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RESUMO 

 

As empresas fazem parte de um importante segmento da sociedade, além disso, 

exerce significativa contribuição, no que diz respeito à melhoria da qualidade de 

vida da população. Assim sendo, a presente pesquisa buscou investigar a trajetória 

de cinco empresas na área de construção civil Aracaju/SE e a percepção que os 

empresários têm acerca do tema Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Além 

das percepções, fez parte também da pesquisa, conhecer o percurso da construção 

social do empresário, e as possíveis práticas de Responsabilidade Social por eles 

desenvolvidas. A pesquisa se desenvolveu em dois momentos distintos. O primeiro 

buscou o embasamento teórico, procurando estudar a sociologia econômica, 

compreendendo os efeitos provocados pela economia, entendendo às razoes que 

levaram ao surgimento das percepções que permeiam a historicidade entre o 

mercado, o nascedouro das associações como empresa e sua dinâmica na 

sociedade. Foi caracterizado o conceito de responsabilidade social em âmbito 

nacional e local, bem como, a contextualização do estado de Sergipe, destacando o 

município de Aracaju. Descreve como ocorreu o seu desenvolvimento a partir do 

que se considera urbanização. No segundo momento, a realização das entrevistas, 

favoreceu a compreensão da percepção dos empresários no tocante a 

responsabilidade social empresarial, assim como, ações de diferentes 

características em quatro das amostras. Nestas ações estão: patrocínio em eventos 

culturais, doações de projetos para instituições de caridade, a preocupação com a 

preservação do meio ambiente na utilização de materiais de trabalho 

ecologicamente corretos, saúde preventiva e capacitação de funcionários. 

Finalizando a pesquisa, apresentamos as conclusões as quais nos permitiram 

chegar, apontando algumas sugestões para futuras pesquisas que ampliem a 

reflexão sobre este tema.  

 

Palavras-chaves: Responsabilidade Social, Construção Civil, Percepções  

 

  

 

 



 

ABSTRACT 

   

The companies are part of an important segment of the society, besides, it exercises 

a significant contribution, being also responsible for helping in the improvement of 

the quality of life of the population. Like this being, to present research looked for to 

investigate the perception that the entrepreneurs of the building site of Aracaju/SE 

have concerning the theme Business Social Responsibility (RSE). besides the 

perceptions, it was part also of the research, to know the entrepreneur's of the 

building site social construction and the possible practices of Social Responsibility. 

The research grew in two different moments. The first looked for the theoretical 

embasamento, trying to study the economical sociology, understanding the effects 

provoked by the economy, understanding to you reason them that you/they took to 

the appearance of the perceptions that you/they permeate the historicity among the 

market, the nascedouro of the associations as company and his/her dynamics in the 

society. It was also researched, the concept of social responsibility in national and 

local extent, as well as, the contextualização of the state of Sergipe, detaching the 

municipal district of Aracaju, and describing how it happened his/her development 

starting from what is considered urbanization. In the second moment, the 

accomplishment of interviews in five companies, allowed to notice the entrepreneurs' 

perception concerning business social responsibility, as well as, actions of different 

characteristics in four of the samples. In these actions, they are patronage in cultural 

events, donations of projects for charity institutions, the concern with the 

preservation of the environment in the use of work materials ecologically correct, 

preventive health and employees' training. Concluding the research, I introduce the 

conclusions which it allowed to arrive me, and I point some suggestions for future 

researches that enlarge the reflection on this theme.    

   

Keywords: Social responsibility, Construction Civil, Perceptions 
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I – INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica do mercado capitalista tem levado as empresas a buscarem 

resultados financeiros, aumento das fatias do mercado e principalmente, 

sobrevivência e manutenção de sua competitividade. A globalização da economia e 

o acirramento da competição mundial elevaram a escala de produção com a 

consequente busca da redução de custos. Por outro lado os custos sócioambientais 

não têm sido considerados como responsabilidade social empresarial, pois, se 

estabelecem como um bem comum à disposição de todos.  

 

Diante disso, a preocupação da sociedade em busca da preservação da 

qualidade de vida e do meio ambiente vem crescendo acentuadamente nos últimos 

anos. Tanto no âmbito nacional, como em comunidades locais, os cidadãos têm 

cobrado soluções de seus representantes. Atualmente, o estado não é o único 

protagonista do desenvolvimento e da mudança social, agora as sociedades 

impõem que as empresas atuem, também, como um agente da mudança. Assim, os 

movimentos sociais e a sociedade civil vão moldando as percepções das relações 

econômicas e as práticas de consumo, obrigando as empresas a repensarem sua 

forma de gestão, direcionando partes dos esforços em ações que beneficiem o 

mundo ao seu redor. 

 

O comportamento humano é determinado, na maioria, por suas 

motivações, as quais estão ligadas ao atendimento de uma necessidade. Alguns 

fatores motivacionais têm contribuído para que a responsabilidade social 

empresarial torne-se, ainda mais, interesse dos dirigentes de empresas.  

 

Contemporaneamente o tema da responsabilidade social empresarial 

(RSE) tem ocupado cada vez mais espaço em debates acadêmicos. Ele pode ser 

abordado em diferentes campos de saberes, entre eles, administração e sociologia. 

Ao referir às ciências sociais, pode-se dizer que, de um modo geral, existem dois 

campos para pensar este tema. Um destes campos enfatiza a emergência do tema 

RSE como estratégia de marketing das empresas para se obter vantagem 

competitiva. Outro campo, privilegia as mudanças que ocorrem nas relações de 
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mercado e sociedade, empresa e consumidor, em cada momento histórico, como 

possibilidade de compreensão do tema. 

 

 Observam-se profundas mudanças que o mundo empresarial e, mais 

especificamente, as empresas brasileiras vêm passando nos últimos anos, no que 

concerne à elevação de responsabilidade social. Esta, por demais polêmica, tem 

apresentado várias interpretações e entendimento que permeiam desde a 

responsabilidade da empresa com funções de origem, até a preocupação com os 

aspectos sociais e culturais. Melo Neto e Froes (1999), Karkloti e Aragão (2004), 

Goldsteim (2007), Filho (2006) entre outros, tem enfatizado que, a responsabilidade 

social é inerente à gestão de uma organização. 

 

A responsabilidade social empresarial tem crescido de forma 

surpreendente e, assim, o interesse pelas questões sociais demonstradas, bem 

como o vislumbre de possibilidades de mudanças positivas através da atuação das 

empresas no processo de desenvolvimento social, estimularam o interesse pelo 

estudo do tema da RSE. 

 

Juntamente com essa expectativa, esta pesquisa denominada Empresas 

da construção civil do município de Aracaju-Sergipe: Percepções sobre a 

responsabilidade social empresarial, tem como objetivo geral: analisar as 

percepções dos empresários da construção civil do município de Aracaju – Sergipe 

no tocante à responsabilidade social empresarial. Especificamente objetivou: a) 

investigar a percepção que os empresários do setor da construção civil possuem 

acerca da responsabilidade social empresarial; b) descrever as possíveis práticas 

que apontam para o compromisso social, desenvolvidas pelas empresas da 

construção civil; c) compreender as motivações dos empresários para o 

desenvolvimento da responsabilidade social; 

 

A carência de investigações empíricas, sobre percepções e práticas em 

relação à RSE, na região nordeste e, em particular, no município de Aracaju no 

Estado de Sergipe, motivou a realização da presente pesquisa. Isso contribuiu para 

a escolha de um espaço de pesquisa empírica, salientando um dos setores de 

grande expressividade no estado: o da construção civil. 
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A indústria da construção civil atua como protagonista no processo de 

crescimento da maior parte das cidades brasileiras. Esse crescimento tem-se 

acelerado nos últimos anos, incluindo Aracaju à regra desse fenômeno nacional. 

  

Este crescimento não ocorre sem problemas, traumas sociais ou conflitos, 

pois, a urbanização no mundo capitalista tem sido feita com o aumento das 

desigualdades sociais, da exclusão e degradação do meio ambiente. 

 

Aracaju, até a metade da década de 1970, era uma cidade compacta e 

horizontalizada. Apenas no centro apareciam alguns edifícios voltados para serviços 

privados ou públicos, concedendo prioridade à valorização da terra e a expansão 

horizontalizada do espaço urbano. 

 

Na segunda metade dos anos sessenta, o governo do estado constrói o 

primeiro grande edifício de Aracaju: “Estado de Sergipe”. Com 28 andares, era 

destinado a abrigar órgãos da administração pública, tornando-se centro de 

integração estatal, com isso, evidencia-se que a terra urbana estava valorizada, e 

que dela deveria retirar o maior proveito possível. Constituía-se, assim, uma marca 

na vida urbana da cidade, indicando um processo de modernização da pequena 

cidade de Aracaju e a incorporando no contexto regional, como mais uma para a 

especulação do capital, com a justificativa do desenvolvimento e do progresso. 

 

O processo de verticalização de Aracaju foi desenvolvido sob a 

especulação imobiliária de empresas da construção civil local, tais como: 

NORCON1, HABITACIONAL2, 

                                                 
1
 Norcon – a nordeste construções ltda – fundada em 1958, atuou inicialmente no ramo de obras 

publicas e industriais. Com o tempo, direcionou seu foco a construção de unidades residenciais 
voltadas para classe media e alta. Segundo dados da empresa, mais da metade dos apartamentos 
de ótimo padrão construídos em aracaju e de sua autoria. (www.norcon.com.br, acessado em julho 
de 2009) 
 
2
 Habitacional - O Brasil acabava de conquistar o tricampeonato mundial de futebol. Coincidência ou 

não, nascia a Habitacional Construções impulsionada pelo mesmo entusiasmo e espírito de desafio 
e vitória presentes em seus fundadores: o Engenheiro João Alves Filho e a Advogada Maria do 
Carmo Nascimento Alves. . (www.habitacional.net, acessado em julho de 2009) 
 
 

http://www.norcon.com.br/
http://www.habitacional.net/
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CELI3, COSIL4, CUNHA5, entre outras. Posteriormente, a valorização da terra e as 

atividades econômicas atraíram grupos de outros estados, porém, vinculados em 

Sergipe, tendo como exemplo a construtora Andrade Mendonça. Nesse processo, 

as empresas da construção civil têm a maior visibilidade e destaque na região, 

como impulsionadores do processo de urbanização de Aracaju. 

 

Entretanto, a ideia de verticalizar, causou prejuízos para o meio ambiente 

e desrespeito à legislação6. Com o intuito de mudar uma visão negativa sobre este 

setor, muitas empresas assumiram a responsabilidade social como forma de 

minimizar os danos causados em alguns desses processos e reposicionasse no 

imaginário social. 

 

Para concretizar os objetivos descritos anteriormente, o processo 

metodológico utilizado na pesquisa constitui-se de: 

a) revisão de literatura, objetivando, a construção do quadro analítico do 

trabalho, sobre responsabilidade social empresarial, relação mercado, empresa e 

sociedade, processo de urbanização da região; 

b) pesquisa documental, junto aos órgãos representativos na discussão 

sobre responsabilidade social empresarial, em nível nacional e local, bem como 

junto a entidades representativas da construção civil, para coleta de dados relativos 

                                                 
3
 Celi - Desde 1968, quando foi fundada, a Construtora Celi marca sua presença no mercado e 

estabelece seu próprio conceito profissional através da criatividade e da capacidade técnica de seus 
colaboradores, ou seja, a tradução ideal para qualidade, velocidade de execução e rigoroso 
cumprimento de prazos. . (www.celi.com.br, acessado em julho de 2009) 
 
4
 Cosil - construções e incorporações ltda. A Cosil foi fundada em agosto de 1965, pelo Engenheiro 

José Carlos Silva. Nos primeiros 10 anos atuou em obras públicas no Estado de Sergipe, após este 
período a Cosil inaugurou o seu primeiro empreendimento residencial, o Edifício Jovino Silva, em 
Aracaju, que foi uma homenagem de José Carlos Silva ao seu pai. Daí por diante os 
empreendimentos imobiliários tornaram-se o principal segmento de atuação e a Cosil passou a 
dedicar-se à construção e incorporação de imóveis industriais, comerciais e residenciais, assumindo 
sua verdadeira vocação. . (www.cosil.com.br, acessado em julho de 2009) 
 
5
 Cunha - A implantação da Construtora Cunha LTDA, ocorreu em 25/01/1979 com a associação dos 

responsáveis, Sr. José Francisco da Cunha e Genivaldo Tavares da Cunha. A empresa tem como 
serviço, a construção de imóveis residenciais (prédios e condomínios de casas), imóveis comerciais, 
vendas e aluguéis de galpões e comercialização de terrenos. . (www.construtoracunha.com.br, 
acessado em julho de 2009). 
 
