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RESUMO 

O tema Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é relativamente recente no meio 

acadêmico nacional e no mundo dos negócios como prática de gestão. Pela 

carência de socialização de experiências e de clareza de conceitos, ocorrem desvios 

no entendimento do tema e na condução das intervenções. Procurou-se averiguar, 

nesta pesquisa, aplicações da Responsabilidade Social como construto nas 

empresas ganhadoras do PSQT – Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho no Rio 

Grande do Norte (2002-2007), objetivando compreender o conceito de 

Responsabilidade Social, no cotidiano organizacional, tomando como referência 

concepções subjetivas de gestores e empresários. Caracterizou-se por uma 

abordagem qualitativa de caráter descritivo, realizada através de entrevistas 

estruturadas numa amostra de 10 empresas em um universo composto por 15 

empresas. Utilizou-se da análise de conteúdo categorial, tendo como eixo para a 

interpretação dos dados as escolas de pensamento: Business Ethics (normativa); 

Business & Society (contratual); e Social Issues Management (estratégica). Os 

resultados obtidos foram relacionados (1) aos motivos, (2) aos resultados da 

participação no PSQT e (3) ao significado da Responsabilidade Social e sua 

aplicabilidade. Foi encontrado que o incentivo à participação no PSQT ocorre, com 

maior freqüência, vinculado a convites do SESI, como um movimento articulado de 

corporações industriais no Brasil. Constatou-se que a participação é motivada pelo 

compromisso com o público interno e pelo incentivo ao compromisso social. É 

considerado como uma consultoria e importante ferramenta de gestão, utilizado para 

melhoria do desempenho da organização. Não existem indicadores para verificação 

de impactos no resultado da empresa, apesar de haver planejamento para as ações. 

A Responsabilidade Social é evidenciada como fortalecimento da imagem e 

satisfação do público interno. Na categorização, há uma tendência das grandes e 

médias empresas para a abordagem contratual; as pequenas e micros para a 

abordagem estratégica e normativa. A análise da perspectiva de futuro da 

Responsabilidade Social apresentou-se como maior tendência para a abordagem 

estratégica.  

 

Palavras-chaves: Responsabilidade Social. PSQT. Visões e Perspectivas. 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 
The theme Corporate Social Responsibility is relatively recent both in the academic 

field and in the business practice. Because of the lack of socialization of experiences 

and precision of concepts, there are gaps regarding the understanding of the subject 

and, also, how to conduct operations. This study just seeks to investigate such 

matter, focusing applications of social responsibility in business. It takes, as empirical 

field, winners of the PSQT - SESI Prize of Quality at Work in Rio Grande do Norte 

(2002-2007) in order to systematize the various approaches on the issue, aiming to 

reveal subjective visions and perspectives of the theme. It is characterized as a 

qualitative study, carried out by structured interview. The universe was composed by 

15 companies. It was used analysis of content categorical as an axis for the 

interpretation of the information. Three approaches guided the analysis: Business 

Ethics, (normative); Business & Society (contractual); Social Issues Management 

(strategic). The findings are related in three ways: 1) reasons for the CSR practice; 2) 

the results obtained; 3) the means of CSR. It was found that the award participation 

occurs, mostly, linked to SESI invitations, so, as an articulated movement of industrial 

corporations in Brazil  it occurs, also, because of the organizational commitment with 

the society and the possibility of internal and social growths and because of the 

importance attributed to the report as an instrument of consultancy. There are no 

indicators to check impacts of organizational interventions, in spite of the existence of 

planning for the actions. Social responsibility appears as a tool to reinforce the 

organizational image and to increase satisfaction of the employees. There is a 

tendency of large and medium firms to a contractual commitment while the small and 

the micros firms are on strategic or normative level. The analysis of the perspectives 

of social responsibility future revealed trends towards for strategic approach. 

 

 

Keywords: Social Responsibility. PSQT. Views and Perspectives. 

 
 
 
 
 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

 
Figura 1: Gráfico percentual de direcionamento dos estudos no EnANPAD  2005-

2006............................................................................................................................34 

Figura 2: Evolução da participação no PSQT-RN......................................................39 

Figura 3: Categorias e temas da análise de conteúdo...............................................44 

Figura 4: Representação da categorização das grandes empresas..........................56       

Figura 5: Representação da categorização das médias empresas...........................58 

Figura 6: Representação da categorização das pequenas empresas.......................59 

Figura 7: Representação da categorização das micros empresas............................61 

Figura 8: Representação da categorização geral das empresas...............................62 

Figura 9: Representação da categorização geral das empresas na perspectiva de 

futuro..........................................................................................................................64 

Figura 10: Representação integrada das abordagens em RS...................................69  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LISTA DE QUADROS 
 
 
 
Quadro 1: Empresas Associadas ao Instituto Ethos.................................................16 

Quadro 2: Síntese conceitual de Responsabilidade Social no século XX.................23 

Quadro 3: Organizações que contribuíram com a disseminação do conceito de RS 

no  século XX.............................................................................................................26 

Quadro 4: Síntese da Quantidade de Artigos em RSE entre 2000 e 2007 ...............32 

Quadro 5: Relação das empresas ganhadoras do PSQT de 2002 a 2007................37 
Quadro 6: Nº de empresas ganhadoras do PSQT entrevistadas...............................40 

Quadro 7: Resumo das correntes teóricas sobre Responsabilidade Social............. 43 

Quadro 8: Motivo da participação no PSQT...............................................................47 

Quadro 9: A RSE e o planejamento estratégico.........................................................55 

Quadro 10: Resultado da análise sobre a perspectiva de futuro da RSE..................63 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................12 

1.1 Por que estudar o tema Responsabilidade Social Empresarial?.........................13 

1.2 Problematizando o tema......................................................................................14 

1.3 Objetivos da pesquisa .........................................................................................18
1.4  Estrutura do trabalho ..........................................................................................19 
2 RESPONSABILIDADE SOCIAL: ORIGENS E SIGNIFICADOS ...........................21 

2.1 Origem das concepções sobre Responsabilidade Social....................................21 

2.1.1 A Responsabilidade Social no Brasil ................................................................24 

2.2 Afinal, o que é Responsabilidade Social? ...........................................................27 

2.3 Tendências  contemporâneas do debate no Brasil .............................................31 

3 NATUREZA E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA... .. ........................................36 

3.1 Método e tipo de pesquisa ..................................................................................36 

3.2 Universo, amostra e definição dos  sujeitos ........................................................37 

3.3 Instrumento de coleta de dados ..........................................................................40 

3.4 Análise e interpretação dos dados ......................................................................42 

4 RESPONSABILIDADE SOCIAL: AGREGANDO SENTIDOS E VALORES ÀS 
AÇÕES DA EMPRESA.............................................................................................46 

4.1 Motivos da participação no PSQT .......................................................................46 

4.2 Descrição de melhorias e valores agregados à imagem organizacional .............49 

4.3 Percepção da satisfação do público interno ........................................................50 

4.4 Identificação da inserção de ações sociais como forma de gestão.....................55 

4.5 Compreensão do conceito de Responsabilidade Social .....................................56 

4.6 A Perspectiva de futuro da RSE..........................................................................63 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................66 

REFERÊNCIAS.........................................................................................................70 

APÊNDICE - A ..........................................................................................................78 

ANEXO – A ...............................................................................................................79 

 

 

 



 12

1 INTRODUÇÃO 
 
 

Nos dias atuais, o conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), 

ou Responsabilidade Social Corporativa (RSC), não mais é tratado pela ótica da 

benevolência ou mero modismo e nem serve de abordagem para a divulgação da 

imagem social não condizente com a prática organizacional. A sociedade e o 

mercado exigem novas posturas, centradas na ética, na transparência e no 

desenvolvimento sustentável. É esse o entendimento de Grayson e Hodges (2003), 

Xavier e Souza (2004), Melo Neto e Fróes (2004), Passos (2004), Alledi e Quelhas 

(2005), Veloso (2006), Chaves e Ashley (2006), Ashley (2006), Zarpelon (2006), 

Machado Filho (2006) e  outros. 

Nessas novas posturas, coloca-se a Responsabilidade Social como forma de 

mudança organizacional ou como modelo de gestão empresarial que necessita, para 

a aplicabilidade, de um novo modelo mental das relações sociais, econômicas e 

políticas como premissa para um renovado conceito de empresa (ASHLEY, 2006). 

A adaptação das empresas aos novos conceitos de gestão e ao mundo 

globalizado faz com que modelos básicos organizacionais sofram mutações 

permanentes de acordo com fatores circunstanciais e com a realidade do mercado. 

Adequar-se a essa realidade requer uma consciência exata do papel da empresa na 

sociedade, da missão e dos valores que devem transcender essas relações de 

mercado (ASHLEY, 2006).  

Diante desse entendimento, as organizações têm consciência do novo papel 

que exercem na sociedade. Entretanto, mesmo com a ampla discussão sobre a 

Responsabilidade Social Empresarial nos dias atuais, evidenciam-se, em mídia, 

comportamentos empresariais inadequados a respeito dos fatores que devem 

orientar a prática social e ambiental das corporações.  

É nesse sentido que segue esta pesquisa, cujo intuito é a obtenção da 

compreensão da Responsabilidade Social no segmento industrial do Estado do Rio 

Grande do Norte, pois há restrita visibilidade e evidências de estratégias de gestão 

social das empresas nessa Unidade Federativa do Brasil.    

Procurou-se, neste trabalho, averiguar, na visão de empresários do RN, 

conceitos e pressupostos da organização empresarial, assentados na concepção de 
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Responsabilidade Social como construto hegemônico de estratégia empresarial  na 

atualidade. 

Através do desenvolvimento histórico dessa concepção e, no campo empírico, 

do entendimento dos gestores das empresas ganhadoras do Prêmio SESI de 

Qualidade no Trabalho do Rio Grande do Norte (PSQT), interpretaram-se 

concepções subjetivas de RS articuladas às diferentes visões e abordagens teóricas 

do tema.  

 

1.1 Por que estudar o tema Responsabilidade Social Empresarial? 

 
 

As preocupações que mobilizam a realização deste estudo se justificam, 

primeiramente, pela importância que tem assumido o tema atualmente no processo 

de organização da gestão empresarial. Depois, por suas relações com os graves 

problemas sociais que atingem os trabalhadores e a população em geral nos países 

em desenvolvimento, em especial, no Brasil e no Rio Grande do Norte. 

É oportuno, aqui, atentar para o fato de que o tema Responsabilidade Social 

Empresarial é relativamente recente, no meio acadêmico nacional e no mundo dos 

negócios, como prática de gestão. Pela carência de socialização de experiências e 

de clareza de conceitos, ocorrem desvios no entendimento do tema e na condução 

das intervenções. De qualquer forma, é importante tomar a Responsabilidade Social 

Empresarial como uma tecnologia sistêmica que envolve, além do todo 

organizacional, compromissos com o bem-estar coletivo, implicando na observância 

de uma importante base epistemológica, a Ética, fundada numa perspectiva altruísta 

em que o bem-estar individual aparece intrinsecamente vinculado ao bem-estar do 

outro, do todo social. Incrementar pesquisas e discussões em torno do tema é, 

certamente, importante e imprescindível compromisso no cenário contemporâneo 

dos negócios e da academia.  

Com base nesses argumentos e partindo do princípio de que o homem é 

responsável pelo próprio destino e dele depende, também, o destino de muitos 

outros, além dos novos caminhos para um futuro global cidadão, ético e positivo, 

pretendeu-se evidenciar, através da visão de empresários norte-rio-grandenses, a 



 14

percepção do bem comum, do desenvolvimento da cidadania, da ética nos negócios 

e da perspectiva de futuro da Responsabilidade Social.   

Além disso, esses argumentos estão relacionados à necessidade de 

compreensão da concepção da Responsabilidade Social por administradores e 

formadores de opinião nas empresas,  os quais exercem influência na aplicabilidade 

do construto no interior das organizações. 

 

1.2 Problematizando o tema 

 
Ao longo do tempo, os estudos organizacionais evoluíram e as organizações 

necessitaram se adequar às novas proposições apresentadas nos diversos 

contextos sociais, políticos e econômicos vivenciados (FERREIRA, 2005). 

Os questionamentos acerca dos objetivos e papéis das empresas na 

sociedade têm abordado um amplo leque de questões, discutidas mundialmente.  

Lideranças mundiais, como Nelson Mandela, têm incentivado a 

responsabilidade e promovido a validade das parcerias entre governos e empresas 

em busca do desenvolvimento sustentável (GRAYSON; HODGES, 2003). 

 Kofi Annan, ex-secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 

responsável pela criação do Global Compact1 (KARKOTLI; ARAGÃO, 2004), 

defendeu, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, em janeiro de 1999, 

“a idéia de que, para manter o apoio à globalização e à liberalização dos mercados, 

as empresas precisam ser mais participativas e atacar os problemas de 

desigualdade e exclusão social” (GRAYSON; HODGES, 2003, p. 70).  

Nessas novas proposições, o estudo da Responsabilidade Social pressupõe 

entender conceitos relacionados às concepções que conduzem empresas no 

cotidiano, às atitudes e às opções de ações que materializem, na prática, 

intervenções direcionadas à promoção do bem-estar coletivo. 

Fischer (2004, p. 24) relata: 

                                                 
1 O Global Compact objetiva promover o aprendizado institucional através do diálogo e transparência em todos 
os atos da gestão, direcionado para empresas que estão empenhadas em alinhar suas operações e estratégias 
aos dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e luta contra a corrupção. 
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Não podemos esquecer que o mundo dos negócios acompanha a 
evolução da sociedade. O Empresário não vive num planeta 
distante, isolado dos problemas e das transformações do ambiente 
que o cerca. É impossível ignorar uma sociedade que preza valores 
e ética e exige uma atuação responsável. Ignorá-la significa ignorar 
o mercado – e esse é um pecado mortal para qualquer empresa. 

 

Nesse contexto, o desenvolvimento das empresas contemporâneas está 

diretamente relacionado à adequação da estrutura a princípios da Responsabilidade 

Social, como explicitado na definição do Instituto Ethos (2005), quando trata de 

aspectos de sustentabilidade e qualidade nas relações sociais:  

 

Empresas socialmente responsáveis estão melhor preparadas para 
assegurar a sustentabilidade a longo prazo dos negócios, por estarem 
sincronizadas com as novas dinâmicas que afetam a sociedade e o 
mundo empresarial. O necessário envolvimento de toda a organização 
na prática da Responsabilidade Social gera sinergias, precisamente 
com os públicos dos quais ela tanto depende, que fortalecem seu 
desempenho global. 

 

O conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), ou 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), converge para um denominador 

comum, qual seja, o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, 

ambiental e social, dimensões essas, também, determinantes do desenvolvimento 

da cultura da Responsabilidade Social (ASHLEY, 2006). Porém, esses pressupostos 

teóricos estão sendo compreendidos e aplicados em sua totalidade pelas 

organizações ou servem apenas para justificar a ideologia da Responsabilidade 

Social Empresarial? 

A importância da RSE como forma de gerir negócios com sustentabilidade 

não é vislumbrada, ainda, por boa parte do empresariado norte-rio-grandense, o que 

pode ser verificado (Quadro 1) pelas reduzidas participações em institutos e 

associações que tratam do tema, como o Instituto Ethos, Balanço Social / Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e Grupo de Instituições, 

Fundações e Empresas (GIFE). Pressupõe-se que o restrito número de associados 

do RN a esses organismos pode evidenciar reduzido interesse pelo tema, já que 
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essas instituições orientam a prática da Responsabilidade Social Corporativa no 

Brasil.   

Com referencial internacional no assunto, o Instituto Ethos (2007), tem como 

missão “Mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 

socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade 

sustentável e justa”. Foi idealizado por empresários e executivos do setor privado, 

tornando-se um pólo de organização do conhecimento, troca de experiências e 

desenvolvimento de ferramentas de gestão para auxiliar empresas nos 

compromissos com a Responsabilidade Socioambiental. 

 As empresas associadas ao Instituto Ethos, de diferentes setores e portes, 

têm faturamento anual correspondente a aproximadamente 35% do PIB brasileiro e 

empregam cerca de 2 milhões de pessoas (INSTITUTO ETHOS, 2008). 

De março de 2006, data do início desse estudo, até abril de 2008, identificou-

se o seguinte Quadro de empresas do Rio Grande do Norte associadas ao Instituto 

Ethos:   

 

                 Quadro 1: Empresas Associadas ao Instituto Ethos 

Ano Nº Empresas Associadas ao 
Instituto Ethos Empresas do RN

2006 1.030 2

2007 1.220 5

2008 1.352 7  

      Fonte: Instituto Ethos 

 

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) tem como 

missão a construção da democracia, combatendo desigualdades  e estimulando a 

participação cidadã. Além de outros, a Responsabilidade Social e a ética nas 

organizações se caracterizam por serem temas prioritários e campos de atuação do 

IBASE.  

O IBASE desenvolveu o balanço social, importante indicador de gestão social, 

definido como um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da 
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Responsabilidade Social Corporativa. Trata-se de um demonstrativo que deve ser 

publicado anualmente pela empresa, reunindo um conjunto de informações de 

projetos, benefícios e ações sociais dirigidas a empregados, investidores, analistas 

de mercado, acionistas e comunidade (IBASE, 2007). 

Para estimular a participação das organizações, o IBASE criou o Selo 

Balanço Social IBASE/Betinho, anualmente conferido a todas as empresas que 

publicam balanço social no modelo sugerido, na metodologia e nos critérios 

propostos. Das três empresas do RN com balanços sociais registradas no IBASE, 

apenas uma recebeu o referido selo (BALANÇO SOCIAL, 2007). 

Outra organização que também norteia a gestão social empresarial é o Grupo 

de Instituições, Fundações e Empresas (GIFE), que reúne empresas, institutos e 

fundações de origem privada que praticam investimento social privado (repasses de 

recursos privados para fins públicos por meio de projetos sociais, culturais e 

ambientais) com a missão de “aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de 

recursos privados para o desenvolvimento do bem comum” (GIFE, 2007). 

Segundo dados do GIFE (2008), as 112 organizações associadas investiram 

cerca de R$ 1,15 bilhão em projetos sociais, culturais e ambientais feitos de forma 

planejada, monitorada e sistematizada, representando o envolvimento das empresas 

com a área social, cultural e ambiental. Até a presente data, nenhuma organização 

do Rio Grande do Norte está associada ao GIFE. 

Outro ponto levado em consideração nesta problematização foi a importância 

da Responsabilidade Social Empresarial no campo Administração, haja vista o 

crescente interesse pelo tema, vislumbrado no Encontro Anual da Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Administração (EnANPAD).2  

O fato é que a preocupação com a Responsabilidade Social apresenta-se, no 

contexto atual, tanto no mundo dos negócios quanto em estudos acadêmicos. Com 

base nessas premissas, pretendeu-se direcionar esta pesquisa para averiguar 

aplicações da Responsabilidade Social por empresas ganhadoras do PSQT – 

Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho no Rio Grande do Norte, sistematizando-se 

as diversas concepções do tema. 

                                                 
2 Ver página 19. 



 18

 Subentendeu-se que a empresa participante do PSQT possui suficiente 

compreensão da importância do tema aqui abordado. Nesse sentido, objetivou-se 

verificar até que ponto essas empresas, já engajadas no tema Responsabilidade 

Social pela participação nesse Prêmio, elaboram conceitos e propostas de evolução 

organizacional, ainda que sob níveis de comprometimento e perspectivas 

diferenciadas. 

 Por essa razão, questiona-se: de que modo os gestores de empresas 

participantes do PSQT elaboram, conceitualmente, o compromisso com a 

Responsabilidade Social?  Para responder a essa questão, o assunto foi explorado 

com base em temas que revelam interpretações subjetivas, frente ao referencial 

teórico válido, academicamente, no tema. 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

 Compreender o conceito de Responsabilidade Social no cotidiano 

organizacional, tomando como referência concepções subjetivas de gestores e 

empresários de organizações ganhadoras do Prêmio SESI de Qualidade no 

Trabalho (PSQT) de 2002 a 2007, foi o objetivo principal deste trabalho. 

 Especificamente, os objetivos foram: 

 - Descrever melhorias e valores agregados à imagem da organização, 

resultantes da aplicação de ações de Responsabilidade Social; 

- Identificar a existência de indicadores relacionados ao impacto no resultado 

da empresa, oriundos da aplicação de ações de Responsabilidade Social e/ou 

participação no PSQT; 

- Avaliar a percepção do empresário, referente à satisfação do público interno 

e a melhoria da produtividade, a partir das ações de Responsabilidade Social 

implementadas;  

- Identificar se a Responsabilidade Social está inserida de forma contínua na 

gestão e no planejamento estratégico da empresa; 

- Descrever o modo como empresários e gestores constroem o conceito de 

RSC, tomando como referência as escolas Business Ethics (abordagem normativa), 
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Business & Society (abordagem contratual) e Social Issues Management 

(abordagem estratégica). 

- Descrever a opinião dos empresários acerca da perspectiva de futuro da 

Responsabilidade Social. 

 

1.4 Estrutura do trabalho  

 

A contextualização da importância do estudo do tema, as preocupações que 

geraram a problematização e os objetivos da pesquisa, correspondem ao primeiro 

dos cinco capítulos elaborados.  

Elementos históricos são abordados no segundo capítulo através das origens 

conceituais e do seu desenvolvimento do século XX, tanto no contexto mundial 

quanto no Brasil. Nesse processo histórico, podem ser buscadas explicações para o 

entendimento da evolução do conceito de Responsabilidade Social na 

fundamentação teórica consolidada e, também, no estudo apresentado no Encontro 

Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração 

(EnANPAD).  

No terceiro capítulo, estão os procedimentos metodológicos, método e tipo de 

pesquisa, universo, amostra e definição dos atores, instrumento de coleta de dados, 

análise e interpretação dos dados. A diretriz para a análise e interpretação foi 

baseada nas escolas de pensamento: Business Ethics, Business & Society e a 

Social Issues Management  (KREITLON, 2004). 

O quarto capítulo explana as várias nuances dos objetivos específicos 

propostos. A busca pelas respostas está sistematizada na análise dos resultados  

mediante os quais foi possível averiguar:  

a) a identificação do motivo da participação no Prêmio SESI de Qualidade no 

Trabalho;  

b) a compreensão do conceito elaborado através das falas dos sujeitos;  

c) a descrição de melhorias e valores agregados na imagem da empresa e na 

satisfação do público interno; 

 d) a identificação da inserção de ações sociais como forma de gestão e; 
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 e) a comparação entre o pensamento atual e a perspectiva de futuro sobre 

Responsabilidade Social. 

