responsabilidade Social.
c) Desempenho mercadológico
Uma estratégia de diferenciação da empresa no mercado teve efeitos na imagem e no prestígio
da empresa. A marca Natura da empresa está associada à Responsabilidade Social, e é uma
referência de gestão para outras empresas do setor e em geral. A linha de produtos sociais se
mantém há cinco anos, e neste ano espera captar R$ 1,4 milhão para a Fundação Abrinq.
Com a linha Ekos, que representa 10% das suas vendas, recuperou um segmento de mercado:
mulheres de classe média, formadoras de opinião. O potencial de crescimento dessa linha é
palpável, pois foi lançada recentemente, o preço do produto é baixo e acessível quando
comparado com o de outros produtos da empresa. E, ainda, há o grande potencial de
crescimento das vendas para o mercado externo. O seu ponto crítico é conseguir atender à
demanda sem comprometer o estoque de matérias-primas a médio e longo prazo (a
capacidade de suporte da produção).
A RSE é um fator de competitividade no mercado de cosméticos e os concorrentes da
empresa também se destacam na atuação social e ambiental.
4. Reputação
Imagem
A imagem da marca Natura foi construída com base na forma como ela se posiciona em
relação à Responsabilidade Social. E cada vez mais a sua imagem institucional está associada
à RSE, como estratégia competitiva de mercado, de comunicação com o público externo e de
atração e retenção de talentos.
Ela é reconhecida no ambiente empresarial, entre os consumidores e pelo público externo
como a “empresa brasileira socialmente responsável”, está entre as 10 empresas selecionadas
pelos Indicadores Ethos de RSE -- Guia de Boa Cidadania Corporativa, bem como entre as 10
empresas mais admiradas da pesquisa Carta Capital-InterScience, na 9a. posição em 1999 e na
2a. em 2000, sendo a primeira do setor de cosméticos por dois anos consecutivos. Foi
apresentada como exemplo de liderança da RSE pelo relatório da associação internacional
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Business Social Responsibility – BSR (2000), e citada num artigo da revista Times pelos seus
projetos sociais.
A Natura está entre as marcas mais lembradas espontaneamente pelos consumidores, logo
após o detergente Omo e a Coca-Cola. Em pesquisas de mercado contratadas pela empresa
entre os consumidores e realizada nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Recife, Campinas, Brasília, Belo Horizonte e no ABC, com entrevistados na faixa de 18 a 45
anos, usuários e não-usuários de seus produtos, o atributo Responsabilidade Social foi, entre
todos os que davam maior aderência à marca, o que recebeu maior pontuação. (Gerente de
Relações Corporativas).
A RSE tem uma relação direta com a reputação da empresa; a imagem se sustenta na
liderança de seus sócios, na cultura corporativa e na atuação social da empresa.
Conclusão:
A atuação orientada para a RSE tem como alicerce a liderança dos principais executivos da
empresa, que, com base nas suas crenças e valores pessoais e numa rede de relações com
entidades sociais, tiveram a visão de transformar a RSE numa estratégia de negócios. Duas
afirmações da liderança corporativa foram reveladoras para o estudo de caso:
Nossas armas são motivação, bom clima organizacional, programas sociais, agressividade
mercadológica combinada com um programa de lançamentos expressivos e presença forte na
mídia, para fortalecer a marca e reforçar o vínculo com o consumidor. (Guilherme Leal,
revista Exame, julho de 1998)
A empresa poderia estar onde está sem tudo isso, mas faz parte da gente... não poderia ser de
outra maneira. (Pedro Passos, presidente-executivo de Operações)
-

A liderança é a variável que afeta todas as variáveis da dinâmica empresarial, os valores,
as crenças e as atitudes da liderança e constroem a cultura corporativa e o ambiente
organizacional para o desenvolvimento da RSE.

-

A participação ativa da liderança em associações, entidades sociais, a rede de relações
sociais e políticas do líder corporativo capta os movimentos, o cenário, as tendências
externas e traz para a empresa conhecimento e informações que afetam o desempenho e a
imagem da empresa. Além de trazer informações e conhecimento, divulga a atuação da
empresa e cunha a imagem e reputação da empresa no meio empresarial e na sociedade.
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-

A participação dos diretores e gerentes nas decisões é um fator fundamental para
transmitir a liderança por toda a empresa, capacitar os colaboradores para tomar decisões
e assumir a responsabilidade social, o que aprofunda os valores e as crenças na cultura
organizacional, mobiliza e motiva as pessoas a serem responsáveis.

-

A liderança e a explicitação do compromisso da empresa nos seus documentos formais, no
seu material de divulgação para clientes e para o público externo afetam a imagem da
empresa.

-

A definição e formulação de políticas e estratégias da Natura são fundamentais para
formalizar e esclarecer os seus compromissos junto ao público interno e externo. A
definição de políticas com relação à participação nos resultados e filantropia demonstram
a clareza de princípios, valores e crenças da liderança para o público interno.

-

A liderança define a organização, a estratégia e os recursos para o desenvolvimento da
RSE, especialmente para a área social: criação de uma área específica de ação social, com
recursos humanos (equipe e rede de consultoras), financeiros (porcentagem dos
dividendos) e o conhecimento e a infra-estrutura para operacionalizar os negócios.