6
 Legislação - No Brasil, o conselho nacional do meio ambiente, CONAMA, através de suas câmaras 

técnicas e com apoio da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é o órgão responsável 
pela proposição de resoluções e leis que regulamentam as questões relacionadas com o meio 
ambiente. 

http://www.celi.com.br/
http://www.cosil.com.br/
http://www.construtoracunha.com.br/
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ao estudo. Estes documentos foram requisitados ao Conselho Regional de 

Arquitetura e Engenharia de Sergipe (CREA-SE) e à Administração Estadual do 

Meio Ambiente (ADEMA); 

c) realização de entrevistas semiestruturadas junto aos empresários da 

construção civil, bem como dirigentes responsáveis pelos projetos sociais 

desenvolvidos pelas empresas ou equivalente. Nestas entrevistas, apreendeu-se 

fundamentalmente as percepções que os empresários têm acerca da 

responsabilidade social e de que forma se concretizam ou não estas percepções. 

Com os outros, visa caracterizar o que concretamente vem sendo desenvolvido 

pelas empresas, tidas como práticas socialmente responsáveis que têm efeito 

positivo no seio da comunidade aracajuana. Para tanto, foi utilizada a pesquisa 

qualitativa e discussões tipo grupo de foco7, aplicada como investigação da 

percepção dos beneficiados pelos projetos sociais.  

 

Com o propósito da análise do segmento empresarial da construção civil, 

foram selecionadas, como amostras, cinco empresas do setor no município de 

Aracaju, para realizar os objetivos propostos. 

         

O presente estudo está organizado em três capítulos: o primeiro se 

reporta à Economia e Sociedade: São levantadas questões com base nos 

resultados da pesquisa bibliográfica, que permitiram construir o quadro de análise 

dos dados empíricos coletados.  

 

Nesta direção, são levantadas ainda no primeiro capítulo, considerações 

e análise a respeito dos teóricos clássicos ligados à sociologia econômica, 

buscando o caminho do viés sociológico, no sentido de tornar compreensíveis os 

efeitos provocados pela economia de mercado numa sociedade que passa a 

questionar seu objetivo principal. Portanto, enfatizará, basicamente, às razões que 

levaram ao surgimento das percepções que permeiam a historicidade entre o 

mercado, o nascedouro das associações como empresa e sua dinâmica na 

                                                 
7
 Grupo focal - Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa que coleta dados 

por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Como 
técnica, ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e as entrevistas em 
profundidade. (ver referencias bibliográficas) 
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sociedade. Finalizando o capítulo, será abordado como a concepção do termo 

responsabilidade passa a ser investigado e debatido no panorama da chamada 

contemporaneidade. 

       

O segundo capítulo trata do surgimento e consolidação das empresas da 

construção civil no estado de Sergipe. Será dado enfoque à história da construção 

civil no Estado de Sergipe. Surgimento, Consolidação e desenvolvimento, assim 

como está estruturado o mercado empresarial da construção civil em Aracaju, a real 

importância das empresas da construção civil frente às questões sociais, e de que 

forma elas podem contribuir para o desenvolvimento do Município de Aracaju – 

Sergipe. Abrange ainda neste corpo do capítulo, os tópicos: processo de 

urbanização de Aracaju e o setor da construção civil em Aracaju, como forma de 

compreensão do cenário socioeconômico de atuação destas empresas. 

 

No terceiro capítulo, são discutidas as percepções e as possíveis práticas 

da responsabilidade social empresarial das Empresas da Construção Civil do 

município de Aracaju. Aqui serão analisadas quais as atividades desenvolvidas 

pelas empresas em relação à responsabilidade social empresarial, qual a 

percepção dos empresários, e, quais são as motivações destes para o 

desenvolvimento dessas práticas. 
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1- ECONOMIA E SOCIEDADE: UMA CONSTRUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Neste capítulo, considerações e análise a respeito dos conceitos dos 

clássicos ligados às ciências econômicas e sociais são evidenciados, com isso, 

buscará o caminho do viés sociológico, no sentido de tornar compreensíveis os 

efeitos provocados pela economia de mercado numa sociedade que passa a 

questionar seu objetivo principal: se é a existência humana ou ela é apenas um 

meio para o indivíduo, as diferenças de vida em grupo e a vida individual. O apreço 

entre o novo e o velho são marcas históricas da sociedade moderna, à qual serão 

reportadas neste capítulo. Portanto, é dada ênfase basicamente, às razões que 

levaram ao surgimento das percepções que permeiam a historicidade entre o 

mercado, o nascedouro das associações como empresa e sua dinâmica na 

sociedade. Finalizando o capítulo, é abordada como a concepção do termo 

responsabilidade social passa a ser investigado e debatido contemporaneamente. 

 

1.1 Mercado, empresa e sociedade.  

   

Por ser considerado o iniciador da ciência econômica, a visão econômica 

de Adam Smith foi fortemente marcada por temas que se encontravam presentes 

no debate filosófico de sua época, como a relação entre as paixões individuais e 

bem comuns, ou da crença da existência de leis universais, que tudo determinava.  

Ele propôs que seria possível a análise científica, a qual ultrapassaria as vontades 

individuais expressadas no seu contexto, defendendo que a riqueza é fruto do 

trabalho humano, baseada na divisão do trabalho. É importante observar que os 

estudos de Smith provocaram transformações no modo de pensar da época, porque 

a economia se sustentava basicamente na agricultura, logo, suas ideias geram 

polêmicas aos fisiocratas8 e tempos depois são duramente criticadas por Karl Marx. 

Entretanto, convém salientar que Smith (1997) se preocupou, também, com a vida 

social humana, quando diferencia as atividades dos homens em referência a dos 

outros animais, enfatizando que, suas necessidades são satisfeitas mediante sua 

própria busca, a saber: 

 

                                                 
8
 Corrente de pensamento que entendia a economia basicamente sustentada na agricultura 
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O homem, entretanto tem necessidade quase constante da ajuda dos 
semelhantes, e é inútil esperar essa ajuda simplesmente da benevolência 
alheia. Ele terá maior probabilidade de obter o que quer, se conseguir 
interessar a seu favor a auto-estima dos outros, mostrando-lhes que é 
vantajoso para eles fazer-lhes ou dar-lhe aquilo de que ele precisa. É isso 
que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Dê-me aquilo que eu 
quero, e você terá isto aqui, que você quer __ esse é o significado de 
qualquer oferta desse tipo; e é dessa forma que obtemos uns dos outros a 
grande maioria dos serviços de que necessitamos.( SMITH,2004.p.34-35) 

   

 

  Segundo Smith, o mundo social funciona sempre por meio de 

transação, negociação, ou, ainda, por compra e o que se tem a oferecer, a troca 

dependerá da capacidade e talento que cada um possua e, inevitavelmente, das 

suas necessidades. É importante ressaltar que, para Smith, o trabalho tem valor de 

troca, embora não seja considerado real nas mercadorias, mas o dinheiro é o preço 

nominal. 

No contexto das discussões de mercado interno e externo, faz-se 

necessário criar uma junção com a visibilidade que Smith direciona no debate da 

aplicação do capital ser no próprio país, pois, segundo Smith, (2004) todo indivíduo 

implanta um negócio inclinado a aplicar seu capital de maneira que ofereça as 

maiores possibilidades de sustentar a atividade interna e assegurar renda e 

emprego ao número máximo de pessoas de sua comunidade. Se a renda de uma 

sociedade é medida por seu valor de troca e o indivíduo se empenha no aumento 

dessa renda, pode-se avaliar que, mesmo sem saber, ele está promovendo um bem 

público, mesmo encontrando-se mais preocupado com a segurança do seu negócio. 

Há, um princípio de entendimento dos donos do capital com a sociedade, pois: 

 

Ao preferir fomentar a atividade do país e não de outros países, ele tem 
em vista apenas sua própria segurança; e, orientando sua atividade de tal 
maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas a seu 
próprio ganho e, neste como em muitos outros casos, é levado como uma 
mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas 
intenções. Aliás, nem sempre é pior para a sociedade que esse objetivo 
não faça parte das intenções do individuo. Ao perseguir seus próprios 
interesses, o indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade 
muito mais eficazmente do que quando tenciona realmente promovê-lo. 
(SMITH, 2004. p. 51-52) 
 

  

Adam Smith explica que o indivíduo possuidor do capital, e que tem poder 

de compra da força do trabalho, é quem melhor sabe julgar em qual o tipo de 
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atividade nacional pode aplicar seu capital e qual o produto que vai dar maior 

possibilidade de valor. Ainda diz que nenhum legislador deve apontar como 

pessoas ou associações empresariais devem usar seu dinheiro ou tipo de atividade 

na sua jurisdição, visto que seria desnecessário e perda de tempo.         

     

 Para falar na sociedade onde as riquezas das pessoas e das 

organizações passaram a fluir instantaneamente em rede de relações abstratas, 

além de atender as exigências dos acionistas ou sócio-quotista9, os gestores 

precisam vislumbrar formas de promover o bem estar da sociedade para atrair seu 

interesse de provocar os desejos de consumo. Para uma melhor compreensão 

sobre esse aspecto, reporto-me à crítica que Simmel já fazia em meados do século 

XIX à sociedade do dinheiro. Entretanto, não se pode falar em mercado e empresa 

sem mergulhar nos efeitos que esta sociedade veio provocar nas relações de 

subjetividade entre os indivíduos, mediada pela sua personalidade. Aqui ele sela o 

nicho cultural e converge para a automatização dos costumes. Nesse caso, o 

dinheiro passa a ser comum a todos e aos interesses de tudo. 

 

Partindo do princípio de que o dinheiro é um dos mais importantes 

elementos do mercado, é pertinente elucidar aspectos ligados a ele e a sua relação 

com a sociedade. Neste contexto, útil é recorrer ao aporte teórico vislumbrado por 

Simmel (1986) quando refere-se à tragédia da cultura moderna,10 que a define 

como a separação e estranhamento entre esferas objetivas e subjetivas. Com o 

advento do capitalismo essas relações se solidificaram. O ato de consumir tornou o 

homem dependente de novas formas de exigência que passa a compor o quadro 

social, que consequentemente, se altera. As condições do mercado tornam-se mais 

pretensas a atender subjetivamente aos interesses dos indivíduos ou dos cidadãos 

que se utilizam das mercadorias e dos serviços como satisfação de suas 

necessidades básicas e seus desejos. Ele ainda salienta que a economia 

monetária, implica nas relações humanas por meio do dinheiro. 