No quinto e último capítulo, estão expostas as conclusões obtidas e os 

cenários que se desenham com o resultado desta pesquisa, de acordo com leituras 

de futuro dos atores pesquisados. 

Um fato a considerar, no entanto, é que não se pretendeu aqui ser conclusivo, 

haja vista o amplo leque de pesquisas e as possibilidades interpretativas que 

surgiram no decorrer deste trabalho. Buscou-se principalmente uma compreensão 

do tema Responsabilidade Social, com base no entendimento daqueles que a 

efetivam, frente a conhecimentos teóricos sistematizados. 

O trabalho foi escrito em linguagem não rebuscada e acessível para facilitar a 

disseminação do conhecimento, no âmbito acadêmico e, também, fora dele, em 

consonância com o pensamento de Severino (2007, p. 35), quando afirma: 

 

[...] o conhecimento produzido, para se tornar ferramenta apropriada 
de intencionalização das práticas mediadoras da existência humana, 
precisa ser disseminado e repassado, colocado em condições de 
universalização. Ele não pode ficar arquivado.  

 

A linguagem direta, neste caso, tem o propósito de se semelhar ao modo 

como falam e interpretam a RS os atores pesquisados. 
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL: ORIGENS E SIGNIFICADOS  
 
 

O presente capítulo apresenta uma retrospectiva teórica sobre o conceito de 

Responsabilidade Social, enfocando suas origens e desenvolvimento no Brasil e as 

principais tendências do debate contemporâneo. 

2.1 Origem das concepções sobre Responsabilidade Social 
 

 As origens conceituais da Responsabilidade Social remetem às bases 

históricas da Revolução Industrial. As opressões sofridas pelo proletariado nos 

séculos XVIII e XIX geraram uma revolução no âmbito social que deu início às 

mudanças sociais e econômicas (ZARPELON, 2006). 

 Nesse período, houve a modificação do processo produtivo, da economia 

agrícola para a industrial, e a transição da vida no campo para a vida nas cidades, 

através do advento do emprego, das máquinas e da atividade têxtil. A ideologia 

econômica baseava-se no princípio da propriedade e da iniciativa privada, tendo o 

Estado como responsável pelas ações sociais e pela proteção da propriedade, e as 

empresas pela maximização dos lucros, a geração de empregos e o pagamento de 

impostos (TENÓRIO, 2006).  

 Souza e Oliveira (2005) citam o nome de Robert Owen (1771-1858) como um 

dos inovadores sociais da Revolução Industrial. Das iniciativas sociais articuladas 

por Owen, além da concepção do cooperativismo, podem-se citar como idéias 

empreendedoras por ele desenvolvidas: ação social vinculada a resultados 

econômicos, instituição de normas de convívio social, controle do trabalho infantil, 

urbanização e atenção à saúde coletiva, ao lazer e ao descanso semanal, relações 

de gênero e definição de papéis sociais, educação de jovens e adultos, trabalho 

voluntário, saúde preventiva e fundo previdenciário, fundo moradia, desenvolvimento 

comunitário e regulação do trabalho e da riqueza. Com essas idéias inovadoras, 

Owen foi pioneiro na implementação de estratégias e métodos no campo da 

Administração que, ainda hoje, influenciam na agenda das sociedades. 

 A Revolução Industrial afetou as relações de trabalho tanto pela alteração do 

processo produtivo quanto pela evolução tecnológica. O trabalho artesanal foi 

substituído pela especialização da tarefa, surgindo como resultado desse processo a 
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aplicação da ciência na organização do trabalho, cujo objetivo foi o aumento da 

produtividade e a diminuição do desperdício da produção. A maximização do lucro 

buscava principalmente a otimização da produção. A prática de ações sociais não 

era estimulada, sendo adotada apenas como ato filantrópico de caráter pessoal 

(TENÓRIO, 2006).  

 A abordagem clássica da Responsabilidade Social Empresarial, centrada na 

filantropia, teve início em 1899, quando Andrew Carnegie (1835-1919), fundador do 

conglomerado U.S. Steel Corporation, publicou o livro O Evangelho da Riqueza, 

estabelecendo o princípio da caridade3 e o princípio da custódia4, ambos de cunho 

assistencialista e paternalista (KARKOTLI; ARAGÃO, 2004). 

 Os atos filantrópicos eram representados pelas doações pessoais efetuadas 

pelos grandes empresários e por fundações como a Rockfeller, a Guggenheim e a 

Ford. Entretanto, alguns empresários tinham consciência do papel social das 

empresas, como Henry Ford, que em 1916, alegando objetivos sociais, não distribuiu 

com os acionistas parte dos dividendos, revertendo-os para aumento de salários, 

fundo de reserva e investimentos na capacitação da produção. Esse fato, levado a 

julgamento na Suprema Corte de Michigan pelos acionistas John e Horace Dodge, 

foi favorável aos Dodges, justificando que a filantropia corporativa e o investimento 

na imagem da organização, para atrair consumidores, só poderiam ser realizados 

para favorecer os lucros dos acionistas (FERREIRA; BARTHOLO, 2005; ASHLEY, 

2006). 

 O entendimento de que a organização devia responder apenas aos acionistas 

sofreu ataques após a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Diversas 

decisões nas Cortes norte-americanas, como o caso A. P. Manutacturing Company 

versus Barlow, em 1953, foram favoráveis às ações filantrópicas das corporações, 

influenciando a mudança de paradigma de que o propósito das empresas era a 

realização do lucro para seus acionistas (FERREIRA; BARTHOLO, 2005).  

 Para contextualizar e facilitar o entendimento dos aspectos conceituais da 

Responsabilidade Social, no limite histórico  do século XX, elaborou-se, com base 

em Oliveira (1983), Karkotli e Aragão (2004), Tenório (2006), Zarpelon (2006), Pinto 

(2003), Xavier (2003), Gomes e Moretti (2007), Moratelli e Souza (2006), Dufloth e 

Bellumat (2005), o Quadro 2, contendo dados da evolução  teórica do tema. 

                                                 
3 Princípio da caridade: exigia que os indivíduos mais ricos ajudassem os menos afortunados da sociedade. 
4 Princípio da custódia: as empresas e os ricos eram vistos como zeladores da riqueza da sociedade. 
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Quadro 2: Síntese conceitual de Responsabilidade Social no século XX 

Ano Autores Conceituação

1953 Howard Bowen          
Sua obra " Responsabilidades Sociais do Homem de Negócios" atribui ao 
empresário toda a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso das ações sociais 
da empresa. 

1961 Eells e Walton Início do enfoque empresa como elo de ligação entre os indivíduos, a sociedade 
como um todo e o governo.

1971 Kotler e Zaltman Introduzem o conceito de Marketing Social.

1973 Keith Davis Argumentou que a RS é a obrigação das empresas de avaliarem os efeitos de suas 
decisões nas esferas sociais.RS começa onde termina a lei.

1974 Peter Drucker Em sua concepção os problemas sociais são disfunções da sociedade e devem ser 
vistos pelas empresas como desafios, que geram oportunidades de negócios. 

1975 Robert Ackeman Teoria da Reatividade. Conceito de Responsividade. RS deve ser compreendida 
como a capacidade da empresa de responder aos problemas sociais.

1975 Preston e Post Apresentaram as primeiras relações definidoras da abordagem macro ao conceito 
de reatividade das empresas.

1979 Archie B. Carrol
Teoria da ação social das empresas abarcando princípios, processos e políticas 
sociais.Modelo piramidal estruturado em 4 dimensões, Econômica, Legal, Ética e 
Filantrópica.

1991 Donna J.Wood Modelo de desempenho social corporativo. Princípios de RS, processos de 
responsividade(resposta) social e resultados/ações de RS.

1994 R. Edward Freeman Conceitua pela primeira vez os stakeholders: grupo de indivíduos com os quais a 
organização interage ou mantêm interdependência.

1995 T. Donaldson e L. E. 
Preston

Publicaram mais de cem artigos e doze livros.Interesse em transpor características 
intuitivas para um modelo real. 

1995 Brandenburger e 
Nalebuff

Modelo de cadeia de valor.Objetiva o ganha-ganha no qual todos devem contribuir 
com o melhor de si, para criar valor, no próprio negócio e ser recompensado pelo 
esforço

1995 M. Clarkson
Fez uma distinção entre stakeholders primários(sócios ou investidores, funcionários, 
clientes, fornecedores, governos e comunidades) e secundários ( mídia e grupos 
especiais de interesse).

1997 Jeanne M. Logsdon 
e Kristi Yuthas

Desenvolvimento moral das empresas, desempenho social corporativo e a teoria 
dos stakeholders, orientação da organização para os publicos com os quais atua.

1997 Michael Hopkins Construção de um modelo analítico para facilitar a visualização das dimensões do 
relacionamento composto de nove elementos.

1998 Montana e Chanov RS analisada sob três visões: 1ª obrigação social, 2ª Aprovação social, 3ª Teoria 
dos Stakeholderes.

1998 Georges Enderle e 
LeeTavis Desenvolveram modelo das dimensões da RSC - social, econômica e ambiental

1999 Marc T. Jones Aspectos estratégicos. Apresenta três tipos de atuação:oportunidades de mercado, 
oportunidades de marketing e postura proativa antecipando-se a movimentos legais.

 

Fonte: Adaptado de diversos autores  
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2.1.1 A Responsabilidade Social no Brasil 
 
 
 Uma breve retrospectiva do processo de desenvolvimento e implantação da 

ação social em setores públicos e sociais no Brasil evidencia, a exemplo de Pinto 

(2003, p.34), que as origens da filantropia e assistência social no Brasil despontam 

desde o século XVI, poucos anos após o descobrimento. Estão estreitamente ligadas 

à história de Portugal e ao desenvolvimento das Santas Casas de Misericórdia.  

 Em 1543, foi criada a primeira entidade do país para atender a desamparados: 

a Irmandade da Misericórdia, instalada na Capitania de São Vicente. Nessa época, a 

atuação da Igreja Católica era predominante, tornando-se exemplo da ação social nas 

áreas de saúde e previdência (PINTO, 2003). 

 No período do Segundo Reinado, as primeiras idéias de Responsabilidade 

Social surgiram através da figura do Barão e Visconde de Mauá – Irineu Evangelista 

de Souza (1813-1889) – precursor da industrialização no Brasil que tinha idéias 

revolucionárias de igualdade e justiça social (XAVIER, 2003).  

 Em 1935, o presidente Getúlio Vargas editou a primeira lei brasileira de 

Utilidade Pública Federal, a partir da qual as sociedades civis, as associações e as 

fundações constituídas no país deveriam ter o fim exclusivo de servir 

desinteressadamente à coletividade. Paralelamente à atuação do Estado, as ações 

de assistencialismo – auxílio aos pobres, aos miseráveis, aos excluídos e aos 

enfermos –, desenvolvidas a partir de senhoras de famílias economicamente 

privilegiadas, fortaleceram-se, surgindo as entidades filantrópicas basicamente 

femininas (PINTO, 2003). 

 A ação filantrópica empresarial pode ser caracterizada como de natureza 

assistencialista caridosa e temporária, realizada por meio de doações materiais ou 

financeiras (TENÓRIO, 2006). 

 De acordo com Azambuja (2001apud Tenório, 2006, p. 29): 

 
O ato de filantropia ou assistencialismo, por mais meritório que seja, 
é voluntário, circunstancial e se esgota em si mesmo. Pode criar, 
ainda, expectativas para o futuro que não venham, necessariamente, 
a se realizar, dado o caráter episódico e gratuito de muitos atos 
filantrópicos. 
 
 

O paradigma da filantropia evoluiu no Brasil, a partir de 1960 até a década de 
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1970. Nessa época, o regime militar autoritário não permitia a participação popular 

na esfera pública. As iniciativas sociais, tendo como base a solidariedade e a 

cidadania, eram temas utilizados para criação de novos espaços de liberdade e 

reivindicação. Novas idéias de ações sociais empresariais começaram a ser 

discutidas de forma mais ampla. 

 Foram fundadas inúmeras organizações para defender direitos políticos, civis 

e humanos, uma delas, a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), 

tinha como norma inspiradora e de conduta o pensamento social cristão 

disseminado pela União Internacional de Dirigentes Cristão de Empresas 

(UNIAPAC)5 (PINTO, 2003). O pioneirismo da ADCE marcou de modo contundente 

o início da utilização do termo Responsabilidade Social associado às empresas e ao 

desenvolvimento da dinâmica social das empresas no Brasil (LIMA et al., 2006). 

 A propagação da idéia e dos conceitos de Responsabilidade Social no Brasil 

desponta com maior ênfase no final dos anos 1980. Com a reestruturação do Estado, 

a globalização, o papel das empresas e a postura de dirigentes frente ao mercado e à 

sociedade, os conceitos e atitudes empresariais passaram por uma redefinição e 

reestruturação e as mudanças começaram a acontecer.  

 Na década de 1990, uma nova consciência foi despertada nas empresas para 

o papel social. As ações sociais da área privada começaram a aumentar, tornando-

se expressivas, quando empresários perceberam que os problemas sociais 

atrapalhavam o desenvolvimento dos seus negócios (MELO NETO; FROES, 2002).  

 Ferreira e Bartholo (2005) relatam que, em conseqüência do aumento de 

problemas de desigualdade social e econômica, e em face da sociedade e do 

mercado, houve uma mudança de postura das empresas, que começaram a atuar 

em áreas tradicionalmente ocupadas pelo Estado:  

  
Em função das diversas pressões exercidas por grupos organizados 
da sociedade civil, quanto às questões políticas, sociais, 
ambientais, legais e de comportamento ético sobre o Estado e 
também com relação a outras organizações, vários empresários 
atentaram para a concretude das relações entre suas empresas e a 
realidade circundante (FERREIRA; BARTHOLO, 2005, p. 53). 
 
 

A consolidação das idéias de Responsabilidade Social no Brasil tiveram 

                                                 
5 Uniapac – Associação Internacional de Empresários Cristãos, com sede em Bruxelas e associações filiadas nos 
cinco continentes. 
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respaldo através de diversas organizações (Quadro 3), as quais contribuíram para a 

difusão de uma nova consciência empresarial.    
 

       Quadro 3: Organizações que contribuíram com a disseminação do conceito de RS no  século XX 

Ano de 
Fundação Organização Proposta

1960 ADCE - Associação dos 
Dirigentes Cristãos de Empresas

Unir os dirigentes cristãos na sua responsabilidade 
econômica e social frente à realidade, fomentando a 
humanização das relações nas empresas, comunidades 
e famílias, valorizando o dirigente como veículo de 
transformação.

1981 IBASE (Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais)

                                                                                          
Tornar pública a ação social das empresas através da 
publicação do Balanço Social. Sua missão é a 
construção da democracia, combatendo desigualdades  
e estimulando a participação cidadã. 

1986
FIDES - Fundação Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial e 
Social

Visar a humanização das empresas e a sua integração 
com a sociedade, com base nos princípios éticos 
envolvidos nas relações entre empresa e seus 
diferentes públicos internos e externos.

1990 PNBE - Pensamento Nacional 
das Bases Empresariais

Lutar pelo aprofundamento da democracia e pelo amplo 
exercício dos direitos da cidadania no Brasil.               
Formado por empresários de todos os ramos da 
atividade econômica, de todas as regiões do país e de 
todos os portes de empresa. 

1995 GIFE - Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas  

Aperfeiçoar e difundir os conceitos e práticas do 
investimento social privado.                                              
Primeira associação da América do Sul a reunir 
empresas, institutos e fundações de origem privada 
para repasses de recursos privados para fins públicos. 

1998 Instituto Ethos

Mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 
negócios de forma socialmente responsável, tornando-
as parceiras na construção de uma sociedade 
sustentável e justa.                                                            
É um pólo de organização de conhecimento, troca de 
experiências e desenvolvimento de ferramentas que 
auxiliam as empresas a analisar suas práticas de 
gestão e aprofundar seus compromissos com a 
responsabilidade corporativa.

1999 ICE - Instituto de Cidadania 
Empresarial

Conscientizar a classe empresarial e promover seu 
envolvimento em projetos e iniciativas do Terceiro 
Setor.   É uma organização social que opera projetos de 
desenvolvimento comunitário e de mobilização e 
sensibilização empresarial 

Organizações Associativas Promotoras do Conceito de RS

 
      Fonte: Adaptado de Ferreira e Bartholo (2005)6

                                                 
6Elaborado em pesquisas nos seguintes sites:  www.adce.org.br, www.IBASE.org.br, www.fides.org.br, 
www.pnbe.org.br, www.Gife.org.br, www.ethos.org.br, www.ice.org.br
 

http://www.adce.org.br/
http://www.ibase.org.br/
http://www.fides.org.br/
http://www.pnbe.org.br/
http://www.gife.org.br/
http://www.ethos.org.br/
http://www.ice.org.br/
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2.2 Afinal, o que é Responsabilidade Social? 
 

As concepções teóricas em Responsabilidade Social apresentam-se ora mais 

detalhados, ora contendo os mesmos atributos, envolvendo conceitos de ética e de 

transparência nas organizações visando o bem coletivo.  

As empresas revelam-se socialmente responsáveis apenas para acompanhar 

a evolução do mercado, gerar credibilidade e criar novas oportunidades de negócio 

ou estão atentas ao desenvolvimento sustentável e aos diferentes grupos de atores 

sociais com os quais interagem? 

Para se entender a variedade de pressupostos e a natureza dos conceitos de 

Responsabilidade Social, devem-se levar em conta várias visões e elaborações 

teóricas. Em uma delas, Melo Neto e Fróes (2004) questionam se a 

Responsabilidade Social Empresarial é um tipo de comportamento empresarial, um 

modelo de gestão social ou um atributo ético.  

Diante desses questionamentos e a partir da necessidade de se adequar uma 

metodologia para análise e interpretação dos dados deste trabalho, foram adotadas 

como diretrizes as seguintes correntes teóricas ou escolas de pensamentos7: 

- Ética Empresarial (Business Ethics), abordagem normativa baseada na ética 

e no dever moral (KREITLON, 2004); 

- Negócios e Sociedade (Business & Society), abordagem contratual em que, 

empresa e sociedade são partes de um mesmo sistema e estão ligadas entre si por 

um contrato social (KREITLON, 2004); 

- Gestão de Questões Sociais (Social Issues Management), abordagem 

estratégica, cujo comportamento socialmente responsável reside na obtenção de 

vantagem competitiva (KREITLON, 2004).  

Objetivou-se, na fundamentação teórica aqui exposta, traduzir o conceito de 

Responsabilidade Social Empresarial através de idéias dessas três escolas, ou seja, 

considerando-se pensamentos e pressupostos que mencionam a ética e a 

sustentabilidade, e a visão estratégica e a transparência.   
                                                 
7 As principais características dessas abordagens serão mais explicitadas no tópico 3.4 Análise e interpretação 
dos dados. 
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A ética nos negócios foi impulsionada pela evolução do sistema econômico e 

pelas mudanças na relação entre sociedade e empresas. Teve impulso na década 

de 1960, tendo como ponto principal a abordagem normativa como agente moral do 

comportamento da empresa. Foi institucionalizada, tornando-se pré-requisito à 

aplicabilidade na gestão social (GOMES; MORETTI, 2007). 

Alguns aspectos históricos influenciaram as mudanças do comportamento das 

organizações. Essas mudanças, ocorridas na atuação das empresas na década de 

1960, estão diretamente relacionadas à efervescência social de movimentos sociais 

e lutas representativas. Nos Estados Unidos, Martin Luther King (1929-1968) tornou-

se um dos mais importantes líderes do ativismo pelos direitos civis, através de uma 

campanha de não-violência e de amor para com o próximo. As lutas pela garantia 

dos direitos civis e pelo fim da discriminação racial tiveram como marco a Marcha 

pela Paz - Make love, not war, em 1967. Na Europa, os movimentos de contestação 

e a luta das mulheres para conquistar participação e cidadania culminaram com o 

movimento estudantil de maio de 1968, na França, com o slogan: É proibido proibir 

(TORRES; SOARES, 2002 apud FERREIRA; BARTHOLO, 2005). Além disso, o 

movimento Hippie que tinha como lema “Paz e Amor”, questionava os valores 

impostos e a sociedade de consumo, defendendo propostas pacifistas para 

promover a transformação da sociedade. 

Aliados a esses movimentos e lutas sociais, os protestos contra a Guerra do 

Vietnã, com o boicote às empresas que se beneficiavam economicamente da 

situação da guerra, contribuíram para uma nova postura ética das organizações, 

associando e consolidando a Responsabilidade Social como novo tipo de ação 

empresarial, demandada pelas pressões da sociedade (FERREIRA; BARTHOLO, 

2005). 

 Entende-se não existir Responsabilidade Social isenta de valores morais e 

éticos que determinam as regras básicas de conduta de cada organização. É de 

fundamental importância a coerência entre discurso e prática. Nesse sentido, Passos 

(2005, p. 96) observa que a ética se caracteriza como uma “orientação segura para 

a tomada de decisões no mundo organizacional”. 

 Partindo desse princípio, Passos (2005) classifica a Responsabilidade Social 

como uma atitude humana que depende de escolhas e opções conscientes 

baseadas na ética. Pressupõe uma nova filosofia para as organizações produtivas, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_civis
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-viol%C3%AAncia


 29

qual implica em compromisso com a humanidade, respeito aos direitos humanos, 

justiça e dignidade. Define a Responsabilidade Social como: “uma prática até certo 

ponto revolucionária, pois coloca em questão a relação entre capital e trabalho, 

preconizando uma alteração em sua essência” (PASSOS, 2005, p.166). 

Na busca do melhor conceito para a Responsabilidade Social, Melo Neto e 

Brennand (2004) explicitam uma boa síntese dos enunciados correntes ao afirmarem 

que: 

 

Responsabilidade Social é uma atividade favorável ao 
desenvolvimento sustentável, à qualidade de vida no trabalho e na 
sociedade, ao respeito às minorias e aos mais necessitados, à 
igualdade de oportunidades, à justiça comum e ao fomento da 
cidadania e respeito aos princípios e valores éticos e morais (MELO 
NETO; BRENNAD, 2004, p.7). 