-

A atuação social da empresa teve efeitos significativos na dinâmica empresarial,
destacando-se a satisfação dos empregados e a imagem da empresa para o público
externo.A Natura é percebida como uma empresa ética, responsável e inovadora, que
conseguiu transformar efetivamente a RSE numa oportunidade de negócio e numa direção
da inovação tecnológica e mercadológica. O mais importante é que a Natura criou “valor”
para seus clientes, funcionários e consultores – uma marca que representa qualidade,
confiabilidade e credibilidade.
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6. CONCLUSÃO

6. CONCLUSÃO
Análise Comparativa dos casos
Após a descrição dos casos podemos fazer uma análise comparativa das variáveis e
indicadores do modelo conceitual e verificar semelhanças e contrastes e a relação entre as
variáveis independentes e dependentes, quando houver.
-- Características Organizacionais
As circunstâncias contextuais influenciam o comportamento das empresas e os indicadores
levantados pela pesquisa para cada empresa estão resumidos no quadro a seguir:
Tabela 6.1 - Resumo das características organizacionais
Características
Organizacionais
Setor
Número de funcionários
Faturamento

Origem
Ano de Fundação

Mercado

Área de atuação

Clientes

De Nadai Alimentação
S.A.

Daimler Chrysler Ltda.

Natura Cosméticos S.A.

Refeições coletivas

Automobilístico

Cosméticos

1.120

12.128

2.699

R$59,7 milhões (2000)

R$ 4,5 bilhões
(2000)

R$1.205 milhões (1999)

Nacional, sociedade
Multinacional, sociedade
anônima de capital
limitada, capital fechado,
fechado, controle familiar.
controle alemão.
1978

Nacional, sociedade
anônima de capital
fechado.

1953

1969

Competitivo, líder no seu Competitivo, líder no seu Competitivo, líder no seu
segmento.
segmento.
segmento.
Taxa de crescimento do Taxa de crescimento do Taxa de crescimento do
setor.
setor.
setor.
Estado de São Paulo.
Empresas do Setor
Público e Privado(indústria, comércio
serviços).

Mercado Nacional e
Internacional (América
Latina).

Mercado Nacional e
Internacional (América
Latina).

Concessionários (200) e Sistema de Venda Direta
frotistas.
(260 mil revendedoras).

O setor de atividade é uma variável que afeta o comportamento das empresas, pois a natureza
das atividades determinam as suas características operacionais -- instalações, equipamentos,
tecnologia, qualificação do corpo funcional e o número de funcionários --

e influem nas

condições de mercado das empresas.
As três empresas estudadas atuam em ramos totalmente diversos, o que significa que
encontram condições diferentes relacionadas ao mercado em que atuam (número e perfil de
concorrentes, perfil de clientes, fatores que afetam o crescimento das empresas), ao ambiente
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institucional e cada setor segue normas e padrões específicos -- padrões de qualidade,
ambientais, segurança, leis, taxas e impostos -- fatores que afetam a dinâmica dos negócios e
o desenvolvimento das empresas.
O porte das empresas (faturamento e número de empregados) é um fator que determina o
desenvolvimento organizacional das empresas e a dimensão dos impactos da atividade
empresarial na economia regional, no meio ambiente e nos padrões sociais de comportamento
da comunidade. O impacto na economia -- geração de renda, empregos, impostos -- e no
meio ambiente – uso dos recursos maturais (água, energia), poluição -- de uma região de uma
empresa do porte da DaimlerChrysler é maior que o impacto de uma empresa do porte da De
Nadai ou da Natura.- número de empregos gerados, geração de renda, e volume de recursos
empregados (naturais, financeiros, humanos).
A natureza das atividades de cada empresa determina o potencial poluidor dos processos
produtivos das empresas, o risco ambiental deles, os processos produtivos do setor
automobilístico são potencialmente mais poluidores do que os da indústria de alimentos e de
cosméticos. Por outro lado, as atividades desses setores interferem diretamente com a saúde
humana, devendo atender a padrões legais de vigilância sanitária.
A localização das empresas e de suas unidades industriais e as características regionais das
localidades são fundamentais para determinar as relações políticas, sociais e institucionais da
empresa e o peso político, econômico e social delas na comunidade. A Natura construiu uma
nova fábrica em Cajamar, porque a unidade de Itapecerica da Serra não podia ser ampliada
(pois estava localizada na área de proteção dos mananciais da RMSP); a De Nadai está
localizada numa área no centro de Santo André; e a Mercedes-Benz instalou uma unidade em
Juiz de Fora, recebendo o amplo apoio do governo do estado de Minas Gerais e da
administração municipal, desativando a produção de ônibus em Campinas, e está em vias de
desativar a unidade em Campo Largo. Estes são fatores que influenciam sensivelmente a
dinâmica dos negócios e as decisões e rumos estratégicos das empresas.
O âmbito de atuação das empresas também é diferente: a De Nadai atua apenas em São Paulo;
a Natura distribui os seus produtos em 4.500 municípios e seu sistema de venda direta tem
uma rede de 260 mil consultoras; a DaimlerChrysler, após a fusão, transformou-se numa
corporação presente em 34 países e a unidade Brasil tem uma rede de 200 concessionários em
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todo o país. A DaimlerChrysler e a Natura atuam no mercado externo, exportando

seus

produtos para a América Latina. Estes são fatores que afetam a dinâmica dos negócios.
As três empresas ocupam uma posição de liderança no seu segmento de mercado, que é, em
termos de concorrência, diferente para elas; quanto ao número de concorrentes, ao porte dos
concorrentes e às condições competitivas são diferentes. A DaimlerChrysler detém a liderança
no mercado de caminhões há 30 anos, e no segmento de ônibus é líder absoluta de mercado,
num setor em que todas as empresas são multinacionais. A De Nadai concorre com quatro
empresas nacionais do mesmo porte e a Natura tem aumentado sua participação de mercado
consistentemente, e concorre diretamente com empresas multinacionais e nacionais, numa
disputa acirrada.
O grau de concorrência afeta o desempenho das empresas, e todas assumiram que oferecer
preço e qualidade não é mais suficiente para competir no mercado. A competição exige
qualidade, tecnologia, custos, velocidade de reação e visão de longo prazo.