   

 

                                                 
9
 Os acionistas e sócio-quotistas fazem parte do grupo de relacionamento chamada Stakeholders 

 
10

 Simmel-1986 - tema referenciado no livro – o dinheiro na cultura moderna. (ver referências 
bibliográficas. 
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Com isso, há uma aproximação da ideia inicial de trocas e de mercado 

nas grandes cidades, ou seja, nas áreas mais urbanizadas, de acordo com Simmel: 

 

A metrópole moderna, entretanto é provida quase que inteiramente pela 
produção para o mercado, isto é, para compradores inteiramente 
desconhecidos, que nunca entram pessoalmente no campo de visão 
propriamente dito do produtor. Através dessa anonimidade, os interesses 
de cada parte adquirem um caráter impiedosamente prosaico; e os 
egoísmos econômicos intelectualmente calculistas de ambas as partes 
não precisam temer qualquer falha devida aos imponderáveis das 
relações pessoais. (SIMMEL, 1950. p.16) 

 

Assim, a economia do dinheiro afastava a relação direta e propiciava a 

capacidade de acumular, tornando a vida comunitária indiferente. As relações 

passaram a ocorrer de forma anônima, sem a proximidade, numa dimensão maior 

de intercambio social, sem, entretanto, preocupar-se com a qualidade e 

individualidade da essência do ser humano. Para que o mercado não se limitasse 

apenas ao comportamento de simples balanceamento de oferecimento de serviços 

e retribuição, faz-se necessário, pensar em princípios de produção que sirva ao 

cliente e que haja além da venda dos serviços uma relação de conhecimento, de 

caráter reconhecido. A crítica à sociedade meramente calculista, que Simmel 

apresentou ao mundo, contribuiu para a geração de reflexões críticas que 

minimizassem a exploração do homem nas relações econômicas.     

 

Outro autor que refletiu sobre as transformações ocorridas com o 

aumento da sociedade urbana industrial e o sentido da relação entre economia e 

sociedade foi Max Weber. 

 

Weber conceitua empresas e instituições como poder de pressão social. 

Entende-se, então, que, Weber aponta para uma ordem administrativa, referente ao 

ato de regular a ação associativa e, com isso, vem apresentar uma percepção de 

mercado que, para ele, tem quatro aspectos que o regulam, condicionado- o a: 

 

1 de modo somente tradicional, pela assimilação de limitações ou 
condições tradicionais de troca; 2 de modo convencional pela 
desaprovação social da mercabilidade de determinadas utilidades ou da 
livre luta de preços e de concorrência para determinados objetos de troca 
ou para determinados círculos de pessoas; 3 de modo jurídico, pela 
efetiva limitação jurídica da troca ou da liberdade na luta de preços e de 
concorrência, de forma geral ou para determinados círculos de pessoas ou 
objetos de trocas, no sentido uma influência da situação de mercado dos 
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objeto de troca (regulações de preços) ou de uma limitação da posse, 
aquisição ou alienação do poder de disposição sobre bens, para 
determinados círculos de pessoas; 4 de modo voluntário: pela situação de 
interesses: regulação material e, ao mesmo tempo, liberdade formal do 
mercado. (Weber, 2000. p.51) 

 

  Diante de tal afirmação, ele indica, principalmente no último aspecto, 

que a economia é guiada pelos interesses das relações comerciais. Ela é quem 

define suas leis. Convém salientar que o entendimento de Weber sobre a economia, 

leva-o para o campo das Ciências políticas, uma vez que não se pode falar em 

política econômica, sem referendar as suas concepções. Seu entendimento sobre 

as questões relacionadas à economia e à sociedade dá-se sob forma compreensiva 

aos atribuídos pelos seus participantes, na medida em que a ação social mostre 

características que, supondo-se a ausência da situação econômica, isto é, uma 

disposição de reservas praticamente ilimitadas de bem e ações possíveis e 

adequadas, teriam de permanecer as mesmas (Weber, 2000. p. 230). 

Assim, as relações econômicas sempre foram permeadas de sentido 

subjetivo, além de ser meramente trocas de cunho puramente material, podendo, 

também, ser entendida como relações que podem ser cunhadas na capacidade e 

mérito de cada indivíduo. Esta concepção em Weber (1999) pode ser definida como 

o emprego de ideias e métodos sociológicos e aos fatos de interesse científico e 

econômicos direcionados aos mercados e empresas. Nessa trajetória, Weber 

enxerga na sociologia econômica um estudo do setor na sociedade e como a 

maneira pela qual os fatos e interesses científicos influenciam o resto da sociedade 

e os modos pelo qual o restante da sociedade os influencia. Assim sendo, a 

economia pode influenciar o mercado e vice-versa ele pode também influenciar a 

economia. Nesse sentido, os fenômenos econômicos são sociais por natureza, e 

estão fixados no conjunto ou em parte de uma estrutura social. Essa abertura 

propiciada por Weber possibilitou um direcionamento voltado para o poder de 

influência e de decisão dos três pilares em questão de mercado, empresa e 

sociedade. 

          

É notável a natureza da crítica que Marx faz à economia clássica, 

expressa em Adam Smith, constituída, na sua apreensão, da seguinte forma: 

 

A análise de Adam Smith sobre o estado de progresso ou de estagnação 
das sociedades. Para um caráter cientifico a esta análise da sua obra, 
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que, nele tem valor de conspecto geral, seria necessário investigar os 
diversos níveis de produtividade atingidos por cada um dos povos em 
diferentes períodos do seu desenvolvimento. (MARX in Ricardo, 2006, 
p.87). 
 

 

Na Visão de Marx, um povo só atinge o ápice industrial quando leva-se 

em consideração seu ponto alto histórico. Isso não é considerado em Smith no seu 

estudo econômico no que diz respeito à produção que tem um sentido da busca 

excessiva do lucro que, para Marx, seria definição dos meios e estratégias para 

buscar esse lucro, ou seja, conceber as condições contextuais11, visto que 

dependendo dessas condições uma dada produção pode ser mais favorável que 

outra. Portanto, diz Marx, a riqueza é gerada em grande escala pela facilidade dos 

seus elementos subjetivos e objetivos disponíveis. 

 

Sobre a discussão relacionada à produção, Marx refere-se aos 

economistas clássicos, ao afirmar que esses economistas entendem que a 

produção funciona melhor com a política moderna. Ele defende o estado de direito, 

ou seja, essa produção aqui referida pode ser operada pela lei do mais forte por ser 

nele que o direito sobrevive. Continuando com a questão em volta da produção, 

alega que o produto só se torna produto no consumo, levando em conta que se 

produz para a troca e não uso do sujeito que atua. O que diferencia as afirmações 

de Marx em relação a Smith, é a subjetividade que está incutida na produção e 

consumo. Necessário se fazia levar em consideração que o consumo motiva a 

produção, mas essa produção recebe influência dos elementos de consumo que 

são gerados a partir das necessidades, de impulso e finalidades. Para Marx, a 

produção não fornece apenas o objeto de consumo. Ele determina aos indivíduos o 

que deve ser consumido. Logo, a critica é a analise que se faz à produção vista 

pelos economistas burgueses,12 segundo Marx, provoca outras necessidades no 

consumidor, criando consequentemente o consumidor com impulso para consumir. 

Isso fica evidente na economia política (a produção gera consumo, criando um 

modo determinado de consumo originado sob a forma de necessidade – o desejo e 

a capacidade de consumo). 

                                                 
11

  Observando as condições geográficas como: solo e clima bem como os interesses e necessidade 
dos indivíduos.  
12

 Economista burguês – voltados exclusivamente à produção, consumo e distribuição do produto no 
mercado. 



 

 

23 

 

O contraponto de Marx se dá quando o mesmo configura que, numa 

sociedade produtiva, as necessidades naturais passam a ser irrelevantes, pois, a 

sociedade cria processos que levam ao surgimento de outras necessidades para 

que os indivíduos sejam cada vez mais consumidores e tornem-se dependentes das 

subjetividades oriundas da produção. 

            

Na continuidade da construção de uma análise critico histórica do 

mercado, Karl Polanyi, amplia a possibilidade de apreensão das novas articulações 

que se estabelecem com o advento do capitalismo. 

 

Polanyi (2000) acreditava que, antes da ascensão do capitalismo em 

períodos conflitantes, a solidariedade convocava as pessoas a ajudarem a 

comunidade, sua vivenda e o seu ambiente. O autor demonstrou que, antes do 

capitalismo industrial e da economia de mercado, as atividades relacionadas à 

economia estavam imersas na sociedade que, de certa maneira, fortaleciam os 

laços sociais entre as pessoas. Com o surgimento da revolução industrial no final do 

século XVIII, o capitalismo havia transformado a vida das pessoas, causando o 

empobrecimento dos trabalhadores e quebrando os laços da cultura ética mantido 

por eles antes da revolução industrial.  

 

Para Karl Marx, o capitalismo sucatava os trabalhadores, mas esta não 

seria a consequência negativa principal na visão de Polanyi. Para ele, as 

consequências culturais deste sistema ainda eram muito mais perversas no sistema 

de mercado. Este, demasiadamente desregulado, trazia a desestruturação da 

economia da sua base social e distanciava as pessoas do meio sócio-cultural que 

constituía a fonte da existência humana.  Ainda que a sociedade, criada após a 

revolução industrial, sustentasse este novo padrão econômico, a moderna 

continuava, incansavelmente, tentando proteger-se das ameaças que vinham 

mudar a direção, referente ao ambiente natural. Polanyi defende que a atividade 

econômica sempre esteve enraizada nas relações sociais, como observado em 

todos os teóricos revisados. 

 

Com a emergência da economia de mercado, a necessidade de 

sobrevivência levaria as pessoas a trabalharem nas indústrias, onde os seus 
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salários eram unicamente determinados pelo mecanismo mercantil. Os estragos 

relativos ao mercado foram inteiramente sentidos nas relações sociais, os valores 

herdados no pré-capitalismo foram destruídos, afetando, significativamente a 

sociedade e sua relação com o ambiente natural. Apesar das ruínas deixadas por 

este mercado, Polanyi sinaliza que alguns membros da sociedade procuraram criar 

organizações que pudessem garantir proteção contra esta lógica de mercado livre, 

mas, embora a sociedade civil lutasse bravamente, ele assegura que o mercado e a 

democracia gerados pelo povo seriam irreconciliáveis. 

 

Polanyi não rejeita os mercados e nem as indústrias. Ele apenas almeja 

que, na sociedade industrial pudesse levar a recuperação da solidariedade social e 

que criassem condições para que os comércios e as indústrias servissem, ao invés 

de destruir a comunidade e trabalhar para elas próprias alimentando sonhos 

puramente privados.  

 

No modelo da economia de mercado, em regra geral, as pessoas 

maximizam os ganhos através de um processo de competição, trocas e 

negociações e compra da força de trabalho a preços muito baixos. Assim, as 

interpretações defendidas na teoria neoclássica são completamente o inverso do 

que Polanyi pensava. 

 

Para ele, a economia, por estar entrelaçada socialmente antes do 

capitalismo13 (Revolução Industrial), força limites às funções do mercado. 

 

A descoberta mais importante nas recentes pesquisas históricas é que a 
economia do homem, como regra, está submersa em relações sociais. Ele 
não age desta forma para salvaguardar seu interesse individual na posse 
de bens materiais, ele age assim para salvaguardar sua situação social, 
suas exigências sociais, seu patrimônio social. Ele valoriza os bens 
materiais na medida em que eles servem a seus propósitos. (POLANYI, 
2000, p.61) 

 

Por serem os indivíduos seres culturais, no período social pré-capiltalista 

a cultura do povo determinava as práticas econômicas. Algumas pessoas não eram 

somente determinadas pelas suas motivações econômicas, mas, pela amizade e 

auxílio; as atividades econômicas pré-capitalistas, davam-se através da 

                                                 
13

  As amarras e consequências para a economia que a revolução industrial causou. 
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reciprocidade e redistribuição, onde os serviços prestados pelos membros da 

sociedade eram retribuídos. As pessoas trabalhavam em torno de um bem comum 

e possuíam uma autoridade central que garantia assistência aos excluídos, ou 

doentes, funcionando como um agente de redistribuição. 

 

Princípios de comportamento como esse, contudo, não podem ser efetivos 
a menos que os padrões institucionais existentes levem a sua aplicação. A 
reciprocidade e a redistribuição são capazes de assegurar o 
funcionamento de um sistema econômico sem a ajuda de registros 
escritos e de uma complexa administração apenas porque a organização 
das sociedades em questão cumprem as exigências de uma tal solução 
com a ajuda de padrões tais como a simetria e a centralidade (POLANYI, 
2000, p.63). 