 

 

Na atualidade, o desenvolvimento sustentável está associado ao conceito de 

“planetarização ou sustentabilidade planetária, centrada na terra, no universo e na 

comunidade humana”. Requer o entendimento de um interesse comum na 

construção de uma ética global baseada no modo de vida sustentável (MELO NETO; 

RIBEIRO, 2006, p. 171). 

Para Boff (2003, p. 25), esse novo modo de vida é “o novo sonho ético e 

cultural da humanidade” [...] “demanda uma verdadeira revolução nas mentes e nos 

corações, nos valores e nos hábitos, nas formas de produção e de relacionamento 

com a natureza”. O autor ressalta que os recursos da terra não são infinitos, e que o 

futuro depende de decisões éticas e políticas dos seres humanos. 

Para Morin (2006), a progressão e o enraizamento da consciência de uma 

identidade terrena e o sentimento de pertencimento à terra permitirão ao homem o  

desenvolvimento de um sentimento de religação e intersolidariedade imprescindível 

para civilizar as relações humanas, pois: 

 

Somos verdadeiramente cidadãos, dissemos, quando nos sentimos 
solidários e responsáveis. Solidariedade e responsabilidade não 
podem advir de exortações piegas nem de discursos cívicos. Mas de 
um profundo sentimento de filiação (affiliare, de filius, filho) sentimento 
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matripatriótico que deveria ser cultivado de modo concêntrico sobre o 
país, o continente o planeta (MORIN, 2006, p.74).  

 

Dando substância ao conceito de sustentabilidade, autores como Machado 

Filho (2006) e Camargo (2001) observam que a Responsabilidade Social, além do 

desempenho e do lucro, deve estar, também, direcionada para os efeitos sociais 

e/ou ambientais de suas atividades, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida das comunidades e para o bem comum. 

Os conceitos de sustentabilidade acima descritos estão diretamente 

vinculados à escola de pensamento Business & Society, pois interagem com os 

diferentes stakeholders de toda a cadeia produtiva. O engajamento de toda a cadeia 

produtiva nas práticas de Responsabilidade Social, segundo Tenório (2006, p. 128), 

“amplia significativamente os resultados e consolida os benefícios econômicos, 

sociais e ambientais, proporcionando assim o desenvolvimento sustentado”.   

Assim, o pensamento da abordagem contratual, base da escola Business & 

Society, é voltado para questões mais pragmáticas e amplas, vistas por Kreitlon 

(2004) como interações entre empresa e sociedade que fazem parte de um mesmo 

sistema.  

Na visão estratégica (escola Social Issues Management), evidencia-se que a 

competitividade é fator importante na escolha das organizações que, ao optarem por  

tal modelo de gestão e serem reconhecidas no mercado por  práticas positivas, 

incorporam novos valores em suas estratégias, criando sinergia entre 

competitividade e sustentabilidade (PELIANO, 2002). 

As motivações no processo de aplicação da Responsabilidade Social nas 

empresas são vistas por Peliano (2002) como complexas e interdependentes. 

Questões de foro íntimo e espírito humanitário influenciam o envolvimento dos 

empresários no atendimento social, porém, a globalização trouxe novas exigências 

que incluem a Responsabilidade Social como fator de competitividade empresarial. 

 Em outro enfoque, Machado Filho (2006) trata dos ganhos do “capital 

reputacional”, que a empresa adquire a partir da atividade socialmente responsável. 

O aumento do capital reputacional gera oportunidades de negócios, redução dos 

riscos e aumenta o valor financeiro dos ativos intangíveis da empresa. “Os 

investidores são mais propensos a confiar seus recursos a empresas que desfrutam 
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de uma reputação superior, em função dos menores riscos percebidos e das 

maiores oportunidades potenciais de negócios” (MACHADO FILHO, 2006, p. 67). 

De maneira geral, pode-se afirmar que o exercício da Responsabilidade 

Social, atribuído às organizações, é um processo dinâmico que pode ser analisado 

sob várias óticas e nas três correntes teóricas aqui abordadas. Entretanto, é 

imprescindível levar em consideração que essas justificativas teóricas, sob várias 

óticas, se complementam e se reforçam, na medida em que visam o bem comum e o 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

2.3 Tendências contemporâneas do debate no Brasil   

 
 

O campo de estudos da Responsabilidade Social, conforme se apresenta no 

Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (EnANPAD),  permite traçar tendências desse construto no cenário 

nacional. Assim, como forma de indicar tendências desse debate, no Brasil, de 

evidência da evolução do conceito de RSE nos estudos acadêmicos, optou-se por 

resgatar tópicos do artigo apresentado no EnANPAD8, intitulado Responsabilidade 

Social sob a Perspectiva da ABNT NRB 16001: Síntese dos Artigos EnANPAD - 

2005, 2006 (MACÊDO; SOUZA, 2007).   

Pelo crescente número de trabalhos científicos apresentados no referido 

Encontro e pela criação da divisão acadêmica em que a Gestão Social está inserida, 

verificou-se a evolução e o interesse pelo tema Responsabilidade Social Empresarial 

no mundo acadêmico da Ciência Administrativa no Brasil.   

De 2000 a 20079 foram apresentados 101 trabalhos com o tema específico de 

Responsabilidade Social (conforme Quadro 4), fazendo com que a crescente 

demanda estabelecesse a permanência da área temática, sendo incluída como 

divisão acadêmica a partir de 2003, identificada como Gestão Social e Ambiental. 

Em 2005, essa divisão passou a ser denominada Administração Pública e Gestão 

Social.  
                                                 
8 Apresentado em 2007. 
9 Em tempo: em 2007 foram apresentados 22 artigos no ENANPAD em torno do tema RS, mas, não 
foram objetos de estudo neste trabalho. 
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Quadro 4 : Síntese da Quantidade de Artigos em RSE entre 2000 e 2007 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Nº 
Trabalhos 
sobre RS

2 3 9 10 14 19 22 22 101

 

Fonte: Anais EnANPAD 

 

 Foram apresentados trabalhos em seis divisões acadêmicas do EnANPAD, 

dentre as onze existentes, no tema Responsabilidade Social. Isso demonstra o 

interesse pelo tema, não só advindo da área específica de Gestão Social, mas 

também de outras áreas como Estudos Organizacionais, Estratégia em 

Organização, Finanças e Contabilidade e Gestão de Pessoas e Relações de 

Trabalho. 

Outro fator que demonstra o interesse pelo tema no EnANPAD é a 

constatação, com base nos referenciais dos artigos, do crescimento da literatura 

nacional em Responsabilidade Social. Aproximadamente 68% das citações 

verificadas nas bibliografias dos artigos são de autores nacionais, enquanto a 

literatura internacional aparece com 32%. Esse fato indica uma tendência da 

academia para construir e desvendar experiências de Responsabilidade Social 

frente ao contexto social, ambiental, cultural, político e econômico brasileiro.  

Em relação às outras divisões acadêmicas, em Gestão de Pessoas e 

Relações de Trabalho estão Furtado e Pena (2006), Coelho (2005), Pena et al., 

(2005) e Furtado e Pena (2005) com temas da percepção e da gestão do público 

interno de empresas socialmente responsáveis. A compreensão da dinâmica de 

institucionalização da Responsabilidade Social Empresarial (Ventura; Vieira, 2006) e  

o ensaio teórico objetivando identificar as dimensões ideológicas do conceito de 

Responsabilidade Social (Meira, 2006) foram temas tratados na área Teoria das 

Organizações. 

Na divisão acadêmica de Marketing, Magalhães e Damacena (2006) tratam 

da RSC e da influência da intenção de compra dos consumidores, enquanto Serpa e 

Ávila (2006) abordam os efeitos da Responsabilidade Social na percepção do 

consumidor acerca de preço e valor. 
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Com foco na formação de gestores sociais, Gondim et al. (2006) analisam 

criticamente uma experiência de pós-graduação, com conclusão do avanço no 

conceito de gestão social como campo de conhecimento e práticas que, entretanto, 

apresentam pontos de fragilidade por não ser a gestão social algo intrínseco da  

cultura nacional. No mesmo tema, Pessoa et al. (2005) apresentam o 

desenvolvimento de um programa de integração e capacitação empreendedora 

caracterizado pela oportunidade de integração do aluno de Administração no tema 

da Responsabilidade Social, com empreendedorismo. Vislumbram-se, nesses 

estudos, uma preocupação salutar na formação de gestores sociais e o papel das 

universidades na formação como alternativa para o crescimento e a aplicabilidade, 

de modo coerente e sustentável, dos conceitos de Responsabilidade Social na 

promoção do bem-estar coletivo. 

As diferentes abordagens propostas e o referencial teórico utilizados nos 

trabalhos do EnANPAD, até o ano de 2004, foram analisados por Passador e 

Canopf (2005), com conclusão de diferentes interpretações da RS, apesar de muitos 

títulos em comum no resgate bibliográfico. Por não apresentar um conceito único, a 

Responsabilidade Social abre possibilidades para o desenvolvimento da sociedade e 

deve ser vista em um contexto mais amplo que propicia reflexões, conduzindo a 

permanentes questionamentos.  

Costa e Carvalho (2005) apontam indícios de que os empresários “constroem 

discursivamente uma instância de poder de forma a legitimar seu papel social” pelas 

escolhas de temas específicos que caracterizam posicionamento político, sugestivos 

de conciliação de interesses e possuidores de ambigüidades e intenções ocultas. 

De outro modo, Kreitlon (2005) questiona a quem compete a regulação da 

conduta empresarial, no que tange à Responsabilidade Social, e como ela deve ser 

feita, se pelo Estado ou pela Sociedade Civil. Parte do pressuposto de que as 

empresas privadas têm influência no interesse público e que, através de suas 

atividades, podem aumentar o bem-estar social, ou então diminuí-lo. Sugere uma 

reflexão mais profunda sobre “os limites e as falhas da regulamentação da conduta 

empresarial” e de como o interesse público – o bem comum – pode ser 

compatibilizado com a conduta empresarial.  

Mesmo com pluralidade de conceitos e controvérsias, observa-se nos artigos 

apresentados nos EnANPADs (2005-2006) que 24% estão focados em reflexões 
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teóricas da temática e 76% em estudos da aplicabilidade do conceito. Tal fato leva a 

crer que a aplicabilidade do conceito está se consolidando, ou seja, reflexões, 

questionamentos e controvérsias existem, mas estão sendo colocadas em prática 

alternativas de RS, haja vista o número de trabalhos com resultados técnicos        

(Figura1).  

 

24%

76%

Reflexão 
Aplicabilidade

 

 Figura1: Gráfico percentual de direcionamento dos estudos no EnANPAD  2005-2006 

 

 

A consciência ecológica, conforme Shrivastava (1994 apud CARRIERI et al., 

2006, p.4), é incorporada à Responsabilidade Social na medida em que as pressões 

coletivas do uso da biosfera e da necessidade de manutenção dos recursos 

materiais e humanos são necessárias à produção. “Nesse processo os discursos 

relacionam a temática ambiental intrinsecamente com a questão da 

Responsabilidade Social das organizações”. Assim, o foco no meio ambiente diz 

respeito tanto à preocupação da contemporaneidade com a sustentabilidade do 

planeta, como também à imagem que a empresa deseja projetar.  

As organizações podem direcionar esforços para o fortalecimento da 

sociedade e, através de exemplos bem sucedidos, “criar instrumentos para estimular 

as empresas a perseguirem um novo modo de atuar, pelo qual o desempenho 

econômico dos negócios é obtido com respeito ao meio ambiente e equidade social” 

(CAJAZEIRAS; BARBIERE, 2006, p.14). 

  Na evolução dos trabalhos acadêmicos publicados nos EnANPADs (2005 e 

2006), pôde-se observar um crescente interesse pelo tema Responsabilidade Social, 
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refletindo consciência social, tanto no meio acadêmico, quanto no universo 

organizacional. Aparecem, também, questionamentos, diferentes abordagens e 

pluralidade de conceitos importantes guias para o campo de estudo deste trabalho.  
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3 NATUREZA E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
 
 
 Neste capítulo, delimitam-se a natureza teórico-metodológica do estudo e os 

procedimentos utilizados para a construção dos dados. Apresenta-se, também, o 

universo empírico estudado, a amostra e os sujeitos com os quais foram 

estabelecidas interações nos momentos das entrevistas. Finalizando, foram 

definidos os pressupostos para a análise de conteúdo dos depoimentos dos atores, 

articulando-os às abordagens privilegiadas para compreensão do conceito de 

Responsabilidade Social: normativa, contratual e estratégica.  

De acordo com Severino (2007, p. 100), “a ciência se faz quando o 

pesquisador aborda os fenômenos aplicando recursos técnicos, seguindo um 

método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos”.  

 A aplicação das atividades de caráter operacional técnico, como a definição 

da abordagem, procedimentos de observação, coleta de dados, registro de fatos, 

análise dos dados, compõem o roteiro metodológico utilizado  no desenvolvimento 

desta pesquisa, como demonstrado a seguir.  

 

3.1 Método e Tipo de Pesquisa 
 

A finalidade da pesquisa científica não é apenas a descrição dos fatos 

levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter interpretativo, no 

que se refere aos dados obtidos (MARCONI; LAKATOS, 2002).  

 O método científico adotado nas questões propostas neste trabalho teve 

como lógica de pensamento a abordagem qualitativa, através da qual se buscou 

compreender, nas interpretações dos atores sociais, a análise das percepções 

dentro de uma realidade subjetiva.  

A abordagem qualitativa se caracteriza pela não utilização de instrumento 

estatístico de análise de dados. Tem por base conhecimentos teórico-empíricos que 

permitem atribuir-lhe cientificidade. Nela, podem-se explorar as contradições e 

paradoxos, garante-se a riqueza de dados, o fenômeno é observado em sua 

totalidade (VIEIRA; ZOUAIN, 2004).  

 No que se refere à tipologia do estudo quanto aos fins, utilizou-se de pesquisa  
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de caráter descritivo. De acordo com Gil (1999), a pesquisa científica é de caráter 

descritivo, quanto aos objetivos, quando evidencia características de um fenômeno e 

redes de relacionamentos entre atores de determinado espaço público. É o caso 

deste estudo, que envolveu interpretações de empresários e gestores de projetos 

sociais de empresas que concorreram ao Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho 

entre 2002 e 2007. 

Quanto aos meios, utilizou-se de pesquisa bibliográfica para a fundamentação 

teórico-metodológica e a pesquisa de campo, pois os dados foram coletados no 

espaço de trabalho dos dirigentes e gestores das empresas estudadas. 

 

3.2 Universo, amostra e definição dos sujeitos 
 

Valendo-se de informações baseadas em um levantamento exploratório 

realizado no decorrer da formulação do presente trabalho, o universo dessa 

pesquisa foi composto pelas empresas ganhadoras do Prêmio SESI de Qualidade 

no Trabalho de 2002 a 2007, totalizando quinze empresas, das quais, dez empresas 

fizeram parte da amostra, nas categorias micro (até 19 colaboradores); pequena (de 

20 a 99 colaboradores); média (de 100 a 499 colaboradores) e grande empresa (500 

ou mais colaboradores).  

 Os atores ou sujeitos que participaram deste estudo foram dirigentes ou 

gestores responsáveis pelo PSQT dessas unidades empresariais (Quadro 5). A 

escolha do período de 2002 a 2007 deu-se pela estruturação a partir, de 2002, do 

modelo do Prêmio hoje em vigor. 

Quadro 5: Relação das empresas ganhadoras do PSQT de 2002 a 2007 

ANO MICRO PEQUENA MÉDIA GRANDE

2002 Belliza Eng Cersel SC Ind. Com Alim Correios

2003 Belliza Eng Embratel Coats Cosern

2004 WP Gráfica F Souto Coats Petrobrás

2005 WP Gráfica ÁguaMineral Santa Maria Multdia Cosern

2006 WP Gráfica Água Mineral Santa Maria Multdia Petrobrás

2007 FI Cunha Topografia Egitos Empreendimentos Construtora Colmeia Coats

EMPRESAS GANHADORAS DO PSQT 2002- 2007

 

Fonte: PSQT – RN 
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 O PSQT, conforme sua definição, é um reconhecimento público às empresas 

industriais por suas práticas de gestão e valorização dos seus colaboradores. É 

realizado desde 1996 quando teve início e, dentre os requisitos adotados, busca 

promover o fortalecimento do exercício da Responsabilidade Social Empresarial 

como forma de maximizar a construção de relacionamentos baseados em respeito e 

confiança mútuos.  

 Tem como objetivo:  

 

Estimular a Responsabilidade Social Empresarial da indústria 
brasileira, despertando colaboradores e empregadores para o 
exercício da ética e da transparência nas relações de trabalho, 
tendo em vista a convivência harmoniosa e produtiva, enfatizando 
interesses comuns que assegurem adequadas condições de 
trabalho para o aumento da qualidade de vida dos colaboradores, da 
produtividade e da competitividade da empresa no mercado 
(SESI/PSQT, 2007). 

 

 

São considerados fundamentos do PSQT: 

- Valorização das pessoas; 

- Responsabilidade Social; 

- Visão sistêmica; 

- Aprendizado organizacional; 

- Liderança e constância de propósitos. 

 Os quatro critérios para o processo de avaliação têm, como exercício, o 

escopo da Responsabilidade Social das empresas, principalmente o que está 

relacionada com o público interno. São eles: 

- Sistema de gestão de pessoas; 

- Educação e desenvolvimento; 

- Qualidade de vida; 

- Desenvolvimento socioambiental. 

  



 39

 O Prêmio SESI Qualidade no Trabalho (PSQT) contempla duas modalidades 

de participação: 

 1) Geral: podem se candidatar indústrias contribuintes do SESI e as optantes 

pelo Simples. 

 2) Especial: nesta modalidade, podem se candidatar empresas industriais 

contribuintes do SESI e as empresas optantes pelo Simples que tenham sido 

vencedoras Estaduais nas duas últimas edições do PSQT, além das empresas que 

concorreram nessa modalidade no ano anterior, desde que permaneçam na mesma 

categoria. As empresas candidatas na modalidade Especial não poderão concorrer 

na modalidade Geral. 

 As etapas do processo de seleção abrangem a Fase Estadual, a Fase 

Regional e a Fase Nacional. A premiação das empresas da Fase Estadual, universo 

desta pesquisa, é realizada com o Troféu PSQT para o 1º lugar, Placa de Menção 

Honrosa para o 2º lugar e o Certificado de Participação para todas as empresas 

participantes. Mas, de acordo com o SESI/PSQT (2008), a maior recompensa que o 

Prêmio oferece às vencedoras é o reconhecimento público da Responsabilidade 

Social posta em prática, além do destaque na grande imprensa e nos meios de 

comunicação do Sistema da Indústria.  

 Em 2007, o Rio Grande do Norte obteve um crescimento de 28% em relação 

à edição anterior do PSQT (Figura 2) e ficou em primeiro lugar no Nordeste em 

número de inscrições, ocupando a quinta colocação em todo o Brasil (SESI, 2008). 
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 Figura 2: Evolução da participação no PSQT – RN 



 40

 Foram realizadas dez entrevistas (Quadro 6) das 15 empresas selecionadas 

no universo da pesquisa. Os sujeitos que participaram das entrevistas, responsáveis 

pela participação no Prêmio, foram indicados pela coordenação do PSQT. Das cinco 

empresas que não integraram a coleta (Belliza, Embratel, SC Indústria e Comércio 

de Alimentos, Coats, F. Souto), uma não estava mais em funcionamento, as demais 

.mostraram-se desinteressadas e, devido às dificuldades encontradas na localização 

dos gestores para a marcação da entrevista, foram descartadas pela pesquisadora 

por necessidade de conclusão do trabalho em tempo hábil. 

 

Quadro 6: Nº de empresas ganhadoras do PSQT entrevistadas 

MICRO PEQUENA MÉDIA GRANDE

2 3 2 3

Nº DE EMPRESAS ENTREVISTADAS

 

                                      Fonte: Dados da pesquisa, 2008 
 
 

 Vale aqui descrever alguns pontos do conjunto pesquisado. Visando à 

preservação do sigilo, as empresas foram identificadas pela nomenclatura abreviada 

conforme a seguir: 

- Grandes Empresas: GE1, GE2, GE3; 

- Médias Empresas: ME1, ME2; 

- Pequenas Empresas: PE1, PE2, PE3; 

- Microempresas: MI1, MI2. 

 Duas grandes empresas são públicas (sendo uma de capital aberto) e as 

entrevistas foram realizadas com a gestora do setor responsável do PSQT (GE1) e 

com a chefe do setor de integração (GE3). A pequena empresa PE2 é uma 

cooperativa e a entrevista foi realizada com o gerente industrial. As demais são 

empresas privadas e os entrevistados foram: 

- GE2: a responsável pelo departamento de comunicação; 

- ME1: o gerente da filial de Natal; 
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- ME2: a responsável pelo comitê de qualidade; 

- PE1: a coordenadora de RH; 

- PE3: o diretor presidente; 

- MI1: o diretor proprietário; 

- MI2: o diretor proprietário. 

 
 

3. 3 Instrumento de coleta de dados 
 
  
         Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a entrevista estruturada 

com questões direcionadas e previamente estabelecidas que, de acordo com 

Severino (2007), obtêm-se dos sujeitos investigados respostas mais facilmente 

categorizáveis, sendo de muita utilidade para o desenvolvimento de levantamentos 

sociais. 

 A princípio, o instrumento elaborado com quatro questões foi testado em uma 

empresa para a validação e identificação de necessidade de aprimoramento do 

roteiro. A partir da fala do entrevistado e de contatos realizados com os responsáveis 

pelo PSQT no SESI/RN, foram adicionadas mais três questões para a adequação do 

instrumento de pesquisa. 

 Definiu-se, então, no roteiro10, uma estrutura formada por: (1) questões 

relacionadas diretamente aos motivos, (2) resultados do PSQT, (3) significado da 

Responsabilidade Social propriamente dito.  

 Segundo Vergara (2004), a presença física é necessária no momento da 

entrevista, mas ela se torna dispensável se houver disponibilidade de mídia 

interativa. Nesse sentido, as entrevistas foram realizadas e gravadas com o 

consentimento dos entrevistados nos locais de trabalho dos dirigentes e/ou gestores 

em Natal e por telefone, gravadas em viva-voz, com as empresas situadas no 

interior do RN.  