A percepção,

pelas lideranças das empresas, de que qualidade e preço não são mais suficientes desencadeou
o processo de desenvolvimento da RSE nas organizações. A visão de que esta hoje pode ser
uma variável de valor estratégico para o seu desempenho geral.
O perfil dos clientes das empresas é diferente: a De Nadai presta serviços para empresas
públicas e privadas, e o preço tem sido o fator preponderante na decisão de contratação dos
serviços da empresa. Para os clientes da DaimlerChrysler a relação entre custo e benefício tem
peso expressivo, sendo importantes as variáveis preço, qualidade, custo de manutenção e as
condições de aquisição. E as clientes da Natura são atendidas pessoalmente por consultoras; a
qualidade, a diversidade, a estética e o preço são atributos importantes na decisão de compra.
Um argumento forte para estimular o desenvolvimento da RSE é de que pode captar novos
segmentos de mercado, em que os consumidores são mais sensíveis a qualidade do que o
preço, portanto o comportamento do consumidor seria uma variável que influenciaria o
comportamento da empresa na direção do desenvolvimento da RSE. As informações
levantadas pelo estudo não são suficientes para se poder afirmar que o perfil do cliente
influenciou a gestão das empresas para a RSE, no sentido de ser um atributo que influi nas
suas escolhas.
As três empresas têm uma atuação mercadológica forte e a satisfação dos consumidores, o
foco nos clientes é prioridade na missão e na visão de negócios delas.
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Quanto à origem do capital e ao controle acionário, as três empresas são sociedades anônimas
de capital fechado, e a DaimlerChrysler é a única das três cujo controle acionário é de um
grupo estrangeiro. A Natura e a De Nadai são empresas nacionais. A característica que se
mostrou relevante para o estudo de casos foi a separação entre a propriedade e o controle da
empresa; a Natura e a De Nadai são empresas cujos proprietários estão no controle e na sua
administração; na DaimlerChrysler a propriedade é separada da administração e do controle.
A presença e a atuação dos proprietários na gestão das empresas é uma variável importante
que afeta a liderança da empresa e a cultura corporativa, variáveis relevantes para a atuação
orientada para a RSE, como será comentado adiante.
O contexto de atuação das empresas estudadas é diferente, o que afeta a sua dinâmica dos
negócios, as condições de competitividade e o ambiente institucional em que atuam.
Reconhecendo essas diferenças e suas implicações, contudo, as três empresas apresentaram
um comprometimento e uma atuação orientada para a RSE consistentes, independentemente
das circunstâncias contextuais que vivenciam.
Antes de comentar a atuação orientada para a RSE, gostaria de fazer algumas considerações
sobre o ambiente organizacional e o histórico das empresas.
Na descrição dos casos, foram levantados e apresentados outros dados, como o histórico das
empresas, o que pode ajudar a entender o ambiente organizacional das empresas e a relação
delas com a RSE, a liderança e a cultura corporativa. Não é um levantamento profundo, e as
conclusões aqui apresentadas são algumas considerações que podem ser verificadas por outros
estudos. Na verdade, trata-se de uma introdução das variáveis de RSE que compõem a análise
dos casos.
O ano de fundação identifica a época em que a empresa foi fundada, mostra como as
mudanças tecnológicas, econômicas, sociais, políticas e culturais do ambiente crescem,
envolvem a RSE e como mudam em relação ao cenário político, social e econômico em dado
tempo.
Na década de 1950, quando a Mercedes-Benz instalou a unidade de São Bernardo, o momento
histórico do país era o inicio do desenvolvimento da indústria automobilística e de uma fase
do processo de industrialização do país, a prioridade política e econômica era crescer a
qualquer custo, e a questão ambiental não fazia parte das preocupações do governo, dos
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empresários e da sociedade como o fazem hoje. As relações de trabalho eram outras, a
legislação trabalhista havia sido recém-implantada e a RSE correspondia à missão econômica
das empresas. A Mercedes- Benz do Brasil, hoje DaimlerChrysler, passou por mudanças pelas
quais a De Nadai e a Natura não passaram, como a redução drástica (50%) no quadro
funcional, a desativação de unidades, a terceirização da produção, os processos que marcaram
a cultura organizacional e desencadearam uma mudança organizacional da empresa. Para se
adaptar às mudanças, a gestão da empresa, adquiriu novos conceitos e competências,
desencadeou