 

Hoje, a nova sociologia econômica busca de forma analítica resgatar os 

conceitos originados nas teorias de Polany, fazendo entender que a economia é 

algo derivado de motivações econômicas, sócias e culturais como esferas 

entrelaçadas por uma origem histórica, embora reconheça que suas aplicações e 

interferências são complexas. Ele faz uma apologia às sociedades antes do 

dinheiro, introspectando os valores dos indivíduos nas suas organizações, 

marcadas pela forma de suas vivências.  

 

Do ponto de vista da construção histórica gerada por Polanyi todas as 

organizações sociais estão interligadas, principalmente aquelas que estão 

diretamente ligadas ao mercado, onde o mesmo começa a impor algumas regras, 

em função das atividades produtivas, e a retirada desgovernada das matérias-

primas, como foram abordadas em Smith. Citando um exemplo, observa-se o 

aumento da influência dos movimentos sociais14 (ambientalistas) que pressionam as 

organizações pelos abusos oriundos das suas produções, exigindo a não 

degradação do meio ambiente, ou seja, estes movimentos moldam as percepções 

das atividades econômicas e as práticas de consumo. Já se vislumbra aqui uma 

preocupação, não somente desses movimentos, mas, também, de outros órgãos e 

entidades da sociedade. 

 

                                                 
14

 Movimentos sociais na visão de Manuel Castells (1999) - São ações coletivas com um 
determinado propósito cujo resultado, tanto em caso de sucesso como de fracasso, transforma os 
valores e instituições da sociedade. livro – O poder da identidade (ver referências bibliográficas) 
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Analisando o atual contexto histórico, verifica-se que alguns princípios de 

comportamento que determinam as práticas econômicas, existiram e sempre 

existirão com mais ou menos evidência. Em alguns casos, a crença começa a 

existir com força, principalmente, no tocante ao direcionamento que estes 

comportamentos interferem no meio empresarial, de modo que, a não observância 

destas percepções, criam um forte impacto negativo nos negócios. Isso sinaliza 

mudança de visão e aponta para a sensibilidade de quem gerencia o mundo dos 

negócios. 

 

A configuração do ambiente empresarial e sua importância para a 

definição e o entendimento dos contextos, com os quais as organizações se 

relacionam, constituem um ponto de partida para o enfoque das percepções do 

empresariado. Não se pode negar a importância das empresas na sociedade, e as 

funções que elas têm assumido em relação a sua atividade social. Adam Smith no 

seu livro a Riqueza das Nações mostra que no século XVIII havia uma análise de 

que para desenvolver uma sociedade seria preciso fomentar atividades produtivas 

na região. Com as novas necessidades empresariais surgidas, a contribuição das 

teorias clássicas e cientifica da administração que privilegiam apenas a esfera 

produtiva da organização. No campo das ciências sociais, a sociologia econômica 

passa a ter uma nova abordagem e o homem passa a ser um agente produtor de 

cultura e de valores, passando a atuar em diversos espaços da sociedade. O 

ambiente, ainda estava restrito ao espaço interno das empresas, sendo o elemento 

humano considerado como mais um alicerce para seu funcionamento. 

 

 A partir disto, as formas de como as empresas são vistas causam 

frustrações às expectativas da sociedade. Na maioria das vezes, elas se separam 

de alguns objetivos que justificam a sua presença na região onde elas estão 

inseridas. Analisando as relações do passado, observa-se que algumas ao invés de 

colocarem-se a serviço do homem e da sociedade elas colocam-se ao seu próprio 

serviço. O campo de análise não concerne somente à economia, mas também à 

sociologia, á política, decorrente de intelectuais como Marx, Weber, Simmel e Smith 

que tiveram um papel importantíssimo para o estabelecimento de leituras do 

advento histórico da economia de mercado. 

  



 

 

27 

 

Para visibilizar a histórica relação do homem em sua caminhada, com os 

processos de empreendimento da vida social, destacam-se as pressões sociais que 

a civilidade vem operando sobre as organizações econômicas que, 

consequentemente, modificam os paradigmas de gerenciamento. Nota-se, pelos 

diversos modelos de relação de trabalho, várias demandas em função da 

tecnologia, dos valores da própria globalização, das necessidades emergenciais 

das populações carentes e da qualidade da formação consumidor. Em função de 

aspectos dessa natureza e outros interesses inerente às corporações, vem 

observando-se uma crescente aceitação de empresas, referente à oferta, parcerias 

com as motivações não apenas do lucro, mas também com as apresentadas pela 

sociedade.  

 

A vida do homem no mundo capitalista iniciou-se no final do século XVIII 

e inicio do século XIX com a revolução industrial. Nesses períodos, tudo girava em 

torno de uma estrutura chamada empresa, onde o cidadão comum passava a maior 

parte do seu dia, dedicando a sua força física ou intelectual na produção de bens e 

serviços para, em troca, receber uma remuneração pela atividade desenvolvida. No 

entanto, a revolução industrial e o capitalismo representaram um grande marco no 

surgimento e progresso da humanidade, trazendo, além de muitos benefícios, 

gravíssimos problemas sociais, deixando sequelas até hoje. Foi a partir desses 

acontecimentos que os trabalhadores conquistaram avanços nas jornadas de 

trabalho, nas suas organizações sindicais, nos direitos econômicos políticos e 

sociais.      

 

Quando no mundo do trabalho passa por significativas mudanças, a 

própria forma de existência social também muda, sendo que, para viver é preciso 

consumir, para consumir é preciso adquirir as mercadorias para a satisfação das 

necessidades humanas, com isso, o ato de consumir torna-se um ato social 

inserindo nas configurações do momento histórico. 

 

É nesse sentido, que se pode compreender a crescente importância do 

tema responsabilidade social empresarial, para estudiosos, empresários e 

consumidores, com decorrência das novas exigências dos consumidores em 
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relação aos produtores e produtos, como resposta estratégica das empresas para a 

competição e o aumento dos lucros. 

 

 

1.2 Responsabilidade Social Empresarial – atualidade do debate 

 

A emergência das organizações empresariais, a partir da Revolução 

Industrial, representou um salto na estrutura produtiva e econômica da época. 

Perpetuando até os dias atuais, essas estruturas produtivas vêm cada vez mais 

evoluindo e tornando-se complexas. A evolução das empresas partiu de um 

capitalismo crescente, até o composto por uma concorrência brusca. O surgimento 

de mudanças nos paradigmas dos modelos de relações de trabalho e de concepção 

da sociedade contribui para o entendimento de que o lucro financeiro não deve ser 

o único objetivo de uma empresa. 

 

No decorrer do tempo, a sobrevivência dos negócios passou a ser 

considerada fundamental. Assim, os compromissos não se restringiam aos 

definidos pela ordem econômica, centrada no mercado, o qual minimiza os custos, 

e aumenta o lucro. Além desses compromissos, as empresas precisam visar 

artifícios, para promover o bem-estar do seu grupo de relacionamento e da 

sociedade no seu contexto amplo. 

 

As sociedades do sistema capitalista estão passando por transformações 

inerentes ao processo de globalização. Elas influenciam as atividades humanas 

contemporâneas, atribuindo diferentes visões de mundo e, por conseguinte, 

obrigando os indivíduos a criarem novos hábitos, rompendo com os valores 

tradicionais. 

 

Analisando este contexto, Karkloti e Aragão (2004) afirmam que o 

crescente nível de informação e conscientização da sociedade está alterando a 

gestão das empresas e impelindo-as a assumirem novos compromissos que vão 

além daqueles definidos pela ordem econômica, centrada no mercado, onde a 

minimização de custos e a primazia do lucro eram os objetivos únicos. 
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A função da empresa limitava-se a obrigações, apenas para governos e 

acionistas. Porém, logo depois, passou a observar uma ampliação ostensiva de 

uma tendência de atribuições que representam também a promoção do bem-estar 

da sociedade num âmbito mais abrangente. Desta forma, as novas expectativas 

para o papel das empresas traduzem-se em responsabilidade que ultrapassam os 

modelos tradicionais de administração, ou seja, além da produtividade, 

compreendem aspectos sócio-culturais e ético-ambientais. 

 

Os comportamentos das empresas, como base da atuação socialmente 

responsável, revelam que as ações empresariais levam em conta aspectos e 

necessidades de um maior número de agentes, participantes do seu entorno: 

trabalhadores, fornecedores, consumidores, governos, comunidade e meio 

ambiente. 

 

Para Karkloti e Aragão (2004), administrar com essa nova agenda de 

responsabilidades e manter-se no mercado altamente competitivo e sem fronteiras, 

tem representado um desafio à gestão das empresas, pois, necessitam utilizar 

estratégias que levem em conta a melhoria da qualidade de vida, a valorização do 

potencial humano, o equilíbrio ecológico e a equidade social. 

 

O tema da responsabilidade social das empresas tem seu surgimento em 

1899, quando o empresário A. Carnagie, fundador do conglomerado U.S stell 

Corporation,15 estabeleceu uma abordagem de responsabilidade social das 

empresas baseada em dois princípios: caridade e custódia (Stoner, 1985).  

 

O princípio da caridade exigia que os membros mais afortunados da 

sociedade ajudassem os menos afortunados como os desempregados, os inválidos, 

os doentes e os velhos. Esse princípio era entendido como caritativo, e os 

indivíduos com alto poder aquisitivo, determinavam o quanto iriam contribuir para os 

excluídos. Entretanto, estas questões responsabilizavam os proprietários, gerentes, 

indivíduos e, não necessariamente, as empresas. 

 

                                                 
15

 Empresa norte Americana com modelo de relação no trabalho, incutido a responsabilidade social. 
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Nas décadas de 1950 e 1960, começaram a surgir dúvidas no tocante às 

preocupações com a responsabilidade social, sob a concepção existente no final do 

século XIX, ou seja, aquela direcionada aos princípios da caridade e custódia. A 

partir daí, a definição sobre responsabilidade social das empresas tem sido 

debatida e as controvérsias surgem ao longo do tempo.  

 

Mudanças significativas, correlatas à gestão empresarial estão 

diretamente ligadas às exigências da sociedade, que são relações externas a ela. 

Anteriormente, as exigências eram voltadas aos benefícios, ligadas aos seus 

acionistas. Porém, as pressões da sociedade contribuíram e apressaram, a 

mudança de paradigma na forma de gerenciar, ofertando os serviços e/ou produtos. 

 

Ao traçar um histórico evolutivo, percebe-se que a empresa sempre atuou 

como um ator social, até mesmo na revolução industrial, quando era centrada na 

acumulação do capital. Com a emergência da revolução industrial, o progresso 

econômico, relacionado diretamente com a economia de mercado, provoca o 

surgimento de sérios agravantes.  Além do advento do capitalismo, traz consigo o 

aumento da pobreza. Dessa forma, a interferência da empresa e da sociedade é 

importante, sendo que sua finalidade era emergir como agente de transformação. 

 

 É possível exemplificar com a década de 1960, nos Estados Unidos, 

onde a guerra do Vietnã produziu várias insatisfações, abrindo novos caminhos 

para formar novas ideias sobre a responsabilidade social empresarial. Naquela 

época, os membros da sociedade passaram a condenar a participação americana 

no referido conflito. Na ocasião, manisfestaram-se contra a fabricação de 

armamento bélico, produzido, exclusivamente, por empresas americanas. Esses 

armamentos eram nocivos ao homem e à natureza. Surge, então, um conceito 

diferenciado de responsabilidade social das empresas, que vê-las como reflexo de 

objetivos e valores sociais, ou ainda, como mecanismos cujos objetivos e 

necessidades a sociedade pode solicitar. 

 

Todavia, muitas empresas adotaram uma nova conduta considerada 

como válida no mundo empresarial, a partir da qual, as empresas não têm mais 

direito de produzir e vender o que desejam. Entretanto, em contradição a essa nova 
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ideia, emergiram os defensores do livre mercado, pois, para eles, as práticas de 

responsabilidade social empresarial diminuem a eficácia do mercado enquanto 

agente de desenvolvimento. 