                                                 
10 Ver instrumento de pesquisa na seção A do Apêndice. 



 42

 A seleção das organizações em pesquisa qualitativa é geralmente reduzida e 

são considerados, para adequação dos objetivos, entre outros, as facilidades para 

se encontrar com as pessoas e o tempo dos indivíduos para as entrevistas 

(TRIVIÑOS, 1987).  

  

3.4 Análise e interpretação dos dados 
 

Conforme Gil (1999), a análise e a interpretação dos dados são processos 

estreitamente relacionados. Na análise, o objetivo é organizar os dados para a 

obtenção das respostas ao problema proposto. Já a interpretação é feita mediante 

outros conhecimentos e procura sentido mais amplo para as repostas.  

A retomada das bases teóricas dos conceitos de Responsabilidade Social 

permitiu analisar o tipo de relação existente e a natureza da intervenção social 

desenvolvida, tendo como eixo para a interpretação dos dados três escolas de 

pensamento: Business Ethics, Business & Society e a Social Issues Management . 

De acordo com Kreitlon (2004, p. 2): 

- a escola da Ética Empresarial (Business Ethics) “propõe um tratamento de 

cunho filosófico, normativo centrado em valores e em julgamentos morais”; 

-  a corrente da Business & Society, Mercado e Sociedade “adota uma 

perspectiva sóciopolítica, e sugere uma abordagem contratual aos 

problemas entre empresas e sociedade”;  

- a escola Gestão de Questões Sociais (Social Issues Management) “é de 

natureza nitidamente utilitária, e trata os problemas sociais como variáveis a 

serem consideradas no âmbito da gestão estratégica”. 

 A evolução dessas escolas deu-se a partir de 1960, tendo como precursora a 

escola Business Ethics. Nessa abordagem, a Responsabilidade Social é 

convencional, vista do ponto de vista moral, decorrente do dever moral, do agir 

corretamente. A escola Social Issues Management (1970) está voltada para a 

abordagem estratégica, utilitária, e é menos progressista. Defende que aquilo que é 

bom para a empresa, o é para a sociedade e vice-versa. Na abordagem contratual 

(escola Business & Society), desenvolvida em 1980, a empresa e a sociedade são 
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tomadas como partes de um mesmo sistema e estão em constante interação 

fundamentadas na justiça e na igualdade. A empresa deve estar a serviço da 

sociedade que a legitima (KREITLON, 2004). 

 No resumo desses enunciados (Quadro 7) e na análise e interpretação dos 

dados, a abordagem contratual está colocada no centro da análise e não por ordem 

de evolução, pelo entendimento dado por Kreitlon (2004), cujo pensamento 

fundamentou essa análise.   

  

   Quadro 7: Resumo das correntes teóricas sobre Responsabilidade Social 

ABORDAGEM ESCOLA BASE CARACTERÍSTICAS

Normativa Business Ethics Base Filosófica. 

A empresa está sujeita ao 
julgamento ético.     
Decorre diretamente da 
responsabilidade moral. 

Contratual Business & Society Base Sociopolítica

Empresa e sociedade são 
sistemas interdependentes. 
Ligadas entre si por um 
contrato social.

Estratégica Social Issues Management Base Econômica

Comportamento 
socialmente responsável 
pode garantir vantagem 
competitiva.                          
Tira proveito de 
oportunidades de mercado.  

 

   Fonte: KREITLON (2004) 

 

 

 De acordo com Bardin (1977, p. 21), dado qualitativo “[...] é a presença ou a 

ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de 

características num determinado fragmento de mensagem que é tomada em 

consideração”. Utilizou-se aqui da análise de conteúdo como um “conjunto de 

técnicas de análise da comunicação, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977, P.38). 
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 A análise de conteúdo tem como finalidade “a inferência11 de conhecimentos 

relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência 

esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 1977, p. 38). 

 A técnica utilizada na análise de conteúdo foi a análise categorial que, 

segundo Bardin (1977, p. 153), “funciona por operações de desmembramento do 

texto em unidades, em categorias segundo reagrupamento analógicos”.  

 As categorias classificadas previamente foram definidas para essa análise de 

acordo com os temas das abordagens normativa, contratual e estratégica, descritas 

na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

        Figura 3: Categorias e temas da análise de conteúdo 

 Os procedimentos foram divididos em três etapas: pré-análise, descrição 

analítica e interpretação referencial, conforme sugere Bardin (1977).  

  As etapas foram assim  desenvolvidas: 

                                                 
11 Inferência: “operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras 
proposições já aceitas como verdadeiras” (BARDIN, 1977, p. 39). 
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- Pré-análise – foram coletadas as informações12 através das 

entrevistas, transcritas e submetidas a uma primeira análise do seu 

conteúdo de forma ampla e geral.  

- Descrição analítica – classificação das informações nas abordagens 

normativa, contratual e estratégica, a partir da análise das respostas da 

questão (2) do roteiro da entrevista. 

- Interpretação referencial – procedeu-se a uma interpretação mais 

detalhada de cada categoria (normativa, contratual, estratégica), a 

partir do conteúdo das entrevistas e da simultânea classificação das 

organizações pesquisadas nas três categorias de análise. A partir 

desse ponto, foram realizadas relações da conceituação teórica com as 

informações empíricas.  

 Os valores e as representações externadas pelos sujeitos entrevistados foram 

reunidos com base nas palavras e nas expressões verbalizadas. Vale salientar que, 

na análise e interpretação dos resultados, está presente o fenômeno da 

subjetividade, tanto por parte do pesquisador quanto dos entrevistados, algo próprio 

a estudos qualitativos.  

  Nesse sentido, o que se tentou apreender dos relatos ouvidos dos gestores, 

à luz da conjugação com as teorias, são leituras que cada sujeito fez a partir do lugar 

que ocupa na sociedade e do conjunto de valores inerentes a atitudes socialmente 

responsáveis.  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Gravadas através de um MP3. 
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4 RESPONSABILIDADE SOCIAL: AGREGANDO SENTIDOS E VALORES ÀS 
AÇÕES DA EMPRESA 
 

 Apresenta-se, neste capítulo, a análise dos sentidos atribuídos pelos atores, 

delimitando-se categorias de interpretação desses sentidos para uma aproximação 

epistemológica ao significado do conceito de Responsabilidade Social e suas 

perspectivas futuras de agregação de valores no trabalho das empresas norte-rio-

grandense.  

 A análise dos resultados deu-se a partir da estrutura definida previamente no 

roteiro da entrevista. As empresas foram analisadas pelo porte e classificadas pela 

ordem da realização da entrevista e pela nomenclatura abreviada, visando à 

preservação do sigilo.  

  

4.1 Motivos da Participação no PSQT 

 

 Os motivos que levaram à participação no PSQT estão relacionados ao 

compromisso com o público interno e ao incentivo para o crescimento na área social. 

Quatro empresas explicitaram a participação no Prêmio para atender ao convite do 

SESI (Quadro 8), levando a crer que essa participação é uma formalidade a ser 

cumprida de modo não-espontâneo. Essa informação é um indicativo de 

sensibilização da “aceitação” a um convite da instituição que representa o 

movimento empresarial classista. 
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Quadro 8: Motivo da participação no Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho  

Empresa Data Início  Motivo da Participação Impulso

GE1 2004 Foram convidados por causa de convênios SESI Classista / 
Externo

GE2 1998 A empresa foi privatizada e passou a investir em RS Mudança 
organizacional

GE3 Não identificou Para rever as ações e para obter pontos perante o 
Prêmio Nacional de Qualidade Retroalimentação

ME1 Há + ou - 5 anos Como incentivo para crescer na parte social Compromisso 
social

ME2 2005 Compromisso de ajuda ao público interno e externo Compromisso 
social

PE1 2004 Divulgar o trabalho de qualidade de vida dos 
trabalhadores e servir de exemplo para outras empresas

Imagem 
organizacional

PE2 2000 Convite do SESI Classista / 
Externo

PE3 2004 Contato com o SESI e necessidade de implementar 
ações para a melhoria do público interno

Classista / 
Externo

MI1 Não identificou Satisfação de ganhar o Prêmio e ser vista pela 
sociedade como empresa socialmente responsável

Imagem 
organizacional

MI2 2006 Convite do SESI Classista / 
Externo  

Fonte: Dados da pesquisa, 2008 

 

 Foi observado, na fala da gestora da GE3, quando questionada acerca do 

porquê da participação no PSQT, que a intenção na participação está centrada em  

um motivo utilitário: “Bem, primeiro para rever as ações que estão acontecendo e, 

também, porque isso nos dá ponto perante o Prêmio Nacional de Qualidade que é o 

nosso objetivo maior”. O interesse demonstrado não é, portanto, propriamente pelo 

PSQT, mas sim no ganho que ele pode proporcionar.  

 Outro aspecto observado diz respeito à visão do PSQT como instrumento de 

consultoria e importante ferramenta de gestão. Ao participar do Prêmio, a 

organização recebe um relatório de avaliação que proporciona oportunidade de 

melhoria na gestão. Em várias, fica explícito esse argumento, conforme evidenciam 

as falas abaixo:  

  
Eles mandam sempre um retorno para gente, a partir daí, a gente 
tem um comitê, a empresa tem um comitê de gestão, esse comitê 
ele analisa todos esses resultados e faz ações de melhoria em prol 
do que a gente está precisando melhorar. Não só deles como de 
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outros prêmios, como o prêmio ABRADEE, eles sempre mandam 
um retorno pra gente, oportunidade de melhoria pontos fortes, 
pontos fracos, então isso pra gente é muito bom (gestora GE2).  

 
O mais importante de participar do prêmio, o processo em si da 
preparação do relatório é que a gente começa a perceber onde 
estão os furos, né? E aí depois não ganhou, por que não ganhou? O 
que foi que faltou, entendeu? Aí, já serve como reflexão (gestora 
GE3). 

 
 É o seguinte, nós utilizamos o prêmio SESI até como uma forma de 

consultoria, por quê? Porque ele avalia quatro áreas na parte de 
gestão, na parte de satisfação do público interno, então, ele engloba 
várias áreas, isso pra gente, serve de subsídio para que a gente aja 
em função desse prêmio, que a gente se utiliza do prêmio SESI, dos 
indicadores que eles nos fornecem, para que a gente possa como 
uma ferramenta de gestão mesmo, que a gente possa agir dentro 
desses pontos, para que a gente melhore (gestora ME2). 

 
 Ajudou muito o PSQT na nossa parte organizacional. A partir do 

PSQT a gente organizou bem mais os setores (gerente PE2). 

 
 [...] o PSQT ele é um premio interessante porque, eu até considero 

mais do que um prêmio, porque ele apresenta uma consultoria e 
essa consultoria nos ajudou muito, por quê? Porque mesmo sem 
ganhar em 2004, nós recebemos um relatório que mostra os pontos 
fracos, positivos e recomendações, ou seja, gera algumas ações 
(diretor PE3). 

 

 

 Quando perguntados acerca da existência de indicadores para medir o 

resultado da organização a partir da participação no PSQT, os respondentes foram 

unânimes em informar que não têm esse indicativo, conforme ilustra o caso da PE3: 

 

O prêmio, a reputação ele tem que ser uma coisa natural, agora eu 
não consigo mensurar, ou seja, eu não consigo ver, não, a indústria 
hoje ta vendendo mais porque, as pessoas tão comprando por conta 
do... não, isso aí eu não sei ainda como medir, agora, para mim é 
importante é o que? Muito mais do que, é o que eu estou obtendo 
aqui dentro, sabe? 

 

 

Machado Filho (2006, p. 14) trata desse tema, no campo teórico, com o 

seguinte relato: “No ambiente empresarial, a percepção de que o exercício da 
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Responsabilidade Social pode trazer retornos à empresa é crescente, embora com 

pouca comprovação empírica”. Relata, ainda, que a relação entre o desempenho 

financeiro e as ações de Responsabilidade Social é inconclusiva, pois, dependendo 

do contexto, sempre existirão correlações positivas e negativas.  

  Para a PE1, o resultado é medido pela percepção da repercussão do trabalho, 

pois “Efetivamente aqui na empresa a gente não tem esse indicativo, mas, outras 

pesquisas mostram a repercussão do nosso trabalho” (gestora PE1). 

 

4.2 Descrição de melhorias e valores agregados à imagem organizacional  
 

 Faz parte do valor da marca ou nome da organização sua reputação, seu 

comportamento ético e sua integridade percebida pelo cliente e fornecedores, o que 

é refletido em sua avaliação (MACHADO FILHO, 2006). 

 Na percepção da Responsabilidade Social como forma de gerar valor 

agregado à reputação, à imagem e ao negócio da organização, a maioria dos 

entrevistados a enfatiza afirmando: 

Claro, claro que gera, e não só isso, além de gerar, acho que cada 

pessoa tem a sua responsabilidade, além da empresa (gestora GE2) 

 
Claro, assim, a primeira mão não é para se pensar nisso, não é 
verdade? Mas, existe um impacto ampliado muito grande, nesse 
sentido, e um retorno na imagem da empresa. Associar a marca a 
boas ações ou ações de responsabilidade, isso hoje no mercado é 
muito importante (gestora GE3). 

 

Com certeza, o valor agregado muito forte porque de uma forma 
geral o contexto empresarial as pessoas acham que o empresário tá 
ali somente para ganhar dinheiro, nunca tem a preocupação com o 
social, e na hora que você participa na hora que você tá junto na 
comunidade, isso agrega um valor muito forte de incentivo 
empresarial (gerente ME1). 

 
 Sim, com certeza, isso daí, não tenha dúvida (gestora ME2). 

 
 Consequentemente sim, é o que hoje a gente tem observado como 

eu já falei na primeira questão, a gente não entrou no PSQT não 
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visando o prêmio, mas aí o prêmio veio como conseqüência e a 
conseqüência da repercussão desse prêmio tem sido bem 
satisfatória. O olhar que o mercado tem sobre a nossa empresa é 
bem positivo (gestora PE1). 

 
 Com certeza, com certeza, gera (gerente PE2). 

 
 Gera com certeza e como! (diretor MI2). 

 

É evidente, pois, a influência do pensamento estratégico nessas percepções. 

A forma instrumental é observada como meio de obtenção de algum benefício ou 

vantagem de mercado que podem se traduzir no fortalecimento da imagem da 

empresa (TENÓRIO, 2006). Conforme dito pela gestora da GE3, “[...] associar a 

marca a boas ações ou ações de responsabilidade, isso hoje no mercado é muito 

importante”. 

Ao serem indagados se mediam os resultados dessas percepções, apenas a 

respondente da GE1 informou que existe uma pesquisa corporativa bianual que 

mede a imagem da organização nos lugares onde ela atua.  As demais relatam que 

apenas verificam através dos prêmios que ganham, de pesquisa de satisfação de 

atendimento aos clientes, de visitas que recebem do SESI e de outros órgãos, e 

também pela satisfação dos colaboradores. Demonstram, portanto, ausência de 

procedimento sistematizado e específico para esse tema. Gerar benefícios, todos 

sentem que geram, mas a evidência é informal, sem respaldo em indicadores. 

 

4.3 Percepção da satisfação do público interno   
 

Com base nas ações de Responsabilidade Social desenvolvidas pelas 

organizações, foram questionados o envolvimento, a satisfação e a produtividade do 

público interno. 

A GE1 informou que tem uma pesquisa de ambiência que inclui um item em 

Responsabilidade Social que comprova a satisfação:  
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Na pesquisa de ambiência desse ano foi incluído um item sobre 
Responsabilidade Social; como é que os empregados vêem a 
atuação da companhia e o que ela oferece, se ela oferece condições 
para os empregados atuarem socialmente e outros itens. Então, o 
índice de favorabilidade foi mais de 80% aqui na unidade, ou seja, 
mais de 80% dos empregados concordam ou são favoráveis a essas 
atuações de Responsabilidade Social da empresa. A gente não 
mede a questão da produtividade; é um indicador de satisfação das 
ações de Responsabilidade Social (gestora GE1). 
 
 

A GE2 relata a satisfação obtida através de uma ação social de voluntariado: 

 
[...] tem um trabalho atual, que é um trabalho simples, mas, que eu 
acho importante: é com a Fundação Oico que fica em Macaíba. Eles 
têm um trabalho lá, que é de incentivo à leitura com as crianças de 
lá; a gente fez uma correspondência através de e-mail para todos os 
empregados, para ver quem queria participar desse projeto de 
leitura através de cartas; então, a gente se corresponde, os 
voluntários são 40 voluntários que a empresa tem, empregados, que 
fazem carta para as crianças da Fundação Oico e eles retornam as 
cartas pra gente. Tem o trabalho de leitura porque os professores 
corrigem e isso é um trabalho social, porque muitos deles, muitos 
deles, eles dizem os problemas familiares: é impressionante e os 
empregados se sentem envolvidos. [...] Tá sendo muito bom pra 
gente, tanto para os empregados, eu tô sentindo que eles estão 
adorando, felizes com esse projeto, como as crianças, foi muito bom 
isso, quer dizer, não teve custo nenhum para a empresa, digo 
assim, custo financeiro, mas teve um custo de envolvimento, muito 
bom, foi muito bom mesmo! (gestora GE2). 

 

Neste relato, o que fica explícita é a satisfação pessoal dos empregados e 

não diretamente a satisfação pelas ações sociais realizadas pela empresa. Assim 

sendo, a RSC se apresenta com maior mérito por resultados trazidos internamente e 

menos pelos efeitos positivos na formação dos protagonistas externos. 

De acordo com Zarpelon (2006), as pessoas atuantes no voluntariado têm 

mais qualidade de vida, equilíbrio emocional, maior longevidade, saúde e realização 

pessoal. A gratidão e o afeto dos que são ajudados geram realização e motivação 

pessoal. A recompensa pode ser vista em forma de recompensa psicossocial, muitas 

vezes superior à recompensa salarial.  

Na visão da GE3, a satisfação com a RSC está, também, no campo pessoal e 

reflete ganho de aprendizado: 
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A satisfação é imensa para eles; a gente tem um grupo que sempre 
quer participar. Eles, primeiro, nas campanhas eles aprendem 
coisas que antes não sabiam, então, eles ampliam o universo deles, 
não é? Isso já é um ganho e eles mesmos, falam isso. A segunda 
coisa é que o trabalho deles fica mais comprometido nesse sentido; 
eles têm uma visão, por exemplo... (gestora GE3). 

 

Em outro momento, questionada quanto à satisfação e à motivação das ações 

de Responsabilidade Social da empresa, a gestora da GE3 acena para dúvidas ao 

responder à questão: Em relação às ações de Responsabilidade Social eles se 
sentem satisfeitos, motivados? 

 
Mais ou menos, porque existe aquela idéia ainda de que não é 
responsabilidade deles fazer, entendeu? Não são todos; são poucos 
que aderem. E às vezes querem fazer no horário de trabalho, não 
querem vir no sábado. Então, a gente tem em torno de 15, 20, até 
30 que você se chamar vem, mas, isso é como um todo, a 
comunidade como um todo, não é específico da empresa, não, por 
que a carga de trabalho aqui é muito pesada (gestora GE3). 
 
 
 

Nesse entendimento, as ações de Responsabilidade Social da empresa são 

realizadas somente com a adesão de voluntários. Se não houver voluntários, as 

ações não se concretizarão. 

São apresentadas vantagens do voluntariado na resposta da gestora da ME2, 

em prol da comunidade e, da gestora da PE1, ações em favor do público interno, 

mediante o envolvimento dos fornecedores:  

 
Sim, nós temos RDV que é o grupo de voluntários da empresa, e, 
mensalmente, nós temos ações com a comunidade; nós adotamos o 
Abrigo Deus Caridade, o Lar Feliz, o Conselho de Idosos, o Abrigo 
de Idosos e o Orfanato de Macaíba, o Hospital Varela Santiago, 
Casa de Apoio a Criança com Câncer. Então a gente tem várias 
instituições que ajudamos em que o grupo de voluntários atua 
nessas instituições (gestora ME2). 
 

 
 Bastante positiva, com certeza; inclusive se você observou em 

nossas ações a gente tem um projeto chamado ReconstruAção 
Escolar que é um melhoramento da condição de moradia de um 
funcionário, [...]. A gente faz esse melhoramento com a participação 
dos outros colegas de trabalho, com a doação da mão-de-obra 
voluntária e as empresas que são nossas parceiras, que a gente 
considera. Não nossos fornecedores, mas, nossos parceiros de 
trabalho. Eles nos ajudam apóiam nosso projeto, já conhecem o 
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nosso projeto e aí todas as vezes que a gente precisa de algum 
matérial que a gente não disponibiliza no nosso almoxarifado para a 
execução dessa melhoria da qualidade de vida da casa do 
trabalhador, eles apóiam, contribuem (gestora PE1).  
 
 

Na ME1, a satisfação maior com as ações de RS é do próprio diretor da 

empresa. Devido à baixa escolaridade dos funcionários, as ações não são ainda 

percebidas na sua totalidade, mas há um incentivo e comprometimento da diretoria 

para com o desenvolvimento e o aprendizado dessas pessoas. Tal entendimento é 

assim relatado: 

 
Sentem, sentem-se muito satisfeitos. Talvez a gente não conseguiu, 
ainda, passar para o público interno; nós da construção civil, é um 
público... hoje em dia já tem muita gente com o nível de 
conhecimento muito forte, mas ainda não é aquela satisfação que 
interage de uma forma que eles participem e enxerguem como uma 
coisa valorizada, você chegar na sociedade como forma geral, mas 
a gente chega lá...(gerente ME1) 
 

 
O comprometimento é exemplificado: 
 

 
...porque a intenção é que o trabalhador sinta-se valorizado e, é 
tanto, que a gente incentiva as pessoas que não são alfabetizadas, 
a se alfabetizarem para terem o conhecimento disso aí, porque só 
com o estudo a pessoa vai sentir o orgulho, é tanto, que nós fomos 
receber o prêmio SESI de qualidade no trabalho do ano passado, 
nós fomos o primeiro lugar da empresa média, eu convidei um 
operário, um colaborador de cada obra para que ele sentisse junto 
comigo, não só a gerência, nem  os engenheiros, as pessoas 
responsáveis por aquilo, eles também são responsáveis por ter 
acontecido, de cada obra eu levei uma pessoa (gerente ME1). 
 

 
 

A PE2 vê a satisfação das ações sociais, a partir do ambiente organizacional, 

através da administração participativa, deixando subentendido que as ações são 

voltadas unicamente para o público interno: 

    
Com certeza, é o que lhe falei: a gente tem uma administração bem 
mais moderna onde todos participam dentro dos seus setores. Eles 
se sentem bem mais satisfeitos em trabalhar, já tem reconhecido 
seu trabalho (gerente PE2). 