e

implementou

novos

processos

organizacionais,

mudou

a

estrutura

organizacional e implementou programas de qualidade e tecnologia. E, atualmente, após a
fusão das duas empresas, está finalizando o processo de integração de duas culturas
corporativas – Mercedes-Benz e Crysler.
Na época em que a Natura e a De Nadai foram fundadas, respectivamente, 1969 e1978, o
cenário político, social e econômico era outro. A trajetória das empresas é similar, pois ambas
se originaram de pequenos negócios, que cresceram, evoluíram e transformaram-se em
grandes empresas, ocupando posições de destaque no setor em que atuam. Outra semelhança é
que ambas passaram por uma crise no controle da empresa; no caso da De Nadai, como
resultado desta, um dos sócios assumiu a liderança, e, no da Natura, houve uma reorganização
acionária e os três sócios assumiram a liderança e após a solução da crise, as empresas
entraram numa fase de crescimento e profissionalização da gestão, contrataram profissionais
de mercado para integrar a diretoria e investiram em programas de qualidade e tecnologia.
As três empresas investiram na qualidade e tecnologia. A De Nadai e a DaimlerChrysler
implantaram o Sistema de Gestão da Qualidade seguindo os padrões da série ISO 9000, e a
Natura formulou e seguiu padrões próprios, sem se ater a sistemas prescritos.
A inserção da qualidade na gestão empresarial é um fator importante para a gestão da
Responsabilidade Social, e, de certa forma, foi para essas empresas o desencadeador da
incorporação da RSE na sua gestão, e a partir desta começa a se abrir o leque para a reflexão
sobre as questões ambientais e sociais e incorpora-las na gestão das empresas. A Gestão da
Qualidade demonstrou para as empresas a importância da relação com o cliente para a sua
lucratividade no longo prazo, e que o espírito de equipe dos funcionários é essencial para a
melhoria da qualidade, bem como que cada “empregado” tem um papel na construção e no
crescimento das relações com o cliente, o que lançou as bases para incorporar a gestão da
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RSE nas empresas estudadas: Visão Integrada e Sistêmica; Filosofia da Melhoria Contínua;
Integração e Participação dos Funcionários.
- Atuação Orientada para a RSE
A liderança é um fator crítico para o engajamento da RSE; as ações e os comportamentos dos
líderes pesam significativamente no comportamento dos empregados e fornecem os padrões
de conduta e o contexto cultural de atuação para os membros participantes da empresa.
Nas três empresas estudadas a liderança é a base da atuação orientada para a RSE; sem o
comprometimento da liderança, esta não passaria de um discurso distante da prática.
Os princípios da RSE foram incluídos na missão, nos valores e nas crenças das empresas, que
assumiu a responsabilidade pelas conseqüências de suas operações e atividades, assim como o
papel das empresas na sociedade, além de maximizar lucros.
Os compromissos sociais da empresa perante os grupos de interesse -- empregados, clientes e
fornecedores -- são declarados nas peças de comunicação para os públicos externo e interno,
em palestras e nas apresentações da alta diretoria.
Incluir na missão os valores e declarar os compromissos de Responsabilidade Social são
indicadores da filosofia da administração e demonstram que sua visão vai além da missão
econômica.
- O Envolvimento da Alta Administração é uma condição para o desenvolvimento da RSE nas
empresas
Na De Nadai, o diretor-geral, o sócio-proprietário, é a mola propulsora da empresa e do
engajamento desta na RSE. Na Natura, um dos sócios, o presidente-executivo, é o líder da
RSE na empresa, e a sua paternidade é reconhecida no processo de desenvolvimento da RSE,
com o apoio e o envolvimento dos sócios (fundador e o presidente-executivo de operações).
A visão e o conceito de RSE estão relacionados com as crenças e os valores do líder
corporativo e são transmitidos para a cultura organizacional. O foco da Responsabilidade
Social no bem-estar dos funcionários, na De Nadai, está identificado com os valores e as
crenças de Sérgio de Nadai. A visão da Natura como agente de transformação da sociedade
identifica-se com os valores e as crenças de Guilherme Leal. A liderança dos proprietários nas
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empresas é marcante e são os empreendedores que conseguem estimular e motivar os
membros da organização e inspirar e compartilhar os valores com os outros.
Na DaimlerChrysler, a diretoria está envolvida na atuação orientada para a Responsabilidade
Social, pois esta se relaciona com a imagem, a reputação e a estratégia geral da empresa. Não
é um envolvimento pessoal, como nas outras empresas (em que se identifica que este diretor é
o padrinho, patrono de um projeto específico), que proporciona as condições para que a
liderança distribua-se pelos níveis hierárquicos, os recursos, para o desenvolvimento dos
processos organizacionais relacionados com a responsabilidade social, especialmente na área
de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, e apóia as iniciativas de voluntariado do
corpo funcional.
O apoio e o envolvimento da Alta Administração mostrou-se como uma condição para
garantir o desenvolvimento da RSE nas empresas.
- A inclusão da RSE na estrutura organizacional e nos processos de tomada de decisão da
empresa provê os recursos necessários (equipe, orçamento e infra-estrutura) para
desenvolver as atividades relacionadas à RSE