 

Ainda em período próximo, mais precisamente no intervalo entre 1970 e 

1980, nos Estados Unidos, voltou-se a analisar com atenção e minúcia a noção de 

responsabilidade social das empresas. Isto deveu-se ao aumento dos custos de 

energia e a exigência de aumentar despesas para cumprir legislações já atribuídas 

às empresas, destinadas a reduzir a poluição, proteger consumidores e assegurar 

oportunidades semelhantes. Para manter-se viva e competitiva no mercado, a 

empresa deveria retomar, de imediato, o princípio básico de aumentar a 

lucratividade, desobrigando-se das responsabilidades sociais inadequadas à 

geração de lucro.  

 

Analisando este contexto, Milton Friedman16 relata que há apenas uma 

responsabilidade social das empresas: usar seus recursos e sua força em 

atividades destinadas a aumentar os lucros, obedecendo às regras do jogo e 

participando de uma competição livre, sem enganos. Na teoria do referido autor, os 

empresários não têm condições de determinar a urgência relativa aos problemas 

sociais, nem a quantidade de recursos que devem ser destinados para a resolução 

de tais problemas. Assim, na visão do mesmo, a responsabilidade social da 

empresa é cumprir sua função máxima de gerar lucratividade. Porém, deve ocorrer 

de forma racional, proporcionando aumento dos níveis de produção e rentabilidade. 

Um comportamento empresarial que objetive beneficiar outros públicos, não apenas 

os acionistas, expressam uma antimaximização de resultados fazendo da empresa, 

uma descumpridora de seu real papel social. (FRIEDMAN, 1997). 

 

Dentro dessa linha de pensamento, e não muito longe a essa visão, 

Ducker (1989) diz que: 

 
Não se pode afirmar que uma empresa tenha somente o desempenho 
econômico como único propósito. Entretanto, o desempenho econômico é 
sua primeira responsabilidade. A empresa que não trabalha para obter 

                                                 
16 Argumento de “Milton Friedman” citado no livro FREEMAN, R. e STONER, A.F. Administração: 

Rio de Janeiro, RJ, prentice Hall do Brasil, 1992. (Ver referências bibliográficas). 
 



 

 

32 

 

lucro, pelo menos igual ao custo do seu capital, é irresponsável, pois está 
desperdiçando recursos da sociedade. Também toda empresa deve 
assumir plena responsabilidade pelo impacto causado sobre os 
empregados, o meio ambiente, os clientes, tudo e todos com que se 
relaciona. (DUCKER, in Karklotli, 2004, p. 52). 

 

Em meio a estas concepções, algumas regras de administração são 

modificadas e, diante disso, surge uma demanda crescente por uma nova 

organização. Trata-se de uma empresa que não seja apenas responsável e 

beneficiária por gerar lucro ou produzir mercadorias, mas também, por contribuir de 

forma simultânea com a solução de problemas sociais e ambientais que surgem na 

sociedade. 

 

A atuação predadora das empresas, no mundo capitalista, faz emergir 

uma sociedade consciente, articulada e engajada na fiscalização de práticas 

empresariais em defesa dos cidadãos, contribuintes e consumidores. Gerir sem 

observar as necessidades sociais, significa riscos para a sobrevivência da empresa. 

 

Em contrapartida, alguns empresários17 defendem uma ideologia que 

administrar com responsabilidade social acaba provocando o aumento do custo e, 

por conseguinte, minimiza os lucros dos acionistas e investidores. No entanto, cabe 

ressaltar que existem benefícios correspondentes às práticas de responsabilidade 

social, embora os efeitos não sejam imediatos, pois acontecem em longo prazo18. 

 

Com o aumento da pressão da opinião pública, as práticas empresariais 

ficam cada vez mais expostas e, portanto, a imagem da empresa começa a correr 

riscos, que antes não existiam, relativos ao comportamento dela, com a natureza e 

com a região onde está inserida. 

 

Após um apanhado histórico, é oportuno observar que, em cada parte 

evolutiva da empresa, surgem exigências relacionadas ao contexto da época. Para 

                                                 
17

 Mencionada por Milton Friedman no livro Administração e, em uma outra visão, citada no terceiro 
capítulo da presente pesquisa, gerada a partir de entrevistas. 
  
18

  Para o instituto Ethos, um dos seus principais ganhos e o aumento da sua imagem institucional. 
Ele amplia consideravelmente de forma positiva a relação com a sociedade. 
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tal compreensão, o quadro seguinte, encontrado em Karkloti (2001), exemplifica 

que: 

 

Ano Responsável Observações 

1899 – França Carnigie, 

Fundador do 

Conglomerado 

U.S. Steel 

Corporation 

Estabelecia dois princípios 

para as grandes empresas. O 

primeiro princípio era o da 

caridade: primeiro, exigia que 

os membros mais 

afortunados da sociedade 

ajudassem os grupos de 

excluídos; segundo, era o da 

custódia, em que as 

empresas deveriam cuidar e 

multiplicar a riqueza da 

sociedade. 

1919 – Estados 

Unidos 

Henry Ford Contraria um grupo de 

acionistas ao reverter partes 

dos lucros na capacidade 

produtiva, aumento de 

salários e constituição de 

fundo de reserva. A justiça 

americana posicionou-se 

contraria a atitude de ford, 

alegando que os lucros 

deveriam favorecer os 

acionistas. 

1929 – Alemanha Constituição da 

República de 

Weimar 

Passa a ser aceitável que as 

empresas, como pessoas 

jurídicas, assumam uma 

função social basicamente 

em ações de caráter 

filantrópico. 

1953 – Estados 

Unidos 

Justiça Americana Julga um caso semelhante ao 

de Ford, mas neste caso a 

decisão foi favorável à 

doação de recursos para a 

universidade de Priceton, 

contrariando o interesse de 
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um grupo de acionistas e 

estabelecendo uma brecha 

para o exercício da filantropia 

corporativa. 

Década de 60 – 

Estados Unidos 

Conflito Vietnã A sociedade se manifesta 

contra a produção e uso de 

armamentos bélicos, 

principalmente armas 

químicas. As organizações 

não podiam mais vender o 

que desejassem. 

Década de 70 – 

Estados Unidos 

Novo contexto 

econômico 

Os aumentos nos custos de 

energia e a necessidade de 

maiores investimentos para 

reduzir a poluição e a 

proteção de consumidores 

fazem as empresas 

buscarem ações para 

maximizar os lucros, 

deixando de lado as 

responsabilidades sociais. 

                     Quadro 01 - Elaborado a partir de Karkotli, 2001. 

 

Ainda que exista um processo evolutivo, o conceito de responsabilidade 

social vem sempre permeado de diversas interpretações e significados, visto que 

para uns, representa a ideia de responsabilidade ou obrigação legal e, para outros, 

significa um comportamento responsável no sentido ético, havendo, ainda, quem a 

observe como simples estratégia de marketing19. 

 

A partir dos anos 90, as discussões sobre o tema tornam-se cada vez 

mais relevantes, e conceitos emergentes de diferentes autores são envolvidos 

nessa temática, o que vem ampliar sua existência em todas as instâncias da vida 

social.   

 

                                                 
19

  Para Philip kloter marketing é um processo social por meio dos quais pessoas e grupos de 
pessoas obtêm aquilo de que necessitam e/ou desejam com a criação, oferta e livre negociação de 
produtos e serviços de valor com os outros. (ver referencias bibliográficas). 
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Para Melo Neto (1999), a responsabilidade social de uma empresa 

consiste na decisão de participar das ações comunitárias na região em que está 

presente e minorar possíveis danos ambientais decorrentes do tipo de atividade que 

exerce, além de investir no bem estar de seus funcionários, dependentes e 

proporcionar um ambiente de trabalho saudável, bem como promover 

comunicações transparentes, dar retorno aos acionistas, manter sinergia com seus 

parceiros e garantir a satisfação dos seus clientes e/ou consumidores. 

 

O referido autor salienta que as empresas ao assumirem práticas 

socialmente responsáveis, tem a imagem reforçada. Os produtos, serviços e sua 

marca, ganham maior visibilidade e aceitação no mercado, pois eles estarão 

sempre associados aos benefícios sociais, contribuindo para que os clientes sintam-

se motivados em tê-la como parceira. 

 

Segundo Melo Neto e Froes (2001), as empresas socialmente 

responsáveis tendem a crescer pelo padrão de comportamento ético-social, 

demonstrando comprometimento com a comunidade local e com seus funcionários, 

por meio de ações sociais, cujo principal objetivo não é o marketing, mas o 

desenvolvimento local.  

 

Nesta mesma perspectiva, o Instituto Ethos20(2002) defende que a 

responsabilidade social empresarial é uma forma de conduzir os negócios da 

empresa, tornando-a parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social. A 

empresa “socialmente responsável” é aquela que possui a capacidade de ouvir as 

diferentes partes (acionistas, público interno, fornecedores, consumidores, 

comunidade, meio ambiente, governo e sociedade), incorporando-os ao 

planejamento de suas atividades, buscando atender as necessidades de todos, não 

apenas dos acionistas e proprietários. 

 

A partir desses conceitos, é possível compreender que a empresa é 

também um agente de transformação social, em sentido de que influencia e sofre 

influências dos atores da sociedade. Assim sendo, fica perceptível que essas 

                                                 
20

 Disponível em http://www.ethos.org.br/ acesso em dezembro de 2008. 

http://www.ethos.org.br/
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tendências são crescentes no mundo inteiro, mesmo fora da esfera privada; uma 

vez que essas concepções vêm constituindo-se no modelo de governança 

corporativa, adotada pelos atores privados e públicos, ao absorverem noções que 

traduzem-se na ideia de gestão participativa. 

    

Observa-se que as empresas vivem em constante evolução, buscam 

maior competitividade comercial, concentrando-se não apenas na sustentabilidade 

dos seus projetos, mas também na atuação social e ambiental, dentro de suas 

áreas geográficas. Essa mudança de foco, também nesta análise, deu-se em 

consequência da pressão da sociedade, que vem premiando, preferencialmente, as 

empresas socialmente responsáveis. 

 

Alguns autores21 alegam que, para investir no social e no ambiental sem 

prejuízos para os acionistas, as empresas precisariam elevar sua rentabilidade, 

gerando maior custo para o consumidor. Porém, este trabalho considera 

fundamental que é possível e também desejável, incluir ações de responsabilidade 

social na estratégia de marketing das empresas. 

 

As ações de responsabilidade social, priorizando o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos funcionários, as ações de medicina preventiva e a 

remuneração adequada pelo serviço prestado, de certo motivam as equipes. Além 

disso, aumentam a produtividade e a lealdade para com o empregador, gerando 

assim maior lucratividade, menor rotatividade da mão de obra e menor 

absenteísmo. (MADRUGA, 2004) 

 

Nesta perspectiva, independentemente das ações, as empresas 

procuram conquistar um lugar privilegiado na mente do seu público alvo, 

apresentando-se como líderes em seu segmento. Ser lembrada como socialmente 

responsável, influencia na escolha de produtos por potenciais consumidores. 

 

A eficácia da inclusão do marketing é ostensivamente percebida quando 

divulgam ao público, anualmente, os balanços sociais, contendo informações sobre 

                                                 
21

 Mencionados por Milton Friedman no livro Administração. Ver referências bibliográficas. 
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os recursos investidos em programas de desenvolvimento humano e social na 

comunidade; o número de empregos gerados, o volume de impostos e taxas 

recolhidas, entre outros dados. Tais balanços funcionam como estratégia de 

marketing, na medida em que procuram demonstrar o atendimento das 

necessidades daqueles com quem a empresa se relaciona. 

 

A priori, o que se pretende com isso é melhorar a imagem da empresa e 

reforçar a marca, aumentando não só a participação no mercado, como também a 

fidelidade dos consumidores. Conjugo com essa discussão, porém, ressalto que, a 

importância da responsabilidade social das empresas tende a crescer nos próximos 

anos, assim como a ênfase atribuída ao marketing social. Entretanto, para que se 

acompanhe o ritmo necessário, deve-se investir na investigação e ampliação de 

estudos empíricos sobre o tema. 