Para o Instituto Ethos, os programas de gestão participativa incentivam o 

envolvimento dos empregados na solução dos problemas da empresa. A empresa 
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deve possibilitar que os empregados compartilhem desafios, o que também favorece 

o desenvolvimento pessoal e profissional e a conquista de metas estabelecidas em 

conjunto (ETHOS, 2008). 

A satisfação do público interno é sentida pelo diretor da PE3,  através das 

notas obtidas nas questões do  PSQT. As ações da empresa estão centradas no 

público interno, que se sente motivado, satisfeito e isso reflete nos resultados: “[...] 

então há uma troca disso aí, é isso que eu digo. As coisas internas estão 

acontecendo; elas aparecem em forma muito de resultados, mais do que a própria 

reputação, é o caso do marketing”. O diretor relata ainda: 

   
Isso é o melhor, isso é exatamente o que eu relatei, é o melhor que 
eu tenho aqui: o resultado dos meus colaboradores. Se você pegar 
as notas que foram dadas por eles é uma ascensão: em 2005 foi 
8,95 em 2003, 8,93, agora no PSQT 2007 foi 9 e alguma coisa, não 
to lembrado. Então, o índice de satisfação, eu digo isso pelo 
empenho, pela diminuição do desperdício, pela diminuição da 
rotatividade, pelo zelo com as coisas da indústria, a preocupação. 
Isso é percebível entendeu? (diretor PE3). 
 
 

 Do mesmo modo, as duas outras microempresas vislumbram a satisfação dos  

colaboradores. Os diretores-proprietários dizem: MI1: “Eles ficam satisfeitos e muito 

mais motivados e participam dos projetos como eu já falei”. MI2: “Aumenta, se 

sentem”. 

Vê-se, assim, uma ênfase no ser humano dentro das organizações, mediante 

a transformação de interesses individualistas em valores a serem adotados, visando  

o bem comum, conforme definido por Passos (2004, p.53): 

 
[...] quando a empresa segue um caminho ético de respeito à 
dignidade da pessoa, a sua liberdade e emancipação, assumir seus 
valores é o caminho mais coerente e facilitador, pois o trabalho 
cumprirá sua verdadeira missão de levar o ser humano a concretizar 
seus ideais e os objetivos de produção, com isso contribuindo para 
uma nova ordem social. 

 

Nessa concepção, a Responsabilidade Social vai além de simplesmente 

cumprir deveres trabalhistas e tributários. A consciência cidadã dá-se a partir da 

realização de valores organizacionais pautados na ética e na transparência,  

preliminarmente aplicados junto ao público interno. 
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4.4 Identificação da inserção de ações sociais como forma de gestão 
 

 
Na investigação da gestão social da empresa, foi perguntado se as ações 

desenvolvidas faziam parte permanente da gestão e do planejamento estratégico. 

Essa questão foi posta no intuito de verificar se as empresas participantes da 

pesquisa entendem a RS como modelo de gestão, de natureza permanente, ou 

apenas como ações pontuais.   

 Observou-se que apenas uma organização (microempresa) não inclui as 

ações sociais no planejamento estratégico. Tal fato pode levar à interpretação de 

que as empresas ganhadoras do PSQT estão enquadradas em uma concepção 

mais ampla de Responsabilidade Social, ou seja, a atuação é processo contínuo e 

orientado estrategicamente. 

 A síntese de tal tendência está descrita no Quadro 9. 
 

Quadro 9: A RSE e o planejamento estratégico 

Empresa Gestão/Planejamento 
Estratégico Ações Pontuais Fala do entrevistado

GE1 X “Em caráter permanente, fazem parte da gestão da empresa e 
do planejamento estratégico”. 

GE2 X
“Estão, estão no planejamento estratégico, é uma macro 
estratégia de responsabilidade social do grupo..., não só da 
empresa, mas, de todas as empresas do  grupo”.

GE3 X

“Bem, agora elas estão entrando, por conta do PNQ, a gente tem 
um item que elas estão entrando cada vez mais forte, ...no início 
era só ações de cidadania  e voluntariado, já fazia parte há 
tempos, mas, só que agora estão tomando um corpo mais 
profissional..."

ME1 X
“Está inserido. Faz parte do planejamento estratégico, 
permanecer sempre, não só aqui em Natal que é a filial, mas, na 
matriz em Fortaleza e nas outras filiais”. 

ME2 X

“Sim, anualmente,  inclusive estamos aguardando o relatório de 
ação do quarto objetivo do milênio para que a gente possa 
apresentar à Presidência, que aquele projeto ele é viável e está 
surtindo efeito, então, ele entra no planejamento sim, porque ele 
precisa no caso do quarto objetivo, o compromisso precisa ser 
assinado anualmente”.

PE1 X

“Sim, sim, sim, são contínuas. Não são ações esporádicas, são 
contínuas, aliás, ele tem se desenvolvido ainda mais, foi isso que 
o SESI observou... todos os projetos eles estão ativos, tem 
aquela continuidade e tem o avanço que foram outros projetos 
agregados.”

PE2 X “Faz sim. Exatamente”.

PE3 X “Estão, estão. Agora, por exemplo, em 2008 nós estamos 
implantando a inclusão digital..."

MI1 X "Estão"

MI2 X
Olhe, nem tudo, é porque tem coisas que a gente tá adaptando e 
vendo como fazer nessa parte social, então não teria como lhe 
dizer agora o certo.“Não, não tão ainda não”.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2008 
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4.5 Compreensão do conceito de Responsabilidade Social  
 

 A partir desse ponto, procedeu-se a uma interpretação mais detalhada da 

RSE frente às categorias normativa, contratual e estratégica, tomando-se como eixo 

o conteúdo das entrevistas e a posterior classificação das organizações 

pesquisadas.  

Nessa análise e interpretação, foi evidenciado o significado da 

Responsabilidade Social na visão dos gestores das empresas, oportunizando a 

compreensão do conceito e a validação do objetivo geral deste trabalho. 

Para o enquadramento nas categorias normativa, contratual e estratégica foi 

observado, nas transcrições das falas dos respondentes, o enunciado que 

corroborasse com os pensamentos teóricos dessas escolas. Para tanto, estão 

destacadas, em negrito, as palavras que identificam tais enunciados.  

 Para facilitar o conteúdo da classificação nas categorias, foram desenvolvidas 

figuras explicativas para cada grupo de empresa.  

Na Figura 4, visualiza-se o resultado das grandes empresas. 
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Figura 4: Representação da categorização das grandes empresas   
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Nas grandes empresas, o significado da RSE é assim  exposto: 
 
Significa tudo: a responsabilidade da empresa para com o seu 
público interno, comunidade, principalmente a comunidade do 
entorno, sociedade em geral, enfim os diversos públicos com 
os quais a empresa atua, a consciência social, é um requisito 
primordial na atualidade (gestora GE1). 
 

 
É isso, né? É você atender aos seus clientes, cada vez melhor, não 
só os clientes, digo os clientes, porque está incluído cliente 
interno e cliente externo, o meu fornecedor é um cliente, o meu 
parceiro também, então é você trabalhar em prol deles na 
Responsabilidade Social, você é responsável por cada área, né? 
por cada área (gestora GE2). 
 

  
Muito trabalho, principalmente muito trabalho...(risos) Bem, como 
pessoa, nesse sentido, eu acho que é o desbravar, é mudança de 
paradigma, mudança da instituição, principalmente das pessoas, eu 
pessoa, Por quê? Porque as pessoas têm hábitos e é muito difícil 
isso. Como empresa, como instituição, significa se adaptar ao 
mercado, porque o mercado está mudando bastante então, 
assim, a gente tem alguns grandes contratos que estão hoje 
nos pedindo, dizendo assim: vocês fazem isso? vocês fazem 
aquilo? Ah, vocês não fazem, entende? Apesar de ser uma 
empresa a nível de monopólio, uma empresa pública, a gente 
funciona muito também em função do mercado. Nós não 
funcionamos como um departamento, de empresa pública; aqui a 
visão é bem mesmo de... como é, é aberta, então é muito nesse 
sentido (gestora GE3)   
  
 

 
 GE1 e GE2 conceituam a RSE na categoria contratual, pois é nítido o 

posicionamento frente a toda a cadeia produtiva e a sociedade em geral. Nessa 

categoria, a variante sistêmica dos stakeholders, representa  aspectos sociopolíticos 

que estabelecem para a empresa uma responsabilidade ampliada para com o 

público envolvido em suas atividades (GOMES; MORETTI, 2007, p. 174). 

 Esse posicionamento não é o mesmo da GE3, que está mais centrada no 

mercado, sendo, portanto, enquadrada na categoria estratégica. A adaptação para a 

gestão social vem se dando pelo questionamento de alguns grandes clientes, que 

exigem mudança na postura. A competitividade é a força motriz desse pensamento. 

Tal leitura estratégica pode ser explicada por vários motivos, dentre os quais: 

 a) A organização vem adotando iniciativas de RS por meio de experiências 

exógenas e, portanto, não se encontra devidamente familiarizada com o tema. 
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 b) As organizações que vêm exigindo tal reposicionamento estratégico são 

empresas privadas com forte presença no mercado, socialmente responsáveis e 

com elevada capacidade competitiva. 

 c) Com a abertura do mercado, a GE3, empresa pública, que antes 

monopolizava o setor no qual atua, foi obrigada pela concorrência a se posicionar 

competitivamente, justificando a leitura mercadocêntrica.  

 Na análise das empresas classificadas como médias, as duas empresas 

entrevistadas estão, também, na categoria contratual (Figura 5). 
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Figura 5: Representação da categorização das médias empresas   

  

 

 Na ME1, o pensamento do gerente está direcionado tanto para o público 

interno quanto para a sociedade: 

  
Bom, no contexto interno da empresa, falar de 
Responsabilidade Social Empresarial é você ter acima de tudo 
um respeito muito grande pelo próximo é uma responsabilidade 
maior isso aí, na hora que você tem respeito, você passa a não ter 
como gasto, um investimento na melhoria das condições de 
trabalho de forma geral. Quando você fala na condição da 
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Responsabilidade Social no município ou no ambiente que você 
convive, passa a ser, a você encarar como uma contribuição à 
cidade, você adotar um determinado item da sociedade que 
careça de ajuda social, você pode reparar melhorar para as 
pessoas carentes, instituto, alguma coisa assim... é isso que eu 
enxergo (gerente ME1). 
 

 Na ME2, a gestora cita o compromisso com diversos públicos e o 

comprometimento com a comunidade de entorno, que a categoriza como contratual, 

“por estar atenta aos interesses dos diversos grupos de atores sociais com os quais 

interage” (KREITLON, 2004, p. 9). 

  
Olha, a Responsabilidade Social Empresarial ela engloba não só o 
público interno, o público externo, nossos consumidores e a 
área onde a gente tá situada, no caso o município de Macaíba, no 
distrito industrial, a gente tem essa responsabilidade, tem essa 
consciência de que somos responsáveis com as famílias dos 
nossos colaboradores, com os nossos consumidores uma vez 
que fornecemos alimentos do mais alto padrão e o município onde 
a gente está inserido, que é: a  gente tem um compromisso da 
contratação dessas pessoas, então, fornecer um meio de vida, na 
verdade, para essa comunidade, e  também, não só pra  público 
interno, mas, comunidade e consumidor (gestora ME2). 

 

 

 As pequenas empresas aparecem nas categorias normativa e estratégica, 

conforme ilustra a Figura 6: 
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Figura 6: Representação da categorização das pequenas empresas 
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  A empresa PE1 situa-se na categoria normativa quando enfatiza o dever 

moral através da qualidade de vida dos funcionários:  

  
A Responsabilidade Social Empresarial, eu acredito, que não é só 
você dar benefícios para o seu trabalhador é ter aquele 
entendimento de que o trabalhador não é só aquela força de 
trabalho que tá vendendo o trabalho dele mas, é também um ser 
que precisa de ser atendido nas suas necessidades e essa 
Responsabilidade Social Empresarial ela vem chamar também, a 
responsabilidade dos empregadores, esse atendimento da 
melhoria da qualidade de vida dos seus funcionários, em todos 
os aspectos (gestora PE1). 
 
 

PE2 e PE3 têm o mesmo direcionamento, ou seja, o conceito de 

Responsabilidade Social é visto como meio de obtenção de ganhos. Investir nas 

pessoas para obtenção de maior satisfação e produtividade é o foco principal e 

remete, portanto, a um diferencial competitivo: 

 
 

É algo muito importante hoje em dia das empresas, porque nós 
temos uma administração moderna bem participativa, onde 
todos dentro dos seus setores opinam nas decisões, então, isso fez 
com que a nossa empresa viesse a ganhar esse prêmio em 2002 
(gerente PE2). 
 

 
Do ponto de vista da indústria eu digo o seguinte: eu tenho três 
personagens disso aí, sabe? Depois dessa experiência que eu 
relatei, eu tenho três personagens: o primeiro personagem é o 
governo, segundo personagem a pessoa física, terceiro personagem 
a pessoa jurídica. No caso a Responsabilidade Social ela é do 
governo é do poder público, ele é que tem que utilizar os recursos 
oriundos dos impostos e aplicar bem aplicado, como ele não faz, a 
indústria e as pessoas físicas estão pegando a carona, mas, como é 
que fazem isso, a pessoa física tem um orçamento, cada um tem 
seu orçamento, terminam ajudando aqui, ali, através de entidades 
doações e tudo mais, como agora mesmo acontece a nível da 
questão das chuvas, as pessoas terminam colaborando usualmente 
e a indústria, no caso, ela começa a participar dessa questão social. 
Por que? Porque ela tem de ter um cuidado com a harmonia, ou 
seja, com o seu pessoal, pra que? Para obter maior 
produtividade, menos desperdício, ou seja, buscar esses 
resultados, porque da mesma forma que há vinte anos atrás se 
imaginou um design que marketing era um diferencial 
competitivo, depois que o design transgrediu, hoje o diferencial 
competitivo é exatamente o investimento nas pessoas para que 
essas pessoas numa situação melhor de qualidade de vida elas 
possam produzir mais, então, entra aí, nesse aspecto, na minha 
opinião quer dizer é exatamente isso, eu invisto por exemplo na 
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área social aqui na indústria, para que eu tenha um quadro mais 
harmonioso, pessoas mais satisfeitas e produzindo na indústria 
(diretor PE3). 
 

Na concepção de Peter Drucker (2001 apud GOMES ; MORETTI, 2007, p. 

66), em sua visão estratégica, o administrador tem que estar atento às 

transformações sociais, desafios que devem ser vistos como oportunidade de 

negócios e incremento de lucros. Para ele, as empresas agem de forma 

“socialmente responsável quando satisfazem as necessidades da sociedade 

concentrando-se em seu trabalho específico”. Essa concepção está evidenciada na 

fala do diretor da empresa PE3. 

 As microempresas estão na categoria contratual e normativa, conforme Figura 

7:  
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Figura 7: Representação da categorização das microempresas 

 

 A MI1 evidencia a abordagem contratual quando cita: 

 
Olha, a responsabilidade que a gente tem para com a sociedade 
e para com o bem estar dos nossos colaboradores, para mim é 
isso aí (diretor MI1).  
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 A categoria normativa tem o olhar mais voltado para o “cumprimento do 

dever”, significando o agir de modo socialmente responsável porque é correto. O 

relato da MI2 que conduz à categoria normativa é o seguinte: . 

  
“Responsabilidade Social Empresarial é um direito de cada 
empresário fazer a sua parte, muita gente só faz reclamar não 
procura fazer a sua parte, então a Responsabilidade Social 
Empresarial é ele fazer a parte dele, já que não pode todo mundo 
fazer, pelo menos ele fazer a parte dele, não podendo fazer tudo, 
mas, pelo menos está dando sua contribuição” (diretor MI2). 

 

 Segundo Gomes e Moretti (2007, p. 173), “a prática da solidariedade estimula, 

cada vez mais sua adoção. Por essa razão, a iniciativa empresarial gera um clima 

positivo e tem que ser bem-vinda”. Nesse contexto, está incluída a visão da MI2, 

quando argumenta: “Responsabilidade Social Empresarial é um direito de cada 

empresário fazer a sua parte...”. 

 Em resumo, as análises e interpretações das falas dos sujeitos, categorizadas 

nas três escolas de pensamento, estão representadas na Figura 8: 
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Figura 8: Representação da categorização geral das empresas 
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4.6 A perspectiva de futuro da RSE 

 
 Foi perguntada, na última questão da entrevista, a opinião de cada gestor 

acerca da perspectiva de futuro da Responsabilidade Social Empresarial para 

elaborar um parâmetro entre o pensamento atual e o pensamento futuro. Essas falas 

foram enquadradas novamente nas categorias, com intuito de verificar se havia 

alguma mudança de postura, com o seguinte resultado: 

 

Quadro 10: Resultado da análise sobre a perspectiva de futuro da RSE  

Empresa Categoria 
Atual

 Categoria 
Futuro Evidência na perspectiva de futuro

GE1 Contratual ⇔ Contratual
"[...]o futuro é que isso se desenvolva que aumente e melhore as condições de
trabalho, melhore as condições da comunidade, do planeta, é isso que a gente
quer”.

GE2 Contratual ⇔ Contratual “Eu acho que é a perspectiva que todo o mundo se envolva, a cada ano as 
pessoas vão perceber que é necessário..." 

GE3 Estratégica ⇔ Estratégica

“Eu acho que quem não fizer vai estar fora, fora de mercado, porque o mundo 
está mudando muito[...]A empresa é obrigada a acompanhar o mercado e o 
consumidor vai aos poucos sem querer, sem saber direito, mas vai aos poucos 
despertando".

ME1 Contratual ⇒ Normativa
"[...]os executivos, têm que investir um percentual na parte social, porque se a 
gente não investir, nunca nós vamos passar disso que estamos vivenciando, 
daí essa crise de saúde que estamos vivendo no caso da dengue'.

ME2 Contratual ⇒ Estratégica

Eu acho que a empresa que não tem essa noção de responsabilidade social, 
[...] Pelos menos a imagem não vai ficar tão interessante assim para público. 
Atualmente os consumidores de uma forma geral, eles estão dando valor à 
empresa, que tem esse interesse, que tem essa preocupação, eu acho que é 
até um diferencial, hoje em dia". 

PE1 Normativa ⇒ Estratégica "[...]acredito que a questão da responsabilidade social ela tende a avançar, até 
para a imagem de cada empresa, procura se solidificar no mercado..."

PE2 Estratégica ⇔ Estratégica
“Deveria ser implantada na minha opinião em todas as empresas, não é? 
Porque isso faz com que,[...] faz com que a empresa venha a ter lucro com 
essa participação de todos.”  

PE3 Estratégica ⇔ Estratégica

“É um diferencial competitivo, quem não pensar assim não ta sendo 
fisiologista”.{..] de passar para outras pessoas despertarem o interesse dessa 
área, é interessante porque a gente ta passando a tendência natural do 
mercado, entendeu? quem não alertar para isso aí está ficando para trás ”.    

MI1 Contratual ⇒ Estratégica

"[...]o mais breve possível eu acho que as empresas, cada vez mais vão se 
conscientizar da importância de participar desses projetos, porque é assim 
bom para a empresa pelo fato dos seus colaboradores trabalharem mais 
motivados, né?Então isso já é um ponto que a empresa ganha outro ponto é 
que a sociedade vê a sua empresa com outros olhos a partir do momento que 
você faz para fora, [...] porque isso termina levando você ao crescimento, 
entendeu?

MI2 Normativa ⇔ Normativa

"[...]você vê o seu vizinho fazendo, você começa a tomar iniciativa também, se 
sente motivado e vai fazer também. -“Que é muito importante que cada 
empresário deve fazer a sua parte, dá o melhor de si e torcer para que os 
outros façam o mesmo..."  

  Fonte: Dados da pesquisa, 2008 
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 Na análise realizada, há uma mudança de postura nas empresas ME1, ME2, 

PE1 e MI1, com perspectivas de futuro, evidenciadas em três delas, para a categoria 

estratégica.  

 No presente, a ME1 adota a abordagem contratual. Na visão de futuro, essa 

abordagem, que traz a sociedade para o primeiro plano e legitima acordos e 

contratos sociais (KREILTLON, 2004), é alterada para o ponto de vista normativo, ou 

seja, evidencia o dever moral para a resolução dos problemas da sociedade.  

 A ME2 e MI1 também posicionavam-se, anteriormente, na categoria 

contratual. Na visão de futuro, o pensamento foi modificado, em ambas, para a 

abordagem de mercado centrada na garantia de diferencial competitivo. Da mesma 

forma, a PE1 destaca o ganho para a imagem da empresa, antes posicionado na 

responsabilidade moral, na categoria normativa.  

 Na análise e interpretação das categorias na perspectiva de futuro, 

representadas pela Figura 9, pode-se verificar que há um aumento para a 

perspectiva estratégica no sentido de acompanhar às mudanças de mercado. 
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Figura 9: Representação da categorização geral das empresas na perspectiva de futuro 
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 A perspectiva de futuro da Responsabilidade Social vinculada à imagem da 

organização como diferencial competitivo, prevaleceu na maior parte da fala dos 

entrevistados, configurando, portanto, abordagem utilitária para obtenção de 

vantagem e posicionamento no  mercado.  

 Porém, as definições aqui encontradas soam como discurso pessoal e 

representam, em alguns casos, não o pensamento da organização, mas o 

discernimento do gestor ou proprietário. Pode-se perceber essa posição em palavras 

como “eu acho” (citada em quatro falas), ancoradas em pensamento individual. 

 Entretanto, há expectativas por parte dos entrevistados de que as empresas 

tenham um papel mais consciente quanto à Responsabilidade Social, como 

explicitado por MI2: “Que é muito importante que cada empresário deve fazer a sua 

parte, dá o melhor de si e torcer para que os outros façam o mesmo, para que a 

gente veja assim, um Brasil melhor”. Essas expectativas podem indicar tendência 

para a evolução da compreensão da RSE, a partir do processo formativo do PSQT.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Os resultados encontrados permitem tirar as seguintes conclusões. Na 

questão relacionada aos motivos da participação no prêmio, tem destaque o 

compromisso com o público interno e o incentivo ao compromisso social, pois é 

considerada como uma consultoria que orienta o desenvolvimento organizacional. O 

relatório da auditoria, resultante do processo de avaliação do prêmio, é tido como 

uma importante ferramenta de gestão, utilizado para melhoria do desempenho da 

organização, revestido, muitas vezes, em importância maior do que o ganho do 

prêmio em si. 