Nas empresas estudadas, a RSE não está circunscrita a nenhuma área ou setor especifico, mas
é uma função integrada à estrutura organizacional, sendo diretamente ligadas às diretorias. As
áreas de recursos humanos, comunicações e meio ambiente estão mais envolvidas com a RSE.
As áreas responsáveis por Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e Recursos
Humanos (quando orientados para o público interno) coordenam, supervisionam e dão suporte
a outros setores para o desenvolvimento de atividades, programas e projetos.
Na Natura e na DaimlerChrysler foram formados grupos colegiados, comitês, uma
organização
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representantes de outras áreas e setores. A De Nadai não formou grupos ou comitês, mas
foram designados os representantes da Administração para Saúde e Segurança, para
Segurança e Medicina do Trabalho e para Responsabilidade Social, que, independentemente
de outras funções ou responsabilidades, têm autoridade para garantir a implantação e a
manutenção dos procedimentos para Segurança e Saúde dos empregados e os requisitos do
Sistema de Responsabilidade Social.
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A RSE envolve questões sociais e ambientais multidimensionais, que exigem abordagens
interdisciplinares e o envolvimento de equipes multidisciplinares, a organização matricial e a
integração da função às outras áreas foi uma alternativa gerencial adotada pelas três empresas.
Nas três empresas foi implantada a representação eleita dos funcionários -- comissão de
fábrica e representante dos empregados -- que são um canal de comunicação formal com a
diretoria das empresas.
As empresas apresentam concepções organizacionais diferentes para a filantropia empresarial.
Na De Nadai, as ações são orientadas para o público externo e as doações filantrópicas estão
na esfera do empresário. A decisão sobre a quem, como e quanto doar é dos proprietários.
A Natura adotou uma visão inovadora, criou uma área específica para os projetos e as ações
sociais da empresa, orientados para a comunidade do entorno de suas fábricas, com a
participação de seus funcionários, da rede de consultoras e dos fornecedores. Os projetos são
desenvolvidos em parceria com entidades sociais, que se encarregam da operação dos projetos
e a empresa oferece o poder pessoal e financeiro e o conhecimento gerencial, para captar
recursos e assessorar as entidades e os projetos. A ação social é uma função dos negócios
como as outras funções da empresa.
Na DaimlerChrysler, a filantropia não está inserida na estrutura organizacional; a atuação
social orientada para o público externo, como doações a instituições sociais, patrocínio de
eventos culturais e projetos que envolvem a comunidade em âmbito nacional e relações
governamentais, está concentrada na Diretoria e na área de Comunicação Corporativa. Essas
ações sociais podem ou não envolver a participação dos funcionários. Há uma área específica
voltada para atender e gerenciar as questões sociais dos funcionários e que dá suporte às
iniciativas voluntárias deles. A postura da empresa é ambígua em relação à Filantropia
Empresarial; ora faz parte da estratégia da empresa e não envolve os funcionários, ora é uma
ação dos funcionários com apoio da diretoria. Não foram definidas uma política e estratégia
orientada para a filantropia empresarial.
A participação em entidades empresarias, profissionais e sociais amplia a rede de relações da
empresa e traz para ela conhecimento e informações que afetam o seu desempenho e a sua
imagem.
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As entidades em que as empresas e a suas lideranças atuam como associados, membros da
diretoria e parceiros são de quatro tipos: setoriais; profissionais e técnicas; universitárias; e
sociais (relacionadas à RSE). A De Nadai e a Natura têm uma participação ativa nas entidades
profissionais, técnicas e sociais. A Natura, em especial, destaca-se pela participação nas
entidades sociais. E a DaimlerChrysler também atua junto a entidades e associações
empresarias, técnicas e profissionais, participa apenas de uma entidade ambiental, o Cempre.
Essas diferenças no perfil das entidades têm uma relação com o comportamento político e
social da empresa/empresários no sentido de estar mais sensível às causas sociais, ambientais
e econômicas. É possível perceber que essas relações têm influência no que se refere à
atuação orientada para a RSE. Nesse contexto, destaca-se a liderança da De Nadai no âmbito
regional do ABC, e sua atuação junto às entidades sociais e profissionais regionais. A
liderança tecnológica da DaimlerChrysler e sua atuação junto a associações técnicas do setor
automobilístico destaca-se assim como destaca-se a liderança da Natura na Responsabilidade
Social e sua atuação junto as entidades de RSE e sociais.
As políticas e estratégias das empresas demonstram o comprometimento desta com a RSE, e
significa que fazem parte dos objetivos estratégicos e estão incluídos nos esforços da gestão
da empresa para serem atingidos.
As três empresas definiram políticas para a RSE -- política ambiental, de qualidade, segurança
do trabalho, declarando expressamente os seus compromissos sociais e ambientais para os
clientes, colaboradores, comunidade e fornecedores. E a RSE foi incluída na estratégia geral
das empresas, estando nos seus objetivos e metas. O que as diferencia é a ênfase das políticas
e estratégias, na De Nadai o foco da RSE é o público interno. A DaimlerChrysler a ênfase é a
na