 

 

1.3 O percurso da Responsabilidade Social no Brasil 

 

Ao longo do século XX o relacionamento entre o mundo empresarial e a 

sociedade passou por profundas transformações. Este século presenciou um 

grande impacto, na relação homem natureza e, sobretudo, no que diz respeito à 

visão dos consumidores em relação as empresas.  

 

Nas recentes gerações, significativas mudanças de valores culturais, 

econômicos, políticos e sociais surgiram, entre elas, a conscientização ecológica e 

a sensibilização para com as questões coletivas de interesse de todos os cidadãos. 

           

Foi neste contexto, que ganhou relevância o termo responsabilidade 

social empresarial. No Brasil e no mundo pode ser considerada como um estágio 

mais avançado da cidadania empresarial, pois, décadas antes era assumido pela 

filantropia22 e pelo assistencialismo (MELO NETO e FROES, 2001). É salutar 

ressaltar que na visão de referido autor a: 

 

                                                 
22

 Filantropia - Doutrina filosófica e política que visa a eliminar as injustiças reinantes no mundo a fim 
de se alcançar a felicidade humana. 
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Responsabilidade social é diferente. Tem a ver com consciência social e o 
dever cívico. A ação de responsabilidade social não é individual. Reflete a 
ação de uma empresa em prol da cidadania. A empresa que prática 
demonstra uma atitude de respeito e estimulo a cidadania corporativa; 
consequentemente existe uma associação direta entre o exercício da 
responsabilidade social e o exercício da cidadania. (Melo Neto e Froes, 
2001, p.26) 

    

 Percebe-se que a responsabilidade social e a filantropia possuem 

características diversificadas, onde, a responsabilidade social funciona como 

uma ação transformadora que imprime mudança de postura e não paternalista 

e conservadora. 

         

Continuando neste segmento, verifica-se que a filantropia empresarial 

sempre assumiu um caráter individual, passando a relacionar-se ao mundo 

empresarial no final do século XIX e início do século XX. Foi somente na década de 

1950 que houve a legalização das ações filantrópicas feitas por empresas até então 

permitida apenas se contribuíssem com ações benéficas aos trabalhadores, ou 

ganho para própria empresa. 

         

Tendo como base o assistencialismo, a responsabilidade social como 

prática de caridade, predominou no âmbito empresarial até as décadas de 1950 e 

1960, se fazendo presentes nos executivos a crença de que deveriam escolher as 

obrigações sociais de sua empresa a partir de valores meramente pessoais. 

(FREEMAN e STONER, 1992).  Este fato não contribuía para modificar as 

condições de vida dos indivíduos e melhorar a realidade social existente. 

 

Acontecimentos significativos concernentes ao indicativo do caminho 

trilhado pela responsabilidade social empresarial, no Brasil, surgem no ano de 1946, 

com o chamado Sistema S23. 

 

 As instituições deste sistema como: o Serviço Social do Comércio 

(SESC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da 

Indústria (SESI), Serviço Social de Aprendizagem no Comércio (SENAC) tinha 

                                                 
23

  Sistema S - Conjunto de organizações das entidades corporativas dos empresários voltadas para 
o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além 
de terem em comum seu nome iniciado com a letra S, tem raízes comuns e características 
organizacionais similares. 
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como objetivo, promover o bem estar e melhorar o padrão de vida dos 

trabalhadores e de seus dependentes. 

 

Destas entidades, em especial, o SESC e o SESI passam a atuar em 

todo Brasil, nas áreas da cultura, saúde e assistência. Por outro lado, o SENAC e o 

SENAI oferecem cursos técnicos, profissionalizantes, superiores e de idiomas, além 

de realização de seminários e publicações, em diversas áreas. 

        

Mais tarde, surgiram outras entidades integrantes do sistema S, tais 

como: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em 

1972 e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) em 

1998.  

Na década de 1990, o sociólogo Herbert de Souza24 lança a campanha 

ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Fato esse que impulsionou 

o aumento da participação de empresas em ações sociais. No ano de 1998, surge o 

instituto Ethos25 de empresas e responsabilidade social. Este instituto colaborava, 

de forma significativa, com inúmeras publicações, discutindo temas como: o 

compromisso das empresas com a promoção da igualdade racial, o analfabetismo 

funcional, etc. 

 

Observa-se que o Brasil está empenhando-se para conseguir respaldo na 

divulgação da responsabilidade social empresarial. Um exemplo disso foi que a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ter sido convidada para liderar 

junto com o Instituto Sueco de Normalização (SIS) um grupo de trabalho sobre 

responsabilidade social da Organização Internacional de Normalização (ISO). Este 

grupo gerou uma norma, cujos objetivos são diretamente ligados às práticas 

empresariais: 

 

 

                                                 
24

  Herbert de Souza (BETINHO) sociólogo que começou com um movimento que estimulou a 
discussão com representantes de empresas públicas e privadas sobre relatórios corporativos com 
enfoque social destacando a importância da transparência nas ações das grandes corporações. 
http://www.socialtec.org.br/index.php. acesso em 17 de julho de 2009 
  
25

 Ethos O instituto ethos de empresas e responsabilidade social, fundado em 1998, é uma 
associação de empresas que pretendem discutir meios de propagar a cidadania empresarial no país 
e conta com mais de 240 associados. Disponível em http://www.ethos.org.br/ 

http://www.socialtec.org.br/index.php
http://www.ethos.org.br/
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Estimular o respeito às diferenças sociais e culturais e as condições ambientais. 

Prover orientação prática relativa a responsabilidade social empresarial. 

Aumentar a credibilidade dos relatórios. 

Aumentar o envolvimento de todos os públicos de relacionamento da empresa. 

Estabelecer uma terminologia comum em responsabilidade social. 

Enfatizar o foco em resultados. 

Compatibilizar tratados, convenções e outras normas já existentes. 

Quadro 02 - Fonte: Goldstein, Ilana. Responsabilidade Social (2007, p.38) 

 

Diante do exposto, percebe-se que as questões da RSE26 não 

constituem-se de fatos recentes, nos discursos do ramo empresarial. Nesta 

perspectiva, no ano de 1990, a responsabilidade social empresarial ganha impulso 

no cenário nacional.  Nessa mesma época, emergiu uma nova consciência por 

parte dos empresários, no tocante à sua atuação em relação ao papel social da 

empresa, como entidade co-responsável pelo desenvolvimento de sua comunidade. 

Outro fator emergente foi a discussão sobre o papel do estado frente às questões 

sociais, visto que ele,  por si só, não era suficiente para sanar os problemas da 

população. 

   

Indubitavelmente que no Brasil, o setor privado deverá desempenhar um 

papel crescente na prestação de serviços oferecidos pelo estado tanto no 

investimento social como em atuação filantrópica. Os valores estão sendo 

redefinidos e, deste modo, as empresas passam de meros expectadores, tornando-

se protagonista dentro deste processo de mudança. 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 RSE – Responsabilidade social empresarial 
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As ideias de responsabilidade social no Brasil tiveram respaldo através de 

diversas organizações que contribuíram para a difusão de uma nova consciência 

empresarial: 

 

Organizações que contribuíram com a disseminação do conceito de RSE 

no século XX:27 

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 sociedade, 

fomentando a humanização das 

relações nas empresas, 

comunidades e famílias, 

valorizando o dirigente como 

veiculo de transformação. 

1981 IBASE- instituto brasileiro de 

analises sociais 

Tornar pública a ação social das 

empresas através da publicação 

de 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 da 

empresas e a sua interação 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 pais 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 

                                                 
27

 Elaborada a partir de Ribeiro (2008, p.26) Ver referências Bibliográficas. 
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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 auxiliem a s 

empresas a analisar suas 

praticas 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. 

Quadro 03 - Organizações que contribuíram com a disseminação do conceito de RSE 

 

Vale ressaltar que, no território brasileiro, uma tendência que vem 

surgindo gradativamente que emparelha-se ao conceito, objetivo e finalidade ao de 

responsabilidade social empresarial vêm se denominando empresa cidadã28. 

Segundo Martinelli29(2005), no seio da sociedade se encontra o setor empresarial 

que é o detentor do maior acervo de recursos potencialmente mobilizáveis. Sendo 

assim, as empresas relacionam-se com a sociedade de diversas formas e 

posicionamentos, o que gradativamente pode influenciar positivamente ou 

negativamente os seus usuários. A empresa cidadã seria aquela que adota a 

                                                 
28

 Empresa cidada - A empresa cidadã seria aquela que adota a posição dinâmica de querer 
apresentar alternativas no sentido de procurar resolver as graves questões da sociedade. 
29

 MARTINELLI, A.C., Empresa –cidadã: uma visão inovadora para uma ação transformadora. 
Terceiro setor: desenvolvimento social sustentado, São Paulo, Paz e terra, 2005, p.84  
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posição dinâmica de querer apresentar alternativas, no sentido de procurar resolver 

as graves questões da sociedade. 

 

Para o autor, a empresa cidadã desenvolve-se imersa na sociedade, na 

qual busca seus clientes, funcionários, fornecedores e outros insumos necessários 

para a operação, ou seja: 

 
As empresas podem relacionar-se com a sociedade, assumindo diferentes 
posturas: algumas adotam uma atitude predatória, exploradora, em 
relação ao bem comum- por exemplo, prejudicando pessoas, poluindo o 
meio ambiente etc.-; outras assumem uma posição de neutralidade, 
considerando que lhes basta recolherem seus impostos, remetendo ao 
governo remetendo ao governo a responsabilidade pela eliminação das 
mazelas sociais; a empresa cidadã, em outro extremo, adota posição pro 
ativa de querer contribuir para encaminhar soluções para os problemas 
sociais. (MARTINELLI, 2005.p.84) 

 

Por trás de uma postura socialmente responsável, adotada pelas 

empresas, percebe-se o interesse de associar a sua imagem a noção de empresa 

cidadã. Desse modo, tornou-se necessária a criação de um instrumento de registro 

e divulgação das ações ligadas à responsabilidade social, com vistas a sua 

demonstração à comunidade, acionistas, clientes, colaboradores, poder público e 

outros. Esse instrumento, denominado balanço social, é definido por Sucupira, 

como:  

 
 
 
Um documento publicado anualmente, reunindo um conjunto de 
informações sobre as atividades desenvolvidas pela empresa em 
promoção humana e social, dirigidas aos seus empregados e a 
comunidade onde esta inserida. (SUCUPIRA, 2001, p.1) 

  

Através dele, a empresa mostra o que faz pelos seus colaboradores, 

dependentes e pela sociedade, mostrando-se consciente da importância da atuação 

social. Como procuramos descrever, as empresas brasileiras e os empresários são 

contemporâneos das questões e temas que envolvem a relação entre economia, 

empresas e sociedade nos diversos momentos históricos em que foi se constituindo 

a noção de responsabilidade social empresarial. 
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2.0 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE ARACAJU E A CONSOLIDAÇÃO 

REGIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A pacata cidade de Aracaju, situada na região nordeste do Brasil, mostra 

ao longo dos últimos  anos, um crescimento urbano bastante acentuado. Isso deve-

se à historicidade do processo de migração da população do interior, para a capital, 

bem como, a descoberta do petróleo e a implantação de indústrias impulsionadas 

pelas atividades petrolificas. Fato que condicionava pessoas de outros estados do 

país, a migrarem para Aracaju.  

 

Diante do processo migratório, necessita-se verticalizar a região, para 

abrigar tantas pessoas que chegavam à cidade. Nesse sentido, ganha impulso e 

evidência as empresas do setor da construção civil do município de Aracaju. 

 

Como em todo o crescimento urbano, o aumento dos problemas sociais 

torna-se cada vez mais visível, ficando para o estado, a responsabilidade de propor 

alternativas para solucionar os problemas emergentes.  

 

Durante parte do processo de urbanização de Aracaju, cuja atuação das 

empresas da construção civil teve um papel importante para a determinação do 

modelo de desenvolvimento urbano que norteou esse processo, o tema da 

responsabilidade social empresarial não constava como exigência da sociedade de 

forma relevante. 