 Não foram evidenciados indicadores para verificação de impactos no 

resultado da organização, oriundos da participação no PSQT e, também, no tocante 

às ações de RS desenvolvidas. Há carências no acompanhamento sistematizado de 

resultados. 

 As descrições obtidas para o significado da Responsabilidade Social indicam 

melhorias e valores agregados na imagem organizacional, centrados, portanto, no 

pensamento estratégico. As ações de RS são percebidas como ferramenta de 

fortalecimento da imagem da empresa e estão categorizadas na abordagem utilitária 

da escola de pensamento Social Issues Management. Essas percepções são 

informais e, portanto, não respaldadas em indicadores. Apenas uma grande 

empresa relatou a existência de uma pesquisa que mede a imagem nas regiões 

onde atua.  

 Keith Davis (1973 apud GOMES; MORETTI, 2007) enfatiza que as empresas 

socialmente responsáveis têm obrigação de medir os efeitos de sua atuação sobre 

os ambientes no qual opera, além dos resultados imediatos do negócio, o que não é 

o caso da quase totalidade das organizações estudadas. 

 Deduz-se, portanto, que a informalidade dessas percepções pode representar 

ausência de compromisso ou entendimento restrito acerca da Responsabilidade 

Social, uma vez que a ação não é mensurada quanto à efetividade. 

 Acerca do entendimento da satisfação do público interno, novamente, apenas 

GE1 informou com dados de uma pesquisa de ambiência que comprova a satisfação 

dos funcionários quanto às ações de RS desenvolvidas.  
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  Nas demais organizações, tal leitura tem caráter extremamente subjetivo. A 

satisfação é do próprio sujeito que realiza a ação, enfatizadas em ações de 

voluntariado, o que torna pertinente um resgate quando Kreitlon (2004) afirma que a 

verdadeira responsabilidade recai sobre os indivíduos, meros “veículos” da ação.  

 As ações de voluntariado, que não foram objeto deste trabalho, são um 

importante recorte para novas pesquisas. A jornada de trabalho e o horário da 

aplicabilidade, somados à percepção dos sujeitos em torno das ações sociais 

voluntárias, podem representar um amplo campo de estudo.  

 A satisfação do público interno é percebida pela via da motivação e do 

aumento da produtividade naquelas organizações que concentram as ações 

internamente. A Responsabilidade Social aparece, subjetivamente, como moeda de 

troca, ou seja, as ações são revertidas em prol do funcionário que, em contrapartida, 

satisfeito, retribui com mais empenho e zelo no trabalho. Isso é constatado pela 

diminuição do desperdício e pela baixa rotatividade. Há consciência, por parte dos 

gestores, da necessidade de implantação da RS, em primeiro lugar, com o público 

interno.       

  A Responsabilidade Social como estilo de gestão, de alguma forma, aparece 

como parte do planejamento estratégico, verificado em nove das dez entrevistas. 

Mas, apesar de aparecer como processo contínuo e orientado, não ficou 

evidenciado se esse planejamento é apenas devido ao PSQT ou se, realmente, é 

focado em gestão social, independentemente da participação no Prêmio. 

 Retomando o objetivo geral desta investigação, as visões e perspectivas da 

Responsabilidade Social revelaram-se dentro das três tendências teóricas. Há uma 

tendência das grandes e médias empresas para a categoria contratual (escola 

Business & Society). Essa abordagem, de acordo com Kreitlon (2004, p. 2) “[...], põe 

ênfase na relação de interdependência existente entre organização e sociedade e no 

fato de que, como instituição social, a empresa deve estar a serviço da sociedade 

que a legitima”. Essa abordagem é, também, vislumbrada em uma microempresa, 

caracterizando uma exceção. O desempenho dessa microempresa, ganhadora da 

Fase Estadual em 2004, 2005 e 2006 e, em 2007, na modalidade especial da Fase 

Nacional, na participação do PSQT, pode ser considerado como importante fator de 

processo evolutivo da gestão social da organização, o que atribui um papel formativo 

ao PSQT e reforça a interpretação do viés de consultoria que os gestores atribuem 
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ao Prêmio. A experiência ao longo dos anos, nesse caso, ilustra um processo de 

aprendizagem organizacional, tanto por parte do gestor – quando atribui elevado 

grau de distinção à RS – quanto para a organização em si, no instante em que a 

participação no Prêmio a tornou vencedora em edições seqüenciadas.      

 Na abordagem estratégica, aparecem duas pequenas empresas e uma 

empresa pública de grande porte que, por sugestão e orientação de um importante 

cliente privado, está desenvolvendo um processo de gestão social planejado. O 

foco, aqui, é centrado na necessidade de mercado e na vantagem competitiva da 

escola Social Issues Management. 

 O comportamento ético, e convencional, é visto em dois portes de empresas, 

pequena e micro, fortalecendo o entendimento da abordagem normativa da corrente 

de pensamento, da escola Business Ethics.  

Com base nos resultados aqui alcançados, é possível concluir que na 

representação do pensamento dos gestores, as categorias de empresas (grande, 

média, pequena e micro) estão distribuídas nas três escolas. Pode-se indicar, 

todavia, que há uma tendência das grandes e médias empresas para a abordagem 

contratual, e das pequenas e micros para as abordagens estratégica e normativa.

 No conjunto, essas abordagens aparecem de forma interligada e se 

complementam. De maneira geral, pode-se afirmar que o exercício da 

Responsabilidade Social, atribuído às organizações, é um processo dinâmico que 

pode ser analisado sob várias óticas e nas três correntes teóricas aqui abordadas. 

Elas se reforçam, quando pensadas, tanto, na sustentabilidade organizacional no 

longo prazo, quanto, no bem comum e na contribuição para a promoção da 

qualidade de vida do planeta. 

 Quanto à análise subjetiva da perspectiva de futuro da Responsabilidade 

Social, quatro empresas mudaram de posicionamento, totalizando uma maior 

tendência para a abordagem estratégica. Representou ponto de vista pessoal, 

voltado para o mercado e a imagem da organização, necessitando de estudo 

quantitativo visando à validação de tendências aqui expostas em caráter qualitativo. 

  Conforme dito anteriormente, o tema Responsabilidade Social é 

relativamente recente no mundo dos negócios como prática de gestão, ocasionando, 

por isso, carências de métodos específicos na condução das intervenções 

organizacionais.  
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 A partir dos resultados obtidos e como contribuição deste trabalho, sugere-se 

estudos extensivos visando à compreensão do fenômeno aqui explorado no 

conjunto das organizações participantes do PSQT (e não apenas entre ganhadoras), 

de modo a permitir generalizações. 

 Recomenda-se, também, refletir sobre os sujeitos selecionados por 

organização, o tipo de negócio e pessoa jurídica e aplicação de métodos de grupo 

focal e pesquisa longitudinal. 
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APÊNDICE  A - QUESTÕES DA ENTREVISTA  

 
 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 

Qualidade no Trabalho?  

 

2. Para o (a) senhor(a), o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 

reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como o (a) senhor (a) 

mensura/mede esse resultado?   

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir a 

importância da participação no PSQT no resultado da empresa? 

 

5. Que avaliação o (a) senhor (a) faz da satisfação do público interno e a 

melhoria da produtividade, com base nas ações de Responsabilidade Social 

desenvolvidas pela empresa? Eles se sentem envolvidos com essas ações de 

RS? 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve estão inseridas em caráter 

permanente na gestão da empresa? Fazem parte do planejamento 

estratégico? 

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da Responsabilidade Social 

Empresarial?      

 

8. Outros comentários. 
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ANEXO A - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

CATEGORIA GRANDE EMPRESA 

 

EMPRESA: GE1 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 

R: “Participa desde 2004, por causa dos convênios com o SESI fomos convidados a 

participar”. 

 

2. Para a senhora, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “Significa tudo, a responsabilidade da empresa para com o seu público interno, 

comunidade, principalmente a comunidade do entorno, sociedade em geral, enfim os 

diversos públicos com os quais a empresa atua, a consciência social é um requisito 

primordial na atualidade”. 

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como a senhora 
mensura/mede esse resultado?   

R: “Tem uma pesquisa corporativa por amostra, bianual, que mede esse resultado. 

O nome é Sísmico – Sistema de monitoramento corporativo mede a imagem da 

empresa nos lugares onde ela atua”. 

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: “Não, não temos”. 

 



 80

5. Que avaliação a senhora faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Na pesquisa de ambiência desse ano foi incluído um item sobre 

Responsabilidade Social, como é que os empregados vêem a atuação da 

companhia e o que ela oferece, se ela oferece condições para os empregados 

atuarem socialmente e outros itens. Então, o índice de favorabilidade foi mais de 

80% aqui na unidade, ou seja, mais de 80% dos empregados concordam ou são 

favoráveis a essas atuações de Responsabilidade Social da empresa. A gente não 

mede a questão da produtividade é um indicador de satisfação das ações de 

Responsabilidade Social”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Em caráter permanente, fazem parte da gestão da empresa e do planejamento 

estratégico”.  

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “O que eu acho é que no início era uma moda: a empresa atua com 

Responsabilidade Social, isso aí era o marketing, mas, hoje em dia, como as 

pessoas estão mais assim conscientes, elas cobram a ação e não só à propaganda, 

então eu creio que com isso, o futuro é que isso se desenvolva que aumente e 

melhore as condições de trabalho, melhore as condições da comunidade, do 

planeta, é isso que a gente quer”. 

 

EMPRESA: GE2 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 
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R: “A empresa13 participa desde 98, mil novecentos e noventa e oito, né? foi 

privatizada e aí começou a participar,  e o que levou é que a empresa passou a 

investir em RS, o que é isso aí,  é que a RS não engloba só o público interno, ela 

engloba todas as partes interessadas, que é o público interno, os consumidores, a 

sociedade, né?  todas as pessoas com quem a gente convive, fornecedores, nossos 

parceiros, então o que é que ela faz em benefícios dessas pessoas, né? tudo o que 

ela faz, então, esse prêmio ele engloba tudo isso.Com esse prêmio a cada ano que 

passa a gente vai vendo o que a gente precisa melhorar, que é um fator importante”. 

 

2. Para a senhora, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “É isso, né? É você atender aos seus clientes, cada vez melhor, não só os 

clientes, digo os clientes, porque está incluído cliente interno e cliente externo, o 

meu fornecedor é um cliente, o meu parceiro também, então é você trabalhar em 

prol deles na Responsabilidade Social, você é responsável por cada área, né? por 

cada área”. 

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como a senhora 
mensura/mede esse resultado?   

R: “Claro, claro que gera, e não só isso, além de gerar, acho que cada pessoa tem a 

sua responsabilidade, além da empresa. É possível assim: a gente mede através 

dos prêmios que ela recebe a cada ano. Eu tenho toda a relação dos prêmios e 

posso lhe dar, todos os prêmios que a empresa recebeu de 2002 para cá, pelas as 

ações que a empresa vem realizando com todas essas áreas vem se destacando 

através de prêmios, de pesquisas também, pesquisa de satisfação com o cliente”. 

 

4 A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: “Eles mandam sempre um retorno para gente, a partir daí, a gente tem um 

comitê, a empresa tem um comitê de gestão, esse comitê ele analisa todos esses 

                                                 
13 Em substituição ao nome da empresa. 
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resultados e faz ações de melhoria em prol do que a gente está precisando 

melhorar. Não só deles como de outros prêmios, como o prêmio ABRADEE, eles 

sempre mandam um retorno pra gente, oportunidade de melhoria pontos fortes, 

pontos fracos, então isso pra gente é muito bom”. 

 

5. Que avaliação a senhora faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Sentem, até porque, por exemplo, um exemplo: a empresa tem um trabalho 

atual, que é um trabalho simples, mas, que eu acho importante, é com a Fundação 

Oico que fica em Macaíba, eles tem um trabalho lá, que é de incentivo a leitura com 

as crianças de lá, a gente fez uma correspondência através de e-mail para todos os 

empregados, para ver quem queria participar desse projeto de leitura através de 

cartas, então a gente se corresponde, os voluntários, são 40 voluntários que a 

empresa tem, empregados, que fazem carta para as crianças da Fundação Oico e 

eles retornam as cartas pra gente, tem o trabalho de leitura porque os professores 

corrigem e isso é um trabalho social, porque muitos deles, muitos deles, eles dizem 

os problemas familiares é impressionante, e os empregados se sentem envolvidos. 

Tivemos uma reunião com eles e eles vieram de Macaíba para cá, foi no auditório, 

foi um trabalho muito bonito, todos os empregados se sentem envolvidos. Eu até 

tava dizendo a coordenadora de lá, que quando eles mandaram as cartinhas pra 

gente eles não sabiam nem endereçar no envelope, eu disse a ela: olhe, você tem 

que ensinar a eles como é que você escreve no envelope, quem é o remetente, 

quem é o destinatário, aí a partir daí ela disse: _ Ah, D. Socorro eu vou orientar as 

professoras. A gente mandava as cartas de um jeito e aí voltava sem a gente saber 

quem tinha mandado isso aí já foi uma melhoria, entendeu? Tá sendo muito bom pra 

gente, tanto para os empregados, eu tô sentindo que eles estão adorando, felizes 

com esse projeto, como as crianças, foi muito bom isso, quer dizer, não teve custo 

nenhum para a empresa, digo assim, custo financeiro, mas teve um custo de 

envolvimento, muito bom, foi muito bom mesmo! Têm outras ações direcionadas 

para os empregados: aula de violão internamente, aula de ioga, massagem shiatsu, 

tudo direcionado para o empregado, só estou dando um exemplo de algumas 

ações”. 
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6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Estão, estão no planejamento estratégico, é uma macro estratégia de 

Responsabilidade Social do grupo..., não só da empresa, mas de todas as empresas 

do grupo”. 

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “Eu acho que é a perspectiva que todo o mundo se envolva, a cada ano as 

pessoas vão perceber que é necessário você ter uma participação nem que seja de 

qualquer forma, mas, uma pequena participação, um pouquinho... de grão em grão, 

né? Então, você participando um pouquinho, você vai ver como é bom ajudar às 

outras pessoas, como é bom você oportunizar as pessoas, dar um caminho, você 

tem uma pessoa precisando de uma besteira, a gente ajuda e àquela pessoa, 

caminha, caminha, eu acho isso muito bom! O caminho é esse”. 

 

EMPRESA: GE3 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 

R: “O mais importante de participar do prêmio, o processo em si da preparação do 

relatório é que a gente começa a perceber onde estão os furos, nè? e aí depois não 

ganhou, por que não ganhou? O que foi que faltou, entendeu? Aí, já serve como 

reflexão. Nós participamos também, do Prêmio Nacional de Qualidade, então, o 

prêmio SESI também é uma forma de preparação para o Prêmio Nacional de 

Qualidade, que lá tem o item quatro que é o de sociedade que ele fala bastante da 

questão do aprendizado, como a instituição aprende e o que a gente faz como 

nossos resíduos, ele ta crescendo bastante o item quatro. P: Me diga uma coisa, e 
por é que vocês participam do PSQT? R: Bem, primeiro para rever as ações que 

estão acontecendo e também, porque isso nós dá ponto perante ao Prêmio Nacional 

de Qualidade que é o nosso objetivo maior e é um incentivo também, corporativo, 
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por que ? Por que todas as ações que nós temos Brasília que encaminha faz parte 

do nosso plano estratégico, ficar revendo as ações, e o prêmio SESI é uma forma”. 

 

2. Para a senhora, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “Muito trabalho, principalmente muito trabalho... Bem, como pessoa, nesse 

sentido, eu acho que é o desbravar, é mudança de paradigma, mudança da 

instituição, principalmente das pessoas, eu pessoa, por quê? Porque as pessoas 

tem hábitos e é muito difícil isso. Como empresa, como instituição, significa se 

adaptar ao mercado, porque o mercado está mudando bastante então, assim, a 

gente tem alguns grandes contratos que estão hoje nos pedindo, dizendo assim:  

vocês fazem isso, vocês fazem aquilo? Ah, vocês não fazem, entende? Apesar de 

ser uma empresa a nível de monopólio, uma empresa pública, a gente funciona 

muito também em função do mercado. Nós não funcionamos como um 

departamento, de empresa pública, aqui a visão é bem mesmo  de... como é, é 

aberta, então é muito nesse sentido.”   

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como a senhora 
mensura/mede esse resultado?   

 R: “Claro, assim, a primeira mão não é para se pensar nisso, não é verdade? Mas, 

existe um impacto ampliado muito grande, nesse sentido, e um retorno na imagem 

da empresa. Associar a marca a boas ações ou ações de responsabilidade, isso 

hoje no mercado é muito importante, por exemplo, nós fizemos um trabalho em 2005 

que foi um trabalho junto com a Secretaria de Saúde com relação a erradicação da 

hanseníase no Estado, a gente fez um trabalho em parceria. A Natal Voluntários ela 

articula, que eu acho o trabalho deles fantástico nesse sentido, porque por exemplo: 

eu estou aqui eu não tenho que saber o que está acontecendo no Estado, então se 

uma empresa quer trabalhar nesse sentido o melhor é trabalhar em parceria, porque 

não é o negócio fim da empresa fazer isso, então, mas se eu me uno com a força 

que a gente tem, fica muito mais fácil, então, o trabalho deles é saber o que a 

comunidade está precisando e o que cada empresa pode fazer. Nesse sentido, 

perguntam: o que é que você pode fazer nessa campanha x? Então para nós é 



 85

cômodo, muito gratificante, porque você vê eu tenho “ene” outros trabalhos, não faço 

só isso, então, a repercussão para a marca é muito boa, porque você vai avaliar daí, 

o retorno que a gente está tendo, principalmente é porque a empresa tem um nome, 

então a gente tem muito cuidado com quem vai fazer parceria, se a campanha é 

uma campanha séria, essas campanhas também tem uma administração central, 

que elas também, avaliam se a gente deve ou não entrar nessas campanhas, não é 

da minha cabeça, ela também avalia,. Quando a empresa, a marca da empresa 

entra , que é uma instituição grande , de peso, outras querem entrar também, para 

ficar junto, então, coisas muito simples que  a gente adotou aqui dentro da empresa 

e que foram adotadas em outras empresas, como por exemplo: nós temos o ticket 

de venda do selo, então a gente fez esse primeiro trabalho sobre a hanseníase , a 

gente botou o número do telefone de informações da hanseníase ou dizendo se no 

seu corpo tem manchas esbranquiçadas ou avermelhadas e você não sente dor, 

procure um posto de saúde. Então, essa pequena frase dentro do nosso ticket de 

recibo do cliente, foi uma ação que não custou muito, mas, que teve um impacto 

muito interessante pelo fato da empresa, na hora que você posta um sedex uma 

carta, recebe esse ticket e tem escrito. A quantidade de pessoas que tem acesso a 

esse ticket é muito grande e tendo uma instituição de peso e que está dizendo: se 

você tem esse tipo de mancha na sua pele, procure um posto de saúde, isso fez 

com que a Cosern, o Banco do Brasil, fizessem a mesma coisa. Então você imagine 

a quantidade de pessoas que se conseguiu atingir num período tão curto por conta 

de um detalhe, porque uma empresa que tem a capilaridade da nossa, do Banco do 

Brasil e da Cosern faz, não custa financeiramente, mas, atinge uma quantidade 

grande de pessoas, certo? Então, assim, nesse sentido a gente vê que dá para fazer 

mais, sabe? 

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: Em termos o quê? Quantitativos?Qualitativos, você quer saber? Então, esse é o 

grande problema da Responsabilidade Social, por exemplo, nós participamos de 

uma outra campanha que foi o teste do pezinho, não sei se você ouviu falar, essa 

campanha também foi articulada pela Natal Voluntários. O que foi que a gente fez, a 

gente só convocou os chefes das agências para que eles contatassem os 
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secretários de saúde municípios. Eles disseram que 57 municípios não fazem o teste 

do pezinho, então nós mandamos um e-mail para esses 57 municípios em que nós 

estamos presentes, e perguntamos se o chefe da gente queria participar dessa 

campanha, ele disse que sim, então a gente mandou o formulário, ele foi lá e 

entrevistou o secretário de saúde, apenas no formulário perguntava por que e quais 

são as dificuldades que você não faz o teste do pezinho no seu município, ele 

respondeu, assinou e nós mandamos de volta e entregamos ao Natal Voluntários. 

Foi um trabalho aparentemente simples que agente precisou de uma 

coordenaçãozinha, dos 57, 42 mandaram pessoas para serem treinadas pela 

Secretaria de Saúde, entende? Então assim, para nós se viu que nós usamos a 

nossa infiltração nessa comunidade para atingir o objetivo da Secretaria de Saúde. 

Então, o nosso retorno foi que dos 57, 42 foram treinados, porque muitos não eram 

capacitados. È muito difícil medir, sinceramente, porque você pega depoimentos, 

que foi bom, que não foi bom, por exemplo: na campanha da hanseníase, a 

Prefeitura de Espírito Santo, que é o maior índice de hanseníase do Estado, a gente 

fez um trabalho lá junto com a prefeitura e a Secretaria de Saúde e aí a gente fez 40 

atendimentos dia, entende? A gente ajudou a Secretaria a fazer 40 atendimentos 

dia, durante o pagamento do INSS. As pessoas do interior, elas vinham receber o 

pagamento na empresa e ficavam lá sem fazer nada, e aí o que foi, foi só 

articulação, a enfermeira do posto de saúde ficou lá durante o pagamento do INSS 

ela explicava, dava palestras, a Associação Internacional de Hanseníase deu os 

panfletozinhos, ela distribuiu os panfletos que é de uma instituição inglesa, que é 

uma ONG inglesa, então assim, foram parcerias, entende? Existe o que? Um 

relatório final em que se detectou, quantos casos foram detectados no estado, 

depois de toda essa articulação, mas, não foi só, agente apenas ajudou, fomos 

parceiros que nós cedemos o espaço físico da agência para a enfermeira fazer as 

inscrições, consultas, agente cedeu o espaço físico para palestras, certo? E o nome 

a marca da empresa. A empresa está lá dentro, o nome pesa. O que nós temos são 

esses tipos de dados. Tinha quantos casos, para nós aqui foi o mais importante, nós 

tínhamos 17 voluntários que nós atuamos em quatro comunidades e dos voluntários, 

dos empregados, dos 17, um deles durante os treinamentos para detectar 

hanseníase, ele detectou que ele tinha hanseníase. Então, para nós foi o maior 

retorno da campanha, porque um dos nossos voluntários detectou que tinha 

hanseníase, fez o tratamento e tudo mais. Até então ele não tinha nenhuma idéia de 
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que ele era portador da doença. Ia ficar doente e o pior, transmitindo a doença para 

outras pessoas, entendeu? Então, a gente tem esse tipo de retorno, nesse sentido, 

agora o nosso papel é mais de divulgar, nós entramos muito nessas campanhas, 

visando a capilaridade que a gente tem, nós estamos presente em todo os 

municípios do Estado, a capilaridade e o nome, o retorno é através das outras 

entidades que mandam o relatório para nós”.  