gestão ambiental. E a Natura a ênfase é na promoção das relações com clientes,

consumidores e nos compromissos sociais.
A Natura se diferencia das outras empresas estudadas porque as políticas e estratégias
setoriais incluem a RSE, a política e estratégia de comunicação da empresa tem o foco na
transparência e ética nas relações. Incluiu o desenvolvimento sustentável na política e
estratégia de inovação da empresa. E tem uma política e estratégia específica para a ação
social. É a única entre as três que definiu uma política para as doações filantrópica.
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Os processos e procedimentos institucionalizam os objetivos, as políticas e as estratégias
orientadas para a RSE nas empresas e são importantes para assegurar a adesão aos valores
corporativos.
Os processos e os procedimentos adotados pela empresas De Nadai e DaimlerChrysler estão
relacionados com as certificações (ISO 9000 e 14000), e, no caso da De Nadai, também a
SA8000. O processo de certificação, em ambas as empresas, formalizou e sistematizou as
normas, os procedimentos e a avaliação.
Destaca-se que na De Nadai, a formalização é maior, porque, para implantar a SA8000 foi
necessário adotar normas e padrões de conduta específicos para a RS. Ressalta-se como o
manual para os funcionários, numa linguagem acessível, foi valorizado pelos empregados,
pois concentra-se nas relações de trabalho no ambiente interno da empresa, na relação do
empregado com a administração, além de ser um código de conduta orientado para a
administração em benefício dos empregados. A certificação consolidou um sistema de
avaliação da RSE na empresa. Os processos de avaliação e controle estão consolidados.
Houve ainda a inclusão dos critérios sociais na seleção dos fornecedores, abrangendo as
visitas de inspeção. Das 3 empresas, foi a única que publicou o Balanço Social.
A Natura não adotou nenhuma norma ou padrão de certificação de qualidade externo para
obter uma diplomação, pois adotou uma postura e visão de não seguir um sistema prescrito de
gerenciamento com base em indicadores específicos para evitar o enrijecimento de processos
gerenciais em termos de padrões e normas preestabelecidos. Ela adota normas especificas
para questões sociais (discriminação e trabalho infantil) e ambientais para funcionários e
fornecedores, bem como aplica critérios ambientais, sociais e econômicos na seleção de
fornecedores. O benchmarking é uma prática usual para avaliar o desempenho da empresa e
os padrões de qualidade.
As três empresas estendem normas e procedimentos para os seus fornecedores; a
DaimlerChrysler está implantando um processo de qualificação e auditoria para os
fornecedores e também para a concessionárias.
Adotar critérios sociais e ambientais para selecionar os fornecedores é uma prática
extremamente positiva; por enquanto, esse processo não atinge os fornecedores primários,
mas a tendência é de que o procedimento se amplie para toda a cadeia produtiva.
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A formalização dos processos em normas e procedimentos e sistemas de gestão tem dois
efeitos: uma especifica claramente o que se espera dos funcionários, o que devem fazer e
como fazer, ou seja, organiza a empresa. Um das críticas dos funcionários da Natura foi à
desorganização da empresa.
Outro efeito é que pode enrijecer os processos, desestimulando a criatividade individual. Os
processos se tornam mecanismos automáticos, e não se tem noção do que está sendo feito,
para que e porque. O que parece importante, na adoção de normas e padrões é estabelecer,
conjuntamente, procedimentos para a sua revisão e análise, com a participação de todos os
interessados de forma a prevenir a acomodação e o desestímulo.
As três empresas investem continuamente em programas de treinamento, promovem eventos
e campanhas de sensibilização para os seus funcionários. O desenvolvimento profissional e
pessoal dos colaboradores é um foco das práticas de recursos humanos. A gestão das
empresas está consciente da importância dos processos de capacitação dos seus
colaboradores.
Os processos de comunicação são fundamentais para a divulgação e a disseminação das
práticas de RSE nas empresas.
A comunicação interna é feita por meio de boletins internos, intranet e campanhas. Na
DaimlerChrysler e na Natura a organização matricial das áreas e temas relacionados com a
RSE é importante, havendo uma troca efetiva de informações, projetos e idéias m
i plantadas
que são conhecidas e transferidas para outras áreas e unidades, o que agiliza os processos.
Na De Nadai, a comunicação informal e pessoal da diretoria, gerência, supervisores e
funcionários é uma característica da empresa, o que facilita e cria um bom clima para as
relações internas.

Mas a comunicação formal -- a formalização das normas SA8000, a

representação dos empregados e os documentos formais -- foi fundamental para a divulgação
e a disseminação da RSE na empresa.
A comunicação para o público externo -- a divulgação da RSE é uma prática adotada pela De
Nadai e pela Natura. A ampla divulgação da atuação social da Natura é uma estratégia de
comunicação da empresa -- associar a marca Natura à transparência ética e ter uma presença
forte na mídia. Como resultado, a imagem da empresa está associada à responsabilidade
social.
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A DaimlerChrysler não divulga a sua atuação social e há uma preocupação em não misturar as
“boas ações” com os “interesses da empresa”, para não dar margem à interpretação de que sua
atuação não atende aos interesses da sociedade, mas de seus próprios interesses, e adotar
políticas que parecem “modismos” ou falsidade social. Uma postura conservadora da
empresa, é o principio da prudência em divulgar e disseminar para o público externo suas
ações. Não tem efeito na sua imagem externa, porque a empresa e a marca Mercedes-Benz
têm uma reputação de excelência técnica e de qualidade. Por outro lado, essa prudência na
divulgação das atividades sociais da empresa pode obstruir oportunidades para a empresa
mostrar uma face mais leve, mais humana e menos técnica.
As ações sociais das empresas -- transformar políticas, estratégias e planos em ações efetivas
orientadas para a RSE.
O foco de atuação das ações sociais é diferente; a De Nadai tem como principal área de
investimentos, projetos e programas o público interno e os projetos ambientais para as
operações da empresa. A DaimlerChrysler tem o foco na gestão ambiental, em processos
operacionais das suas unidades, no desenvolvimento de pesquisas, na inovação de produtos
com utilização de matérias-primas naturais e em materiais que causam menos impacto
ambiental e melhorias nos processos operacionais. A Natura tem foco nas ações voltadas para
a comunidade de entorno das unidades, mantém parcerias com entidades sociais e ambientais
e patrocina projetos sociais, culturais e ecológicos, além de um programa estruturado de
voluntariado.
- Dinâmica empresarial
A atuação orientada para a RSE afeta positivamente o clima organizacional das empresas.
Nas empresas estudadas, foi constatado que a RSE motiva os funcionários, estimula a sua
participação, eleva o seu moral e o seu prestígio. O sentimento de orgulho de trabalhar nas
empresas foi manifestado em todas elas. Grande parte desse orgulho pode ser atribuída ao
engajamento das empresas na RSE, e o principal fator que contribui para a satisfação dos
funcionários foram a liderança e o compromisso. É a demonstração de que a prática não está
distante do discurso.
Na De Nadai e na Natura o envolvimento da Alta Administração é o indicador-chave para
demonstrar o compromisso da empresa. Na DaimlerChrysler, o envolvimento da Alta
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Administração é uma condição essencial, mas não suficiente; a organização matricial da RSE,
a formação de colegiados para Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional foi a
demonstração de que o discurso é para valer.
A incorporação da responsabilidade social na missão, na visão, nas políticas e na estratégia
geral das empresas contribuiu para a satisfação dos empregados, criando o ambiente e as
condições para o desenvolvimento da RSE, promovendo a participação dos funcionários e o
comprometimento com os valores, os objetivos e as metas da empresa.
Os processos organizacionais contribuem para a satisfação dos funcionários, integram a RSE
nas práticas diárias das empresas e socializam e capacitam os funcionários.
A formalização da RSE por normas e padrões tem efeitos positivos na satisfação dos
funcionários porque esclarece o que se espera dos funcionários e organiza os processos. Mas
regras, normas e padrões em excesso burocratizam os processos. Na De Nadai, a formalização
da RSE pela certificação foi importante para a satisfação dos funcionários; principalmente o
manual e a representação dos empregados elevaram o prestígio e o moral dos funcionários. Na
DaimlerChrysler, as normas e os padrões em determinadas situações geraram insatisfação. A
ausência de normas e sistemas também dá a idéia de desorganização, o que não é bom para o
clima organizacional.
Com a comunicação interna, os colaboradores ficam sabendo o que está sendo feito, e a
divulgação da RSE para o público externo é importante porque eleva o prestígio dos
funcionários. A DaimlerChrysler, não divulgando as iniciativas de voluntariado dos
funcionários, desestimula a sua participação, não valoriza a sua iniciativa.
Os treinamentos dos funcionários são o suporte para a implantação da RSE e um dos pontos
mais importantes para os funcionários é o desenvolvimento profissional e pessoal se a
empresas
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desenvolvimento.
A atuação orientada para a RSE capacita os funcionários para trabalhar em equipe, e para
lidar com conflitos, aumenta a sua capacidade de participação, não apenas no âmbito da
empresa, mas também sua participação social e política na comunidade.
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Para as três empresas a RSE é um fator de atração e retenção de talentos e os processos de
comunicação são fundamentais para atrair novos funcionários, destacando-se a divulgação da
atuação social das empresas na mídia e nas entidades sociais.
- Desempenho das empresas
A implementação dos processos de controle e gestão ambiental tem efeitos na eficiência
operacional das empresas. Naquelas estudadas, a melhoria dos processos proporcionaram a
redução de consumo de água, de energia, o reaproveitamento de materiais.