 

Acompanhando as mudanças ocorridas nas exigências dos múltiplos 

atores sociais em relação ao papel das empresas na possibilidade de outro modelo 

de desenvolvimento urbano. Ecologicamente responsável, o tema da 

responsabilidade social empresarial foi introduzido no universo discursivo dos 

empresários do setor imobiliário. 

 

Assim, o tema responsabilidade social empresarial passa a ser discutido 

em solo sergipano nos últimos anos. Algumas empresas sergipanas passam a 

incrementar e abraçar atividades voltadas para ações de cunho social, atingindo 
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objetivos de natureza política e cultural, procurando contribuir com as questões de 

equilíbrio sócio-ambiental.  

 

Verifica-se que o tema de responsabilidade social empresarial vem 

gradativamente ganhando importância nos meios acadêmicos, acompanhando as 

mudanças ocorridas no campo empresarial e procurando problematizar o alcance e 

sentido dessas mudanças. 

 

Neste capítulo, além de ressaltar a responsabilidade social empresarial 

em território sergipano, faz um breve histórico do estado, destaca o município de 

Aracaju, e descreve-se como ocorreu o seu desenvolvimento urbano. 

 

 

2.1 Breve histórico do Estado de Sergipe 

 

Localizado na região nordeste, o estado de Sergipe foto (2.1) ocupa uma 

área de 21 962km², o que corresponde a 0,26% do território brasileiro, constituindo-

se o menor estado da federação. 

 

Situado entre os paralelos de 9° 31’ e 11° 34’de latitude sul e os 

meridianos 36° 26’ e 38° 14’ de longitude oeste de Greenwich, Sergipe limita-se ao 

norte com Alagoas, separado pelo rio São Francisco, ao sul e a oeste com a Bahia 

e a leste, com o oceano Atlântico.   

 

Como pode-se observar na figura 2.1, o estado tem pouca extensão 

territorial, mas é composto de uma área litorânea que propicia o desenvolvimento de 

atividades especificas, como exploração de petróleo através das plataformas  

espalhadas ao longo do oceano Atlântico.  Outro fato observável encontra-se na 

confluência entre os estados de norte a sul, pela sua centralidade geográfica. 
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Foto 2.1 – localização do estado de Sergipe em relação ao Brasil 

 

 

O território sergipano está dividido em 75 municípios, sendo destacados 

apenas os mais populosos: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana, 

Estância, São Cristóvão e Tobias Barreto. 

 

Município Área total População 

total 

Percentual 

sobre a 

população 

estadual 

População 

urbana 

População 

rural 

Aracaju 181,1 461 534 25,87 461 534 - 

Nossa senhora 

do socorro 

156,6 131 679 7,38 131 279 400 

Lagarto 958,7 83 334 4,67 40 527 42 807 

Itabaiana 337,0 76 813 4,31 55 472 21 341 

São Cristovão 430,7 64 647 3,62 63 116 1 531 

Estância 647,1 59 002 3,31 50 854  8 148 

Tobias Barreto 1 114,7 43 172 2,42 27 500 15 672 

Simão dias 558,6 36 813 2,07 16 818 19 995 

Itabaianinha 478,1 35 454 1,99 15 559 19 895 

Propria 95,1 27 385 1,54 23 567 3 818 

Sergipe 21 962,1 1 784 475 100,00 1 273 226 511 249 

Quadro 04 - Censo Demográfico 2000. Fonte: www. http://www.ibge.gov.br/acessado em 24 julho de 2009 
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Uma parte do território sergipano, correspondente a 2/3, está assentada 

em terrenos antigos das primeiras eras da história da terra. Esses terrenos fazem 

parte do embasamento cristalino. Constituídos de arenitos, granitos e gnaisses, eles 

ocupam toda a parte central e oeste do estado. (FRANÇA e CRUZ, 2002). 

 

No nordeste do estado, entre o embasamento cristalino e os rios São 

Francisco e Vaza-Barris, estão situados os terrenos da Bacia sedimentar de 

Sergipe/Alagoas. Esses terrenos do subsolo são ricos em minérios, importantes 

para o desenvolvimento econômico de Sergipe. 

 

Além desta riqueza, cabe ressaltar que o petróleo, o sal-gema, o potássio, 

o magnésio e o calcário são explorados por grandes empresas (foto 2.1.1), como a 

Petrobrás, Vale do Rio Doce e, com isso, emprego e renda são gerados para a 

população sergipana.  

 

 

            Foto 2.1.1 – Uma das empresas responsáveis pelo desenvolvimento de Sergipe. 

 

 

Em Sergipe, as condições de tempo e clima são resultantes da atuação 

de quatro sistemas meteorológicos que influenciam a região nordeste. Estes 

sistemas são: a Convergência Intertropical (CTI), a frente Polar Atlântica (FPA), a 

Corrente Equatorial (CE) e os ventos alísios. 

  

Por localizar-se na zona tropical, Sergipe apresenta um clima quente, 

com pequena variação de temperatura, isto é, as diferenças entre a temperatura 
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máxima e mínima é de apenas 4°C, ao longo do ano. A temperatura média anual 

varia de 27°C à 23°C. 

 

Assim, as variações climáticas ocorrem na pluviosidade30. Portanto, existe 

uma diferença acentuada entre as chuvas que caem no litoral e as que caem no 

interior, resultando em períodos secos, mais ou menos longos. (FRANÇA e CRUZ, 

2002: p.7). 

 

 

2.1.2 A população e suas condições sociais 

 

 Os elementos sociais culturais e linguísticos que contribuíram para a 

formação da população sergipana foram: brancos, na maioria oriundos de 

descendência portuguesa; e negros, que vieram da áfrica como escravos e índios 

da tribo tupinambá. Esses três elementos se misturam, resultando numa população 

de predominância mestiça e de outras características como os pardos: essa, então, 

constitui a miscigenação da população sergipana. 

 

A população sergipana, no ano de 2000, era de 1 784 475 habitantes, 

correspondendo-a 1,0% da população brasileira. Na capital Aracaju, vivem 461 534 

pessoas. Nos últimos cinquenta anos, a população sergipana triplicou devido à 

melhoria das condições de vida. Pode-se visualizar uma crescente oferta de 

emprego; aumento gradativo do nível de escolaridade da população jovem e adulta 

também, com a expansão principalmente do ensino superior; com o surgimento dos 

shoppings Centers; crescimento na área de turismo; as facilidades de aquisição de 

moradias, entre outras variáveis.  

          

O sexo feminino predomina no estado, o que corresponde a 51% do total, 

ficando os 49% com o sexo masculino: índice comparado ao do Brasil. Outra 

questão que não foge a regra, diz que o maior contingente da população reside nos 

centros urbanos, isto é, nas cidades; a menor parcela vive na zona rural. 

                                                 
30

 Pluviosidade – A pluviosidade é um fenômeno meteorológico que consiste na precipitação de água 
sobre a superfície da Terra num determinado período de tempo. Conceito definido a partir de 
pesquisa no Aurélio  
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Cabe ressaltar que alguns fatores contribuem para isso: a modernização 

da agricultura que libera mão de obra, que procuram os centros urbanos, 

especificamente na capital Aracaju, a concentração de terra, as pastagens e a falta 

de postos de trabalho, além da política habitacional. Assim, a capital eleva os 

índices populacionais, enquanto que o interior gradativamente esvazia-se muito, 

tornando-se cidades dormitórios.  

 

A distribuição da população ocorre de forma desigual, sendo que, em 

Aracaju e nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos 

Coqueiros, residem cerca de 700 000 pessoas, correspondendo a 37,8% do total. 

No agreste, principalmente em torno de Itabaiana e Lagarto, são municípios do 

estado, com um bom padrão de vida. Neles, encontra-se significativa concentração 

da população na zonal rural, devido a presença da pequena propriedade e dos 

cultivos alimentícios: a exemplo da mandioca, do feijão, do milho, das hortaliças, da 

laranja, do fumo, entre outros. 

 

A falta de oportunidades de trabalho constitui-se num sério problema do 

Brasil inteiro: Sergipe, apesar de ser um dos menores estado, não se diferencia 

nesse aspecto. Visto que a população sergipana, como de outros estados 

brasileiros, inclusive estados nordestinos, é obrigada a movimentar-se na busca de 

alternativas para sua sobrevivência. Por esse motivo é frequente a migração, tanto 

de dentro do estado, como para fora dele. 

 

 

2.1.3 Chegando à cidade de Aracaju - SE 

 

Aracaju, capital do estado de Sergipe (foto 2.1.3), é uma jovem cidade 

fundada em 1855. Conta, atualmente, com apenas 154 anos de existência. 

Entretanto, apesar da idade, herdou os problemas sociais como qualquer outra 

cidade grande. O crescimento acelerado, nos últimos anos, fez emergir sequelas, 

características de grandes centros urbanos. 
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Foto 2.1.3 – localização de Aracaju no mapa do estado de Sergipe 

 

Com uma população média de 460 mil habitantes, numa área de 

aproximadamente 220km² (CINFORM MUNICÍPIOS, 2002: 21)31,Aracaju, em geral, 

é uma cidade de paisagem homogênea, naturalmente sem grandes contrastes 

paisagísticos. Localiza-se na zona litoral, tendo sua parte leste banhada pelo 

Oceano Atlântico, cujas coordenadas geográficas indicam uma latitude sul de 10° 

16’30’’ e longitude W.Gr. de 37° 01’30’’, mais ou menos equidistantes das 

extremidades norte e sul, do território do estado. 

 

Durante 265 anos, o município de São Cristóvão (foto 2.1.3.1) foi a capital 

de Sergipe (ARAÚJO, 2001 p.16). Entretanto, ele não atendia mais as necessidade 

do estado que, com o crescimento e o desenvolvimento do comércio, exigia outro 

espaço que dispusesse de condições, para a transação mercantil. 

 

No período de transição do Brasil colonial para um novo país de 
possibilidades mercantis, houve um desenvolvimento do comércio 
portuário. Nesse período, assumiu o governo da província de Sergipe, o 
presidente Inácio Joaquim Barbosa, o qual enxergava que o futuro 
econômico do estado dependia das facilidades de escoamento do açúcar, 
principal produto de Sergipe (SOUZA, 2000 p.31). 

 

 

                                                 
31

 Ver referências bibliográficas 
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Para atender os objetivos econômicos da província, segundo Souza 

(2000), a decadência em que se encontrava a cidade de São Cristóvão, somada ao 

fator político econômico de exercer controle sobre as províncias, a partir de uma 

posição estratégica, foram motivos para promulgar a mudança da capital. Assim, 

em 17 de março de 1855, o povoado de Santo Antonio do Aracaju passou a ser a 

nova capital do estado de Sergipe32. 

 

 

           Foto 2.1.3.1 – Município de São Cristóvão - Primeira capital de Sergipe 

 

É notório o crescimento de grande parte das cidades brasileiras, nas 

últimas décadas. Aracaju não se distancia desse fenômeno nacional e mundial, pois 

apresenta, proporcionalmente, um crescimento compatível com as demais cidades 

médias e capitais estaduais de todas as regiões brasileiras.  

 

No mundo capitalista, o processo de urbanização sempre traz um saldo 

gigantesco de desigualdades: o aumento da exclusão e o desemprego. Aracaju 

passa a transformar-se de uma pequena cidade de casas simples; mas,  

praticamente constatava-se inexistência de favelas e baixa concentração de renda,  

para um aglomerado urbano altamente complexo, causando o fracionamento e 

invadindo os limites de pequenos municípios circunvizinhos  como São Cristovão, 

Nossa Senhora do Socorro, Mosqueiro, que formam  a grande Aracaju. 

  

                                                 
32

  Este ato gerou maiores problemas para a cidade de São Cristóvão, cuja importância se limitou 

apenas como documento vivo do passado sergipano (NUNES, 1996 p.175) 
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O estado, por meio de suas políticas públicas, contribuiu na prática para a 

capitalização da pobreza, sempre desempenhando papel fundamental nesse 

processo de urbanização, de modo a estimular a especulação imobiliária, o que 

acentua e cria mais desigualdades de tempo e espaço, na distribuição de 

equipamentos e infra-estrutura urbana. 