 

5. Que avaliação a senhora faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “A satisfação é imensa para eles, a gente tem um grupo que sempre quer 

participar, eles, primeiro, nas campanhas eles aprendem coisas que antes não 

sabiam, então, eles ampliam o universo deles não é? Isso já é um ganho e eles 

mesmo falam isso e a segunda coisa é que o trabalho deles fica mais comprometido 

nesse sentido, eles tem uma visão, por exemplo: nós fizemos a campanha do bairro 

de Gramoré, perto do bairro Planalto, Nova Natal, que aconteceu? Eles passam a 

informação para nós que nesses três bairros, tinha um índice grande de hanseníase, 

que foi que a gente fez, trouxe o responsável aqui do Estado, do programa de 

hanseníase e ele treinou os carteiros, esses oito carteiros, nós sensibilizamos eles 

para que eles pudesse apenas, quando vissem uma criança que tinha alguma coisa 

assim, dessem o papelzinho, isso não ia impactar o trabalho deles, entendeu? Eles 

trabalhavam como voluntários, não era obrigados a fazer isso, que além das 

atividades deles que são muitas e dentro do horário de trabalho, eles gostavam 

bastante de fazer, foi durante uma semana, aí, nós acompanhamos, um voluntário 

acompanhava. Então, eles ficavam muito felizes em fazer isso. Agora, eu dizer que 

exatamente que foi feito, que mudou na vida deles, aquela coisa, não tem só 

depoimento. Com relação aos dados quantitativos nós temos com relação aos 

carteiros que nos informam. P: Com relação as ações de Responsabilidade 
Social, eles se sentem satisfeitos, motivados?  R: Mais ou menos, porque existe 

aquela idéia ainda de que não é responsabilidade deles fazer entendeu? Não são 

todos, são poucos que aderem. E as vezes querem fazer no horário de trabalho, não 

querem vir no sábado, então, a gente tem em torno de 15, 20, até 30 que você 
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chamar vem, mas, isso é como um todo, a comunidade como um todo, não é 

específico da empresa, não, por que a carga de trabalho aqui é muito pesada”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Bem, agora elas estão entrando, por conta do PNQ, a gente tem um item que 

elas estão entrando cada vez mais forte, desde que começou, no início era só 

alguma coisa, tipo época do papai Noel, ações de cidadania e voluntariado, já fazia 

parte há tempos, mas, só que agora estão tomando um corpo mais profissional, 

porque antes era muito recolher alimentos, era muito isso, recolher alimentos, vai 

doar para não sei quem, aí, a empresa está se preocupando em capacitar mais os 

profissionais, em fui uma das que fiz o curso com o GIFE, para dar a idéia do que 

realmente é Responsabilidade Social e se as nossas ações estão realmente 

direcionadas para a Responsabilidade Social Empresarial que é diferente do 

individual entende? Então, nós temos vários trabalhos nesse sentido, só que são 

muitos assim, um depois do outro, depois do outro. Dentro da empresa em si, o que 

foi modificado aqui, torneiras de economia de água, que antigamente não era o que 

foi que mudou, depois a questão do lixo, o lixo que a gente recolhe esse lixo aqui, eu 

imprimo alguma coisa, então o lixo que imprimi, não serve mais, então a gente fez 

uma parceria com ASCAMAR que é a cooperativa dos catadores de lixo eles vem 

recolher três a quatro vezes na semana em pontos estratégicos. O lixo reciclado a 

gente encaminha para um ponto X na agência central e eles vão apanhar uma, duas 

vezes por semana, lá. Os nossos cartuchos também eles são doados para 

reciclagem, no começo a gente reciclava os cartuchos, mas, isso estragava muito as 

impressoras, então a gente viu que é melhor doar os cartuchos para o GAAG e para 

a APAE. Deixa eu ver o que mais, a gente tem também o trabalho do óleo que é 

óleo que precisa ser reciclado, o óleo que não se joga fora mais como antigamente, 

então o que acontece desde que o PNQ começou a colocar  a questão do item 

quatro que é sociedade, nós começamos a agir, certo? É muito em função dos 

órgãos reguladores, porque se não for assim as empresas não mudam né? Achei 

muito bom ter incluído Responsabilidade Social no prêmio SESI para as pessoas 

despertarem, a gente foi assistir uma palestra, porque se não, não desperta, 
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principalmente uma empresa grande como essa, não muda. Hoje nós temos, por 

exemplo, a Natura que fez um questionamento com relação a Responsabilidade 

Social Empresarial, que a Natura tem uma postura, então é um dos nosso grandes 

clientes, então ela fez alguns questionamentos em relação a isso, o que a gente tá 

fazendo? Temos os nossos concorrentes também. Ela pode fechar com outros 

concorrentes e aí hoje está acontecendo muitas reformas na empresa, foi criado um 

departamento em Brasília chamado DEIN de relações de instituição e de 

Responsabilidade Social em que ele está colhendo todas as ações pontuais das 

diretorias está condensando, está avaliando para ver o que é realmente o que a 

gente pode focar, para poder fazer uma gestão geral, então isso é muito importante, 

porque agora está se tornando uma noção mais de profissional nesse sentido  e 

todos vão falar a mesma língua e que ela vai ter uma postura, por exemplo: aqui a 

gente tem na diretoria, eu posso mostrar para você, algumas coisas que a diretoria 

tem feito, mas é a diretoria daqui, a do Rio Grande do Norte, aí tem outra do Paraná 

que ela faz muita coisa, aí tem em Minas Gerais que ela trabalha com prostituição 

infantil, nós aqui recebemos uma meta para trabalhar com prostituição infantil, só 

que aqui é muito...eles avaliaram e viram que não dava muito certo, porque a 

prostituição infantil aqui está aliada ao tráfego de drogas, eles acharam melhor que a 

gente não trabalhasse com isso, tava muito perigoso para envolver os funcionários. 

Eu posso mostrar para você a última ação que a gente desenvolveu que é trabalhar 

em cima dos objetivos do milênio, divulgar os objetivos do milênio, foi uma ação que 

a gente fez mais, isso nos valeu uma pontuação muito boa no PNQ, muito, inclusive 

constava no relatório da ONU, foi colocado como prática relevante e inovadora da 

forma que a gente trabalhou os objetivos do milênio aqui, nosso objetivo era apenas 

divulgar. Quais os indicadores, todas as cidades do Rio Grande do Norte, deveriam 

ter um cartaz com os objetivos do milênio e aí a gente ia trocando o cartaz, primeiro 

objetivo, segundo objetivo, terceiro objetivo etc., a gente mandava para todas as 

cidades e aí a gente procurava, por exemplo, quando o cartaz estava na agência o 

ticket da agência também dizia : se você detecta irregularidades na merenda escolar 

ligue para o telefone tal, tal, porque tava “linkado” com o cartaz que estava na 

parede, então isso foi muito interessante porque envolveu muita gente. O que a 

Natal Voluntários ensinou pra gente foi que dá para fazer Responsabilidade Social, 

sem você sair na rua para fazer sopa, entende como é? Então por exemplo, o rapaz 

da computação, saber do papel dele, de que ele ali fazer um papelzinho, tomando 
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conta que a frase esteja correta bonitinha, dentro do ticket das agências, ele tava 

sendo voluntário, com o pedacinho do tempo dele para preparar as frases, pra 

arrumar e que teve um impacto grande, né? Por que até então é isso que a gente ta 

tentando mudar, a visão de ser voluntária, para poder fazer as coisas mais efetivas, 

mas que é difícil é, viu? E que precisa principalmente vir da alta direção, porque não 

são ações, eu, ela que faz. O que eu tô sentindo é que agora está começando a 

melhorar. Fica pessoal, entendeu? É um grande problema, por exemplo: eu fui 

treinada, eu estou aqui eu gosto, entende? – Isso aí, é o SESC, a gente vai fazer a 

inscrição da corrida do carteiro e a inscrição são duas latas de leite e a arrecadação 

é toda para as  instituições cadastradas pra ele, então a gente dá e nosso objetivo é 

meia tonelada de leite em pó. Nós conseguimos 367 quilos de leite em pó da última 

vez, agora a gente quer meia tonelada – Quando saí aquela pessoa que foi treinada 

que tava fica um buraco é como se a instituição não se apodera do processo 

entende? Aí, isso é um problema nas instituições, porque tem que estar no plano de 

trabalho, mas não basta só isso”.   

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “Eu acho que quem não fizer vai estar fora, fora de mercado, porque o mundo 

está mudando muito, não é só o que eu acho é o que eu leio, o que vejo e o que eu 

sinto. O consumidor está cada vez mais exigente hoje em dia e despertando aos 

poucos, não é? Despertando aos poucos para isso. Se ele pega um papel, um 

extrato bancário, um envelope para postar ele vê que o papel é diferente ele começa 

a se acostumar com aquilo, aí ele vai noutra empresa, por que você não faz isso 

nesse papel? E aí ele começa a questionar. O papel da empresa é muito de educar 

a comunidade, porque se o Banco do Brasil bota um envelope reciclado, por que o 

Bradesco não vai botar num envelope reciclado também ? A empresa é obrigada a 

acompanhar o mercado e o consumidor vai aos poucos sem querer, sem saber 

direito, mas vai aos poucos despertando. O papel da empresa é muito de educar a 

população por isso, o trabalho do objetivo do milênio, que a gente tem certeza que 

até então, ninguém sabia o que era os objetivos do milênio, mas, depois que a 

empresa começou (ninguém sabia entre aspas, muito genérico) mas, a população lá 

de Baixa Verde, a população lá de Serra do Mel, não tinha idéia do que era os 

objetivos do milênio e as empresas se elas não entrarem nisso é muito mais difícil. 
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Aos poucos o mundo ta mudando bastante, a gente tá vendo o que é 

responsabilidade e tudo e principalmente de mudar o nosso funcionário, por 

exemplo, nós temos as máquinas de lixo aqui para colocar, os locais, lógico que no 

começo é meio capenga, ninguém sabe direito para que serve a lata de lixo que fica 

ali, as cores que são, mas, tem que começar, começar por algum lugar. Eu tive uma 

professora fantástica e ela me disse uma coisa assim:se a empresa quer arrecadar 

comida para doar, que arrecade é melhor do que não fazer nada e aos poucos as 

pessoas da empresa vão perceber que isso não é o suficiente, que é preciso 

trabalhar para conscientizar a sustentabilidade e não simplesmente ficar dando 

comida para as pessoas e a postura ética também é muito importante. A gente tem 

programas hoje aqui que estão sendo revistos como, por exemplo, o Papai Noel, 

você conhece? que a criança escreve uma cartinha, esse programa está sendo 

revisto para ser avaliado até que ponto isso é valido como Responsabilidade Social, 

assim como outros também, estão sendo revistos, mas, pela administração central”. 

 

CATEGORIA MÉDIA EMPRESA 

 

EMPRESA: ME1 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 

R: “Bom, eu não sei há quanto tempo foi instituído o Premio SESI de Qalidade no 

Trabalho, há uns três, quatro anos mais ou menos? Tem há bastante tempo? Acho 

que deve ter pelo menos uns cinco anos que a gente participa. Bom, a gente 

participa desse prêmio porque a gente vê nele um incentivo para que as empresas, 

cada vez mais, cresçam nessa parte social. No nosso caso, que é uma indústria de 

construção civil, no que diz respeito à humanização nos canteiros de obras, isso é 

muito importante, nós valorizamos muito isso. Para que os operários, colaboradores 

da construção civil, tenham um ambiente melhor, mais bem qualificado, possam ter 

uma escola para eles, possa ir até a casa deles, que se faça alguma coisa pelo 

social para que eles se sintam bem e com mais segurança no ambiente de trabalho”. 
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2. Para o senhor, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “Bom, no contexto interno da empresa, falar de Responsabilidade Social 

Empresarial é você ter acima de tudo um respeito muito grande pelo próximo é uma 

responsabilidade maior isso aí, na hora que você tem respeito, você passa a não ter 

como gasto, um investimento na melhoria das condições de trabalho de forma geral. 

Quando você fala na condição da Responsabilidade Social no município ou no 

ambiente que você convive, passa a ser, a você encarar como uma contribuição à 

cidade, você adotar um determinado item da sociedade que careça de ajuda social, 

você pode reparar melhorar para as pessoas carentes, instituto, alguma coisa 

assim... é isso que eu enxergo”. 

  

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como o senhor mensura/mede 
esse resultado?   

R: “Com certeza, o valor agregado muito forte porque de uma forma geral o contexto 

empresarial as pessoas acham que o empresário tá ali somente para ganhar 

dinheiro, nunca ter a preocupação com o social, e na hora que você participa, na 

hora que você tá junto na comunidade, isso agrega um valor muito forte de incentivo 

empresarial. Talvez a gente não tenha feito ainda essa medida social, mas, a gente 

mede assim: quando a gente recebe visitas do próprio SESI, quando recebe visitas 

da DRT, quando você recebe visitas dos órgãos municipais, estaduais, aí você sente 

que as pessoas enxergam aquele valor que você está fazendo pelo trabalhador”. 

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: “A gente tem como medir não no intuito da medição do somatório, a gente tem 

uma sistemática de fazer reuniões com as pessoas, faz reuniões com engenheiros, 

faz reuniões com mestres de obras, faz reuniões nas próprias obras, nos canteiros 

onde a gente interage com o pessoal e agente sente se há melhoria, se está sendo 

valorizada, se eles estão negligenciando, se nós estamos falhando, a gente vai 

medindo ao longo do tempo”. 
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5. Que avaliação o senhor faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles sentem-
se envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Sentem, sentem-se muito satisfeitos. Talvez a gente não conseguiu, ainda, 

passar para o público interno, nós da construção civil, é um público  ... hoje em dia já 

tem muita gente com o nível de conhecimento muito forte, mas ainda não é aquela 

satisfação que interage de uma forma que eles participem e enxerguem como uma 

coisa valorizada, você chegar na sociedade como forma geral, mas a gente chega 

lá, porque a intenção é que o trabalhador ele sinta-se valorizado e, é tanto, que a 

gente incentiva as pessoas que não são alfabetizadas, a se alfabetizarem para 

terem o conhecimento disso aí, porque só com o estudo a pessoa vai sentir o 

orgulho, é tanto, que nós fomos receber o prêmio SESI de qualidade no trabalho do 

ano passado, nós fomos o primeiro lugar da empresa média, eu convidei um 

operário, um colaborador de cada obra para que ele sentisse junto comigo, não só a 

gerência nem  os engenheiros as pessoas responsáveis por aquilo, eles também são 

responsáveis por ter acontecido, de cada obra eu levei uma pessoa”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Está inserido. Faz parte do planejamento estratégico, permanecer sempre, não 

só aqui em Natal que é a filial, mas, na matriz em Fortaleza e nas outras filiais”.  

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “Eu acho que à medida que o Brasil está crescendo, e que o nosso contexto 

industrial é muito forte nesse sentido, inclusive os empresários, os executivos, têm 

que investir um percentual na parte social, porque se a gente não investir, nunca nós 

vamos passar disso que estamos vivenciando, daí essa crise de saúde que estamos 

vivendo no caso da dengue. Ninguém imagina que é um trabalho social que nasce 

nas empresas, que nasce na conscientização de base, se a gente não conseguir 

fazer isso, não vai superar isso aí”. 
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EMPRESA: ME2 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 

R: “Nós participamos desde 2005, o primeiro ano em que participamos já ganhamos 

no estadual, no segundo ganhamos o estadual e o regional, aí, foi por isso que no 

terceiro ano, que foi o ano passado, nós pudemos concorrer na categoria especial e 

a premiação foi realizada em Brasília e obtivemos o quarto lugar”. P: E por que 
motivo vocês estão concorrendo a esse prêmio? R: “A empresa, ela sempre teve 

esse caráter, a empresa, que são duas empresas numa só, mas, a empresa mesmo, 

ela sempre teve esse caráter da ajuda, da ajuda do público interno e também, se 

estendendo para o público externo, prova disso é o nosso compromisso com o 

quarto objetivo do milênio, que é a redução da mortalidade infantil, que a gente 

direcionou as ações para o município de Macaíba, que também, esse quarto 

objetivo, vem sendo desenvolvido, esse projeto do quarto objetivo, vem sendo 

desenvolvido desde 2006”. 

 

2. Para a senhora, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “Olha, a Responsabilidade Social Empresarial ela engloba não só o público 

interno, o público externo, nossos consumidores e a área onde a gente tá situada, 

no caso o município de Macaíba, no distrito industrial, a gente tem essa 

responsabilidade, tem essa consciência de que somos responsáveis com as famílias 

dos nossos colaboradores, com os nossos consumidores uma vez que fornecemos 

alimentos do mais alto padrão e o município onde a gente está inserido, que é: a  

gente tem um compromisso da contratação dessas pessoas, então, fornecer um 

meio de vida, na verdade, para essa comunidade, e  também, não só pra  público 

interno, mas, comunidade e consumidor”.  

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como a senhora 
mensura/mede esse resultado?   
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R: “Sim, com certeza, isso daí, não tenha dúvida”. P: A empresa tem como medir 
isso? R: “Medir o retorno que ela tem em relação a esses investimentos? É o 

seguinte, nós temos o setor de marketing, juntamente com o setor comercial, que ele 

avalia todos esses investimentos que são feitos, o gasto que a gente tem com 

doações, por exemplo, o gasto que a gente tem com merchandising, então, isso tudo 

entra no custo e com retorno, e as vendas, na verdade, ela mede”. 

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: “É o seguinte, nós utilizamos o prêmio SESI até como uma forma de consultoria, 

por que? Porque ele avalia quatro áreas na parte de gestão, na parte de satisfação 

do público interno, então, ele engloba várias áreas, isso pra gente, serve de subsídio 

para que a gente aja em função desse prêmio, que a gente se utiliza do prêmio 

SESI, dos indicadores que eles nos fornecem, para que a gente possa, como uma 

ferramenta de gestão mesmo, que a gente possa agir dentro desses pontos, para 

que a gente melhore”. 

 

5. Que avaliação a senhora faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Sim, nós temos RDV que é o grupo de voluntários da empresa, e mensalmente 

nós temos ações com a comunidade, nós adotamos o Abrigo Deus Caridade, o Lar 

Feliz, o Conselho de Idosos, o Abrigo de Idosos e o Orfanato de Macaíba, o Hospital 

Varela Santiago, Casa de Apoio a Criança com Câncer, então a gente tem várias 

instituições que ajudamos e que o grupo de voluntários ele atua nessas instituições”. 

P: Esse voluntariado é no horário de trabalho ou fora do horário de trabalho? 
R: Tanto, no horário de trabalho, como fora do horário, agora nós estamos 

direcionados para o quarto objetivo do milênio, o combate a mortalidade infantil, 

esse é o principal programa que nós temos, que envolve não só  os funcionários da 

empresa, a Secretaria de Saúde, o poder público e o privado unidos, para que a 

gente faça essas ações.Esse trabalho que a gente faz com as gestantes, tentando 

reduzir a mortalidade infantil, em busca da redução da mortalidade infantil do 
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município de Macaíba é feita mensalmente com curso de gestantes e a doação para 

aumentar a nutrição dessas crianças, que são mapeados pela Secretaria de Saúde 

como situação de risco nutricional”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Sim, anualmente, inclusive estamos aguardando o relatório de ação do quarto 

objetivo do milênio para que a gente possa apresentar a Presidência, que aquele 

projeto ele é viável e está surtindo efeito, então, ele entra no planejamento sim, 

porque ele precisa no caso do quarto objetivo, o compromisso precisa ser assinado 

anualmente”. 

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “Eu acho que a empresa que não tem essa noção de Responsabilidade Social, 

que ela tem que ajudar, que ela tem que fazer o papel dela, não pode aguardar o 

poder público sempre, acho que ela está fadada... né? Pelos menos a imagem não 

vai ficar tão interessante assim para público. Atualmente os consumidores de uma 

forma geral, eles estão dando valor à empresa, que tem esse interesse, que tem 

essa preocupação, eu acho que é até um diferencial, hoje em dia , os ministérios as 

fiscalizações estão tão rigorosos em cima disso aí, que aí a gente tem um padrão de 

qualidade , digamos assim, de produtos a nível de consumidor, então isso vai ser um 

diferencial. A empresa que tem RS, vou comprar esse produto por quê? Porque ela 

apóia o quarto objetivo, ela é uma empresa amiga da criança, eu vi no jornal que ela 

faz tais e tais tipos de ações, eu acredito que isso é um diferencial de mercado”.  

P: Tem mais alguma coisa que queira colocar? R: “Não, basicamente é isso, a 

gente não é muito de falar não, é mais de agir... 

Ontem, inclusive com a manutenção da indústria, mesalmente nós temos a 

manutenção, preocupada com essa questão da proliferação da dengue aqui no 

município de Macaíba, nós convidamos a Secretaria de Saúde, a gente tem uma 

parceria muito boa com a secretaria, pra trazer um palestrante para falar sobre o s 
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cuidados com a dengue, e hoje eles vão vir aqui para verificar possíveis focos, como 

o terreno é muito grande então a gente tem que estar com essa preocupação”. P: 
Então, quer dizer que fora do planejamento existem outras ações? R: 
“Exatamente, porque a gente não pode ficar ali amarrado àquele projeto, sempre 

estamos abertos. Agora nós vamos participar do dia global do voluntariado jovem, 

todo anos nós participamos, o ano passado que foi que a gente fez: ministrou 

palestras, disponibilizamos um ônibus da empresa, divulgamos junto com os agentes 

de saúde, as mães, dizendo que nós iríamos ministrar essa palestra, acho que 

vieram em torno de 50 mães para cá, aí fizemos essa palestra falando sobre 

prevenção do câncer, e tudo mais, elas vieram para cá e depois nós deixamos, 

fizemos um lanche e tal. Esse ano, acredito que iremos fazer alguma ação voltada 

para o combate a dengue, porque tá muito complicado”. 