A mensuração

desses ganhos de eficiência é possível pela implantação dos sistemas de controle e o
monitoramento desses indicadores. Esses sistemas estão em fase de implantação na
DaimlerChrysler e já foram implantados na De Nadai, o que permitiu observar que ocorreu
uma redução de custos com um volume de investimentos baixo.
Em relação ao desempenho ambiental, na DaimlerChrysler a relação custo/benefício ainda é
negativa, pois, dadas as circunstâncias de sua atividade operacional e a idade de sua unidade
industrial, os custos de controle e processos de gestão ambiental exigem um volume maior de
investimentos. A empresa tem um passivo ambiental, o que significa que tem uma obrigação
de recuperar o meio ambiente devido a impactos ambientais causados no passado.
- Capacidade de inovação
A capacidade de inovação e adaptação às mudanças aumentou nas três empresas, bem como a
habilidade de implementar novos processos organizacionais, criar novos produtos e melhorar
os processos produtivos. Um fator que diferencia as empresas é a inclusão do meio ambiente
na sua estratégia de inovação. A DaimlerChrysler e a Natura estão engajadas com a inovação
ambiental de produtos, o uso de matérias-primas naturais e as melhorias nos processos. As
inovações da De Nadai foram direcionadas para a melhoria de processos. Outro fator
relevante é a parceria com universidades, centros de pesquisas e entidades técnicas e
profissionais, as quais proporcionam o desenvolvimento de pesquisas, a introdução de novos
processos, técnicas e produtos (parceria De Nadai–Fefisa, DaimlerChrysler--Universidade do
Pará; e Natura--Instituto Ecológica).
A Natura apresenta uma postura mais agressiva na associação da inovação e RSE; além dos
produtos ambientalmente amigáveis, desenvolveu a linha de produtos sociais e a linha Ekos,
transformando a RSE numa oportunidade de negócios.
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- Desempenho econômico-financeiro
A satisfação, a produtividade dos empregados, a imagem e a reputação são variáveis que
afetam a lucratividade e a rentabilidade das empresas; assim como estas foram positivamente
afetadas pela atuação orientada para a responsabilidade social, é de se supor que há uma
relação positiva para o desempenho da empresas. Sem contar que os ganhos de eficiência
proporcionados pelas melhorias nos processos operacionais com o planejamento e controle
ambiental.
A inserção da RSE na estratégia geral e nas estratégias setoriais é um fator que diferencia as
empresas e o seu desempenho econômico. As três empresas incluíram a RSE na sua estratégia
geral, pois é um diferencial competitivo, mas a Natura foi além, incluindo-a na sua estratégia
de inovação, de comunicação e de marketing, o que indica que a inclusão nas estratégias das
empresas é um fator que afeta o desempenho econômico, senão no curto prazo, a longo prazo.
- Desempenho mercadológico
A RSE proporciona melhores condições competitivas a médio e longo prazo para as empresas
captarem novos clientes, que valorizem qualidade, credibilidade e confiança, e têm
competência para atender aos padrões de exigência dos clientes e também novos padrões
legais que porventura possam vir a ser exigidos. A RSE amplia o potencial de crescimento da
participação do mercado das empresas. A Natura já obteve uma melhoria na sua participação
de mercado. Os clientes da De Nadai e da DaimlerChrysler ainda não percebem o valor
agregado da RSE, mas há perspectivas de captar novos segmentos de mercado e as empresas
também devem empreender esforços para agregar a RSE ao valor de seus produtos e serviços.
Aproximar a RSE das suas estratégias de mercado e de comunicação como o fez a Natura.
Reputação
A RSE tem uma relação direta com a reputação da empresa; a imagem se sustenta na
liderança da alta direção, na cultura corporativa e na atuação social da empresa. A divulgação
interna e externa da atuação orientada da RSE é um fator relevante para a imagem da
empresa. A Natura tem uma política e uma estratégia agressiva de comunicação, uma
presença forte na mídia e uma participação destacada nas entidades que integra, especialmente
as ligadas à RSE. A DaimlerChrysler não divulga a sua atuação social por prudência, e a De
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Nadai, divulga, mas não tem a mesma presença que a Natura, que pode ser considerada uma
liderança em RSE em nível nacional
Conclusão:
Estabelecer uma relação entre a atuação orientada para a RSE e a dinâmica empresarial é uma
tarefa complexa. Pelo estudo de casos das três empresas, a atuação orientada para a RSE afeta
positivamente a dinâmica empresarial. O conjunto das variáveis independentes afeta o
conjunto das variáveis dependentes.
O conjunto das variáveis independentes que caracterizam a atuação orientada para a RSE
estão inter-relacionadas assim como o conjunto das variáveis dependentes que caracterizam a
dinâmica empresarial. O modelo conceitual abrangeu um número expressivo de variáveis e
indicadores, o que dificulta a análise, contudo, podemos concluir que há uma relação entre
estas variáveis.
As conclusões deste estudo de caso são:
As três empresas estudadas têm uma atuação orientada para Responsabilidade Social,
poderíamos dizer que adotam abordagens teóricas diferentes:
A De Nadai tem uma posição afirmativa, normativa e programática -- mais próxima da
abordagem da Pirâmide de Responsabilidade Social. As características predominantes de sua
atuação são a liderança do empresário e os processos organizacionais para a RSE.
A DaimlerChrysler tem uma posição responsiva, usa seus recursos para antecipar as questões
sociais e desenvolver políticas, programas e outros meios de lidar com eles. A gestão das
questões sociais está integrada aos seus planos e às metas estratégicas. As características
predominantes são a liderança, a organização da RSE na sua estrutura organizacional e os
processos organizacionais para o seu desenvolvimento.
A Natura é uma organização stakeholder, um agente transformador da sociedade e a
transformação se dá pela promoção da qualidade das relações com os stakeholders. As
características predominantes são a liderança da Alta Administração, a filosofia da gestão, a
organização da função de RSE na estrutura organizacional, as políticas e estratégias da
empresa.
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Mesmo adotando abordagens conceituais distintas, os efeitos na dinâmica empresarial foram
similares, o que variou foi o grau de intensidade.
A atuação orientada para a RSE afeta a dinâmica empresarial:
-

O comprometimento da liderança para a RSE leva ao comprometimento do público
interno, à capacitação para aprendizagem, à participação e à integração da RSE na cultura
corporativa.

-

O comprometimento da liderança com a RSE constrói a imagem corporativa e a reputação
da empresa

-

A inclusão da RSE na estratégia geral e nas estratégias da empresa proporciona um
melhor desempenho mercadológico e econômico de longo prazo

-

Os processos organizacionais orientados para a RSE melhoram o desempenho operacional
das empresas e a capacidade de aprendizagem do corpo funcional

-

A comunicação formal e informal para disseminar a RSE melhora o clima organizacional,
e a divulgação da atuação social das empresas melhora a imagem empresarial

-

A participação em entidades sociais, empresariais, profissionais e técnica habilitam a
liderança corporativa a mudar o ambiente institucional, melhora a reputação da empresa e
posiciona a gestão da empresa na liderança da RSE.

Apresentam-se agora as limitações deste estudo. Uma pesquisa exploratória procura aumentar
o conhecimento sobre um fenômeno pouco conhecido, o que impossibilita a afirmação precisa
de como as variáveis pesquisadas influenciam Procurou-se levantar as possibilidades que
carecem de outro estudo, para verificar as hipóteses causais. O método também apresenta
limitação pelo fato de analisar uma amostra reduzida de casos, o que também impossibilita a
generalização das informações obtidas com a análise. Vale ressaltar, portanto, que as
colocações feitas durante a análise e a conclusão são válidas apenas para os três casos
estudados. A generalização dos dados seria possível apenas de um levantamento de campo
com uma amostra estatística.
Outros problemas decorrentes do método do estudo de caso são os vieses decorrentes da
opinião do entrevistado, que é subjetiva, refletindo sua visão individual e a perspectiva
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gerencial e profissional. E o levantamento de dados limitou-se às pessoas relacionadas com a
gestão da RSE nas empresas. Do mesmo modo, do ponto de vista da pesquisadora, também
causa vieses à coleta de dados e às análises de dados e à análise de conteúdo, que também se
reveste de subjetividade.
Diante das conclusões e limitações, algumas recomendações são apresentadas:
-

O tema Responsabilidade Social ainda é um campo novo na pesquisa acadêmica. A
complexidade do tema implica um grande potencial para a pesquisa. Seria interessante um
levantamento mais abrangente, junto a um universo de empresas maior para verificar as
influências das características organizacionais na atuação e no desempenho social das
empresas.

-

Outra recomendação seria um estudo em maior profundidade de uma empresa em que o
levantamento de dados envolvesse todo o conjunto de stakeholders de uma ou mais
empresas.

-

Outro estudo de relevância seria conhecer melhor as dificuldades e os facilitadores para
implementar a Responsabilidade Social nas empresas.

-

Seria também interessante um estudo que abordasse a viabilidade de implementar a
SA8000 em pequenas e médias empresas.

Ressalta-se que o objetivo das recomendações é a contribuição para o desenvolvimento da
Responsabilidade Social Empresarial e a adoção desse conceito por um número cada vez
maior de empresas.
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