 

CATEGORIA PEQUENA EMPRESA 

 

EMPRESA: PE1 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 

 R: “O motivo não foi nem a gente ganhar prêmios, foi divulgar um pouco do nosso 

trabalho pra que também, outros donos de empresas tomassem também, iniciativas 

de melhorias da qualidade de vida de seus trabalhadores. Eu acho que a gente 

começou a participar desde 2004 se não me engano, porque eu tô na empresa há 

dois anos e o prêmio SESI quando eu cheguei aqui eles já tinham recebido esse 

prêmio, se eu não me engano foi 2004, a primeira vez que a gente ganhou o 

segundo lugar na categoria pequena empresa, por três vezes seguidos nós fomos 

segundo lugar e em 2007 pra nossa satisfação e também, até uma grande 

satisfação para nós em ver que nosso trabalho tem rendido frutos, a gente foi 

primeiro lugar”. 

 

2. Para a senhora, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 
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R: “A Responsabilidade Social Empresarial eu acredito que não é só você dar 

benefícios para o seu trabalhador é ter aquele entendimento de que o trabalhador 

não é só aquela força de trabalho que tá  vendendo o trabalho dele mas, é também 

um ser que precisa de ser atendido nas suas necessidades e essa 

Responsabilidade Social Empresarial ela vem chamar também, a responsabilidade 

dos empregadores, esse atendimento da melhoria da qualidade de vida dos seus 

funcionários, em todos os aspectos”. 

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como a senhora 
mensura/mede esse resultado?   

 R: “Consequentemente sim, é o que hoje a gente tem observado como eu já falei na 

primeira questão, a gente não entrou no PSQT não visando o prêmio, mas aí o 

prêmio veio como conseqüência e a conseqüência da repercussão desse prêmio 

tem sido bem satisfatória. O olhar que o mercado tem sobre a nossa empresa é bem 

positivo”. P: E você tem como medir esse resultado positivo que você percebe? 
R: “Olhe, quantitativamente hoje eu não saberia lhe dizer, quantitativamente, mas, 

qualitativamente, sim, através da satisfação dos nossos funcionários, dos familiares 

dos nossos funcionários, clientes que têm ouvido falar da empresa, tem visto o 

trabalho da empresa e qualitativamente, a gente tem percebido esse retorno, agora 

quantitativamente, sinceramente eu não saberia lhe responder”. 

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: “A gente sempre participa do Top Mossoró, que é também outra premiação local 

da cidade e ele sempre acontece, não que seja uma coisa ocasional, porque tem 

uma diferença entre os prêmios de datas, ele sempre geralmente acontece depois 

do PSQT e aí a gente já foi inclusive o ano retrasado a gente foi ouro na categoria 

empresa marca mais forte no segmento da construção civil, que é uma pesquisa 

feita pela Top of Mind, quem faz essa pesquisa é a Consult e a Quatro Mídia, e aí a 

gente tem esse indicativo também. Efetivamente aqui na empresa a gente não tem 
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esse indicativo, mas, assim, outras pesquisas mostram a repercussão do nosso 

trabalho”. 

 

5. Que avaliação a senhora faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Bastante positiva, com certeza, inclusive se você observou em nossas ações a 

gente tem um projeto chamado Reconstruação Escolar que é um melhoramento da 

condição de moradia de um funcionário, que não tenha assim, um banheiro 

adequado, não tenha uma estrutura de casa que ofereça uma privacidade, tipo é um 

vão só, com muitas pessoas, a gente faz esse melhoramento com a participação dos 

outros colegas de trabalho, com a doação da mão de obra voluntária e as empresas 

que são nossas parceiras, que a gente considera não nossos fornecedores mas,  

nossos parceiros de trabalho, eles nos ajudam , apóiam nosso projeto, já conhecem 

o nosso projeto e aí todas as vezes que a gente precisa de algum material que a 

gente não disponibiliza no nosso almoxarifado para a execução dessa melhoria da 

qualidade de vida da casa do trabalhador, eles apóiam, contribuem”. P: Essas 
ações de voluntariado que o trabalhador desenvolve é no horário do 
expediente ou fora do expediente? R: “Não, não é fora do expediente, geralmente 

é no final de semana”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Sim, sim, sim, são contínuas. Não são ações esporádicas, são contínuas, aliás, 

ele tem se desenvolvido ainda mais, foi isso que o SESI observou. Hoje a gente já 

tem um projeto de inclusão digital, para funcionários e filhos de funcionários, já 

estamos na segunda turma, que dizer, não é uma ação que a gente fez e aí lá 

esqueceu, não, todos os projetos eles estão ativos, tem aquela continuidade e tem o 

avanço que foram outros projetos agregados”. 
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7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “Acredito que um futuro próspero para a questão da Responsabilidade Social, até 

porque a questão da Responsabilidade Social além de ser uma questão assim que 

mexe com aquela questão do custo que a empresa ela tem como a Petrobrás, hoje a 

Petrobrás tem projetos na área de meio ambiente essas coisas assim, a gente sabe 

que ela não está fazendo aquilo porque ela é boazinha ou porque alguma coisa 

desse tipo, a gente sabe que a gente tem a nossa parcela de contribuição a dar na 

sociedade, então acredito que a questão da Responsabilidade Social ela tende a 

avançar, até para a imagem de cada empresa, procura se solidificar no mercado, eu 

acredito que a tendência é que a Responsabilidade Social ela abra o leque dela e 

mais pessoas possam desenvolver essa responsabilidade“. 

 

EMPRESA: PE2 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 

R: “Estamos participando desde 2002, aliás, desde 2000, há oito anos já, 

começamos com convite do SESI”. 

 

2. Para o senhor, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “É algo muito importante hoje em dia das empresas, porque nós temos uma 

administração moderna bem participativa, onde todos dentro dos seus setores 

opinam nas decisões, então, isso fez com que a nossa empresa viesse a ganhar 

esse prêmio em 2002”. 

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como o senhor mensura/mede 
esse resultado?   

 

R: “Com certeza, com certeza, gera. A gente tem feito um trabalho aqui de custos 

onde a partir das convenções de trabalho, a gente tem visto no faturamento esse 
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aumento, não poderia lhe responder em termos percentuais, mas que temos esse 

aumento já bem situado já”. 

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: “Não, não. Ajudou muito o PSQT na nossa parte organizacional. A partir do PSQT 

a gente organizou bem mais os setores”. 

 

5. Que avaliação o senhor faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Com certeza, é o que lhe falei a gente tem uma administração bem mais 

moderna onde todos participam dentro dos seus setores. Eles se sentem bem mais 

satisfeitos em trabalhar, já bem reconhecido seu trabalho”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Faz sim. Exatamente”. 

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “Deveria ser implantada, na minha opinião, em todas as empresas, não é? 

Porque isso faz com que, como no inicio da nossa conversa, faz com que a empresa 

venha a ter lucro com essa participação de todos.”   

 

P: O senhor tem alguma coisa mais a falar? 

R: “Não o que tenho a dizer é que nós vamos continuar participando do PSQT, isso 

tem nos ajudado muito nessa nossa parte organizacional”. 
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EMPRESA: PE3 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 

R: “A empresa participa do PSQT desde 2004. Uma coisa muito natural, nós vimos 

que a empresa estava atualizada com o nicho de tecnologia, procedimentos, a 

empresa estava por dentro, mas faltava alguma coisa, e aí foi quando a gente em 

2002 começou a trabalhar a questão das pessoas, o cuidar das pessoas, criando um 

ambiente mais harmonioso e fizemos, começamos com algumas ações de palestras, 

de interação e as coisas foram evoluindo em 2002, 2003. Em 2004 foi o nosso 

primeiro contato com o SESI foi quando o SESI então, colocou pra mim um leque de 

opções a nível de gestões gerenciais foi quando então, comecei a implementar isso 

aqui na empresa, participamos do PSQT em 2004 e o PSQT ele é um premio 

interessante porque, eu até considero mais do que um prêmio, porque ele apresenta 

uma consultoria e essa consultoria nos ajudou muito, por que? Porque mesmo sem 

ganhar em 2004, nós recebemos um relatório que mostra os pontos fracos, positivos 

e recomendações,ou seja, gera algumas ações, em 2005 nós começamos a 

implementar coisas novas e fomos evoluindo, foi quando ganhamos o PSQT em 

2006 que  culminou com o ganho a nível nacional em 2007, uma coisa foi 

acontecendo e que nós identificamos inicialmente a importância de cuidar das 

pessoas e lentamente nós fomos implementando ações que deu nesse resultado de 

ganhar o prêmio. Então, o prêmio não foi só “ ganhamos um prêmio”, foi uma 

conseqüência de todo um trabalho, que hoje a empresa tem na área de 

Responsabilidade Social”. 

 

2. Para o senhor, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “Do ponto de vista da indústria eu digo o seguinte: eu tenho três personagens 

disso aí, sabe? Depois dessa experiência que eu relatei, eu tenho três personagens: 

o primeiro personagem é o governo, segundo personagem a pessoa física, terceiro 

personagem a pessoa jurídica. No caso a Responsabilidade Social ela é do governo 

é do poder público, ele é que tem que utilizar os recursos oriundos dos impostos e 

aplicar bem aplicado, como ele não faz, a indústria e as pessoas físicas estão 

pegando a carona, mas, como é que fazem isso, a pessoa física tem um orçamento, 
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cada um tem seu orçamento, terminam ajudando aqui, ali, através de entidades 

doações e tudo mais, como agora mesmo acontece a nível da questão das chuvas, 

as pessoas terminam colaborando usualmente e a indústria, no caso, ela começa a 

participar dessa questão social, por que? porque ela tem de ter um cuidado com a 

harmonia, ou seja, com o seu pessoal pra que? Para obter maior produtividade, 

menos desperdício, ou seja, buscar esses resultados, porque da mesma forma que 

há vinte anos atrás se imaginou um design que marketing era um diferencial 

competitivo, depois que o design transgrediu, hoje o diferencial competitivo é 

exatamente o investimento nas pessoas para que essas pessoas numa situação 

melhor de qualidade de vida elas possam produzir mais, então, entra aí, nesse 

aspecto, na minha opinião quer dizer é exatamente isso, eu invisto por exemplo na 

área social aqui na indústria, para que eu tenha um quadro mais harmonioso, 

pessoas mais satisfeitas e produzindo na indústria”. 

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como o senhor mensura/mede 
esse resultado?   

R: “Olhe, veja bem, eu não consigo ainda enxergar essa questão da, da, eu até faço 

uma diferença entre reputação e imagem eu acho que a imagem quer dizer, eu 

podia criar uma imagem da noite para o dia, na hora que eu fizesse uma publicidade 

bem feita, como acontece com algumas indústrias onde elas fazem todo um “auê” 

em cima de ações sociais, então isso aí gera até uma imagem, agora reputação é 

uma coisa que vem de dentro para fora, vem devagar, ela é construída, então, o que 

faço aqui, as pessoas contentes a nível de reputação, porque as pessoas sabem o 

trabalho que está sendo desenvolvido aqui, isso não é de agora já vem de muito 

tempo atrás, a partir de 2002 eu dei uma intensificada porque foi quando a gente 

percebeu mais intensamente, quando nós ganhamos o prêmio em 2007 do PSQT, 

em 2005 e 2006 nós ganhamos de maneira que não vamos divulgar isso aí, eu fiquei 

na minha e as pessoas que dão me assessoria  de marketing - “Roberto você tem 

que fazer, você tem que investir um pouco, agora em 2007 de tanto eles insistirem 

eu terminei por acatar, colocar a logomarca do PSQT, mas, também, não fiz um 

grande carnaval, eu acho que o mais importante é o que está acontecendo aqui 

dentro da indústria ou seja, a minha disponibilidade, a minha tranqüilidade, menor 
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desperdício, baixa rotatividade, esses índices, essas variáveis é que são importantes 

aqui”. 

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

 R: “O prêmio, a reputação ele tem que ser uma coisa natural, agora eu não consigo 

mensurar, ou seja, eu não consigo ver, não, a indústria hoje ta vendendo mais 

porque, as pessoas tão comprando por conta do... não, isso aí eu não sei ainda 

como medir, agora, para mim é importante é o que? Muito mais do que, é eu estou 

obtendo aqui dentro, sabe?”. 

 

5. Que avaliação o senhor faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Isso é o melhor, isso é exatamente o que eu relatei, é o melhor que eu tenho 

aqui o resultado dos meus colaboradores, se você pegar as notas que foram dadas 

por eles é uma ascensão, em 2005 foi 8,95 em 2003, 8,93, agora no PSQT 2007 foi 

9 e alguma coisa, não to lembrado,  então, o índice de satisfação, eu digo isso pelo 

empenho, pela diminuição do desperdício, pela diminuição da rotatividade, pelo zelo 

com as coisas da indústria, a preocupação isso é percebível entendeu?Diria que nós 

temos até hoje projeto que a gente trabalha com premiação em cima desses itens, 

porque muito das ações sociais da gente, se a pessoa vier estudar, todas elas 

retornam para os colaboradores entendeu? Eu tenho uma coleta seletiva, por 

exemplo, tudo o que você faz de bom, - ontem eu tava na indústria lá com uma visita 

no final do expediente, quatro e meia da tarde, que é que eu vi lá, o chão da fábrica 

limpo, quer dizer uma indústria que gira como nós giramos aqui, o chão limpo, dá 

gosto de ver, aí vai ver o papelzinho no lugar, o plástico noutro, aquilo ali é 

transformado em  dinheiro vivo para eles, é uma caixinha que é gerada e é vendido, 

no final do ano passado, em 2007, cada um recebeu, foi 12.000,00 reais dividido 

pelo grupo, praticamente cada um recebeu um décimo quarto, de que? De coleta 

seletiva, quer dizer é uma ação social, que deixa sua fábrica limpa, ou seja, há um 

zelo e você remunera por outro lado o colaborador, então há uma troca disso aí, é 
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isso que eu digo, as coisas internas estão acontecendo, elas aparecem de forma 

muito de resultados, mais do que a própria reputação, é o caso do marketing”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Estão, estão. Agora, por exemplo, em 2008 nós estamos implantando a inclusão 

digital, são três computadores disponibilizados, já estamos com tudo pronto 

devemos inaugurar agora daqui há uns 15 dias. Eles terão acesso como se 

comunicar através da internet, liberado aqui para todo mundo, tem uma sala que já 

está toda pronta, nós reformulamos nosso auditório agora todinho, esse auditório 

tem também no espaço da indústria, no espaço de almoço,  no final de dia, vai ter 

uns horários que as pessoas vão poder acessar, ir pra lá e trabalhar a internet”. 

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “É um diferencial competitivo, quem não pensar assim não ta sendo fisiologista”.  

 

P: O Senhor tem mais alguma coisa que queira colocar? 

R: “Não. Só agradecer e a nível de fomentar,  de passar para outras pessoas 

despertarem o interesse dessa área, é interessante porque a gente ta passando a 

tendência natural do mercado, entendeu? quem não alertar para isso aí está ficando 

para trás ”.     

 

CATEGORIA MICROEMPRESA 

 

EMPRESA: MI1 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 



 106

R: “A gente ganhou três vezes na categoria normal a nível estadual e quando foi 

esse ano, a gente participou da categoria especial pelo fato de ter ganho três vezes, 

então a gente foi para uma categoria chamada categoria especial e essa era a nível 

nacional. Recebemos o troféu de primeiro lugar, ganhamos de novo”. 

 

2. Para o senhor, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “Olha, a responsabilidade que a gente tem para com a sociedade e para com o 

bem estar dos nossos colaboradores, para mim é isso aí”.  

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como o senhor mensura/mede 
esse resultado?   

R: “Aqui dentro da empresa a gente tem alguns aspectos de Responsabilidade 

Social no sentido de, por exemplo: a gente tem um programa de cesta básica que a 

gente distribui para os nossos colaboradores, para aqueles colaboradores que são 

assíduos, chegam no horário certo, enfim cumprem com o horário de trabalho; 

algumas confraternizações que a gente faz com intuito de unir as famílias e os 

próprios colaboradores no seu meio de trabalho, a gente também distribui, por 

exemplo, ovos de páscoa para os filhos de funcionários na época da páscoa, cesta 

natalina, enfim pequenos gestos assim dentro da empresa a gente desenvolve aqui. 

Fora da empresa a gente, por exemplo, participa de campanhas como  dia mundial 

do meio ambiente, agente está lá todo mundo junto fazendo planfetagem tentando 

levar para as pessoas a importância da preservação do meio ambiente, a gente 

também tem um projeto aqui de coleta de lixo nas praias, a gente limpa as praias e 

tenta conscientizar as pessoas para manterem a praia limpa, a importância de se 

manter a praia limpa, deixa eu ver mais se têm alguma coisa fora... a gente tem a 

Casa de Apoio a Criança com Câncer que a gente apóia alguns projetos da casa, 

panfletando, é panfletando não, a gente  faz os panfletos e entrega para eles 

fazerem a panfletagem e a gente apóia alguns projetos de lá como por exemplo, 

cidadão nota 10, onde a gente procura conscientizar o pessoal aqui do bairro a 

participar dessa campanha em prol da Casa, a gente leva nossos colaboradores lá 

para a casa de apoio a criança com câncer para sensibilizá-los de repente algum fica 
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como voluntário da casa, o que pode ajudar de alguma forma, com algum dinheiro 

mesmo que seja pouco ou com algum trabalho, no horário que não vá atrapalhar as 

suas atividades, é isso aí, são algumas ações que a gente tem”.  

 

4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: “Não, não fazemos nenhuma medição. A gente enxerga a sociedade vendo a 

empresa com outros olhos”.  

 

5. Que avaliação o senhor faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Eles ficam satisfeitos e muito mais motivados e participam dos projetos como eu 

já falei”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R:  “Estão”. 

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “Olha, eu acho o seguinte: o mais breve possível eu acho que as empresas, cada 

vez mais vão se conscientizar da importância de participar desses projetos, porque é 

assim bom para a empresa pelo fato dos seus colaboradores trabalharem mais 

motivados, né? Então isso já é um ponto que a empresa ganha outro ponto é que a 

sociedade vê a sua empresa com outros olhos a partir do momento que você faz 

para fora, faz para a sociedade aí fora e eu acho que cada vez mais as empresas 

vão estar olhando para isso e tentando agregar isso aí à suas empresas com o 

objetivo de crescerem, porque isso termina levando você ao crescimento, entendeu? 

Leva ao crescimento pelo fato e você ter seus colaboradores trabalhando mais 
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motivados dentro da empresa e leva ao crescimento pelo fato do pessoal aí fora ta 

vendo você agindo, você ajudando, o bairro onde você mora, entendeu? Isso 

termina levantando a sua empresa”.   

 

EMPRESA: MI2 

1. Há quanto tempo e por que a sua empresa participa do Prêmio SESI de 
Qualidade no Trabalho? 

R: “Há dois anos que a gente participa, o motivo foi que recebi o convite achei 

interessante e participei”. 

 

2. Para o senhor, o que significa Responsabilidade Social Empresarial? 

R: “Responsabilidade Social Empresarial é um direito de cada empresário fazer a 

sua parte, muita gente só faz reclamar não procura fazer a sua parte, então a 

Responsabilidade Social Empresarial é ele fazer a parte dele, já que não pode todo 

mundo fazer, pelo menos ele fazer a parte dele, não podendo fazer tudo, mas, pelo 

menos está dando sua contribuição”. 

 

3. A Responsabilidade Social Empresarial gera valor agregado para a 
reputação, a imagem e o negócio da empresa?  Como o senhor mensura/mede 
esse resultado?   

R: “Gera com certeza, e como!”. P: O senhor tem como medir? R: “Eu não tenho 

como lhe dar essa informação agora com precisão”. P: Mas, como é que o senhor 
percebe que a imagem da empresa fica boa, como o senhor percebe isso? R: 
“Eu percebo principalmente nos colaboradores, você sentir na parte dos 

colaboradores, você sentir a satisfação, é o que eu acho mais importante ainda mais 

do que o prêmio, porque pra mim o prêmio maior é eu ver a satisfação do 

colaborador de trabalhar comigo. O Prêmio SESI é bom porque a gente vê o 

resultado, mas, o gratificante mesmo é você sentir o diálogo com o colaborador, ver 

que ele está satisfeito em trabalhar aqui na empresa e a parte social também, eu 

não tenho como medir com precisão, é só dois anos que a gente ta participando, a 

gente ta analisando ainda algumas coisas pra a gente ver melhorias”. 
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4. A empresa possui algum indicador ou ferramenta destinados a medir o 
resultado da empresa a partir da participação no PSQT? 

R: “Agora no momento não”. 

 

5. Que avaliação o senhor faz da satisfação e da produtividade do público 
interno com base nas ações de RS desenvolvidas pela empresa. Eles se 
sentem envolvidos com essas ações de RS? 

R: “Aumenta, se sentem”. 

 

6. As ações de RS que a sua empresa desenvolve ou desenvolveu estão 
inseridas em caráter permanente na gestão da empresa? Fazem parte do 
planejamento estratégico? 

R: “Olhe, nem tudo, é porque tem coisas que a gente tá adaptando e vendo como 

fazer nessa parte social, então não teria como lhe dizer agora o certo”. 

P: O Senhor faz algumas ações, mas não estão inseridas no planejamento 
estratégico? R: “Não, não tão ainda não”. 

 

7. Na sua opinião, qual a perspectiva de futuro da RSE? 

R: “Eu acho que tem um futuro muito bom, muitos empresários estão se 

conscientizando, procurando fazer a sua parte, você vê o seu vizinho fazendo, você 

começa a tomar iniciativa também, se sente motivado e vai fazer também. Quando 

você vê que todo mundo ta fazendo e só você não tá, aí você começa a fazer 

também, começa a praticar também. Acho que tem um futuro muito bom”. 

 

P: O senhor tem alguma coisa que queira falar mais sobre Responsabilidade 
Social? 

R: “Que é muito importante que cada empresário deve fazer a sua parte, dá o 

melhor de si e torcer para que os outros façam o mesmo, para que a gente veja 

assim um Brasil melhor”. 
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