 

Nesse processo, Aracaju acaba por assumir uma feição metropolitana, 

caracterizada pela presença de funções altamente especializadas e voltadas à sua 

população de maior poder aquisitivo, fato somente explicado pela brutal 

concentração geográfica, da renda estatal.  

 

 

2.2 Processo de urbanização de Aracaju-SE 

 

Dentro de um contexto histórico, as cidades se desenvolvem a partir de 

um processo de urbanização, originado da industrialização, onde a criação de 

indústrias gera empregos diretos e indiretos. Empresas de diferentes portes atraem 

para essas cidades um alto número de pessoas. 

 

Cabe ressaltar que, a migração dos moradores do campo para as 

cidades, em busca de melhores condições de vida, também acelera este processo. 

Deve-se recordar que um processo de urbanização dá-se também, pela construção 

de pólos educacionais, pontos turísticos, qualidade de vida, entre outros. 

 

Diante deste contexto, pode-se dizer que a cidade torna-se um local onde 

insere a produção comercial, atendendo as necessidades das pessoas que ali 

residem, sejam elas econômicas ou sociais. Por conseguinte, o acúmulo de gente 

nas capitais, através do processo de urbanização das cidades, é fortemente 

marcado pela exclusão em grande parte. Esse processo faz emergir o aumento da 

pobreza e das desigualdades sociais (foto 2.2). Por outro lado, o crescimento 

urbano de uma cidade também contribui para o crescimento da economia local, 

gerando variedade de empregos. 
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Foto 2.2 – Periferia de Aracaju. Bairro coqueiral, abriga a maioria das pessoas que não 

tem boas oportunidades de emprego 

 

Corroborando com o exposto, é salutar mencionar que na visão de Milton 

Santos, a urbanização, 

 

é necessária para o processo do crescimento nacional pelas economias 
de aglomeração e escala que cria, pelas oportunidades de emprego e 
melhoramento de posição social que oferece e, finalmente, por seu clima 
favorável à elaboração de ideologias progressistas. Por outro lado, porém, 
acusa-se a urbanização de agravar desequilíbrios sócio-econômicos e 
disparidades regionais, de gerar subemprego, degradação da habitação e 
definição de serviços essenciais. As pessoas reagem como se a origem, 
tanto das boas coisas como das más, fosse a cidade e, por conseqüência, 
devesse esta elaborar suas respostas em seu próprio interior (SANTOS, 
1982, p.181). 

 

Percebe-se que a maioria das cidades não estão preparadas para abrigar 

o grande número de pessoas que migram do campo e de outras regiões; e, por 

conseguinte ela cresce de forma desordenada e sem planejamento. Para Milton 

Santos (1998), as consequências negativas deste crescimento, não dizem respeito 

somente às cidades, mas, ao poder público, quando não desenvolve um 

planejamento urbano devidamente adequado para toda à sociedade. Uma prova 

disso é a concentração de atividades comerciais e sociais em locais próximos à elite 

urbana: isso afasta a população que possuem menores rendas, levando-as à 

periferia33. 

                                                 
33

 A periferia – pode ser definida como uma região mais afastada do centro urbano, em geral carente 
em infra-estrutura e serviços urbanos, e que abriga os setores de baixa renda da população. Ela 
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Em âmbito geral, a urbanização causa um processo marginalizador, 

permitindo que uma quantidade crescente de pessoas deixe as áreas centrais, 

distantes da vida produtiva da cidade. 

 

 

2.2.1 O crescimento urbano de Aracaju 

 

 

Aracaju, capital de Sergipe, constitui o mais importante centro urbano do 

estado. Ela está em primeiro plano, no que diz respeito à consolidação de sua 

urbanização crescente. Fato observado em decorrência da fragilidade das relações, 

outras cidades, a ela, subordinam-se. Isso ocorre em função das proporções 

diminutas do território sergipano e de uma malha radial que priorizou as ligações 

com a capital, em detrimento das demais cidades. (FRANÇA, 1999 p.59). 

  

Aracaju vem sendo a principal alternativa para a migração das 

populações que saem do campo. Tomando como base as variações registradas no 

último período intercensitário, para a população rural, foi detectado que trinta e 

quatro municípios sofreram redução absoluta, formando uma faixa em todo o 

centro-norte do estado. 

  

O que vem contribuindo para o processo urbanístico de Aracaju, pode-se 

considerar que a existência de projetos públicos no noroeste do estado contribui 

para o aumento da população rural da área. Os municípios de Aracaju, São 

Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro reduziram drasticamente esse número, num 

processo de urbanização sem precedentes. Em consequência disso, houve um 

fluxo migratório, tanto do interior do estado, quanto de outras regiões do país. 

 

Outro fator de relevância para o crescimento urbano ocorreu a partir da 

década de 1970, com a descoberta do petróleo e a chegada da sede administrativa 

da Petrobras, transferida da capital alagoana – Maceió (RIBEIRO, 1989 p.53). 

                                                                                                                                               
surge quando ocorre uma alta elevação do valor dos terrenos do centro da cidades, fazendo com 
que os moradores com menor poder aquisitivo procurem moradias com valores mais acessíveis em 
áreas distantes. Conceito definido a partir de pesquisa no Aurélio  
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2.2.2 Construindo a metropolização de Aracaju 

 

Os aspectos acima citados, levaram Aracaju a ser considerada cidade- 

mãe, devido à sua  metropolização. Gestado ainda na década de 1970, traz em seu 

bojo a marca de políticas públicas, desenvolvidas pelas diversas esferas de 

governo34. 

 

Com a exploração dos recursos minerais sergipanos, iniciada ainda na 

década de 1970, a transferência da sede da região de produção, do nordeste de 

Maceió para Aracaju, a criação do Campus da Universidade Federal de Sergipe, 

que passa a centralizar as faculdades em um só espaço, a implantação do distrito 

industrial de Aracaju (foto 2.2.2), no início da década, de setenta e por último, a 

política habitacional desenvolvida pela COHAB-SE,35 transformaram em chamariz, 

para a migração vertiginosa de pessoas de outras localidades com interesse de 

morar, estudar e até mesmo abrir casas comerciais, nos últimos trinta anos. Isso, 

possivelmente, vem fixar o sergipano no próprio estado, visto que sempre foi um 

povo migrante, em decorrência da fragilidade da economia, baseada, sobretudo no 

setor primário. 

 

 

Foto 2.2.2 – Distrito industrial de Aracaju e Campus da Universidade federal de Sergipe. 

 

 

Essa migração, porém, ocorria muito mais na direção de outros estados 

brasileiros, do que internamente FRANCA (1999), afirma que: 

                                                 
34

 Poder Público Estadual, Federal e Municipal. 
35

 COHAB-SE -  Compainha de habitação de Sergipe 
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“Aracaju interpôs-se numa corrente migratória que se dirigia a São Paulo, 
Espírito Santo, Sul da Bahia, ou a região Amazônica. Representa a opção 
para o sergipano obrigado a migrar, mas que não quer abandonar sua 
terra”. (FRANCA, 1999, p.45) 

 

 

Não apenas os sergipanos foram atraídos para Aracaju. Pessoas de 

outros estados, como Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais e São 

Paulo, vieram para trabalhar nas empresas estatais ou em firmas prestadoras de 

serviço e indústrias petrolíferas. 

 

As pessoas que chegaram tinham uma bagagem mais qualificada, vindas 

de áreas urbanas de outros estados do sudeste e nordeste, que contribuíram para o 

fortalecimento da classe média, hoje predominantemente na cidade. No início da 

década de 1970, a implantação do Distrito Industrial de Aracaju dentro do plano 

nacional de industrialização, passou a ser outro impulsionador, no sentido de atrair 

a população interiorana. 

 

O aumento da oferta de emprego e a expectativa de bons salários vão 

resultar numa valorização do espaço da cidade. Tal valorização vai ocorrer em 

diversos campos da atividade econômica, pois surge a necessidade de novas 

funções comerciais e de serviços, diante da maior geração de renda, surgindo, 

assim, a demanda por novas habitações. 

 

Ainda na década de 1970, participando do Plano Nacional de Habitação 

(PNH), Sergipe cria sua Companhia Nacional de Habitação Popular (COHAB-SE) e 

inicia a construção de conjuntos habitacionais, que passa a ser crescente frente ao 

processo de desenvolvimento econômico. Neste mesmo período, foi construído o 

Distrito Industrial de Aracaju – DIA36, que através de incentivos fiscais, possibilitou 

também a expansão do setor terciário. A fundação da Universidade Federal de 

Sergipe –UFS, que embora tenha ocorrido em 1968, somente apresentou 

resultados expressivos na década posterior. 

 

                                                 
36

 DIA – Distrito Industrial de Aracaju 
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Com este crescimento, a população vinda de diferentes estados era uma 

população de classe média-alta, com melhor qualificação, passando a exigir 

habitações de padrão bem mais elevado e, assim sendo, a verticalização de 

Aracaju era inevitável. 

 

 

2.2.3 A Verticalização do Espaço Urbano de Aracaju 

 

 

A cidade, até a metade da década de 1970, compacta e horizontalizada. 

Apenas no centro da cidade apareciam alguns edifícios, voltados para serviços 

privados ou públicos (foto 2.2.3) que já evidenciavam a valorização da terra 

(FRANÇA 1999), com a verticalização37 transformou sua paisagem e fez nascer 

bairros inteiros em pouco tempo. 

 

 

Foto 2.2.3 – Vista parcial de Aracaju no início dos anos de 1970.  

 

Em Aracaju, o processo de verticalização teve início com o crescimento 

de condomínios e edifícios de apartamentos. As residências das camadas de maior 

poder aquisitivo, passaram por modificações significativas, apresentando padrões 

de alto luxo. Investidores imobiliários, acreditando na ideia de que a verticalização 

traria desenvolvimento à cidade, reproduzem-na em edifícios modernos. Nesse 

                                                 
37

 Verticalização - Apesar da palavra verticalização não constar nos dicionários, é usual associá-la ao 
surgimento de edifícios altos, ou seja, é a expansão em altura da área construída.  
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sentido, a especulação imobiliária e a elite aracajuana encontram, na zona sul da 

cidade, uma área com grandes possibilidades de ampliação, a qual estaria 

relacionada às leis econômicas do mercado imobiliário. É importante notar que o 

governo do estado é um dos primeiros a investir em estrutura verticalizada, de 

modo que, na segunda metade dos anos 1970, constrói o primeiro grande edifício 

de Aracaju, de nome Estado de Sergipe.38 Com 28 andares (foto 2.2.3.1), abriga 

órgãos da administração pública, o que naquela época, considerados símbolos do 

progresso da cidade. 

 

 

Foto 2.2.3.1 – À esquerda, o edifício Estado de Sergipe (1970), e a direita o edifício da 

Previdência Social (1971).  

 

O Edifício Estado de Sergipe, teve sua inauguração no início de 1970, 

pelo então Governador Dr. Lourival Baptista. Ainda é uma referência no estado.  

Continua atraindo as atenções dos sergipanos, pela sua história e estrutura em 

formato quadrado, com seus 96 metros de altura, ostentando o título de um dos 

primeiros edifícios mais altos, construído na cidade de Aracaju.  

. 

 A construção desse edifício gigantesco, para o contexto da época, marca 

a integração de Aracaju e mesmo de Sergipe, num novo tempo político e 

econômico, em sintonia com a onda de progresso no Brasil. É um indício que a terra 

urbana estava valorizada e que dela deveria retirar a maior renda possível. É uma 

marca na vida urbana, indicando um processo de modernização, que se inicia e a 

incorpora no contexto regional, de forma mais efetiva. 

                                                 
38

 (Fonte:  http://www.sergipe.com.br/balaiodenoticias/reportagema51.htm acesso em junho de 2009) 

http://www.sergipe.com.br/balaiodenoticias/reportagema51.htm
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Logo após este fato, o número de residências construídas não 

acompanha o crescimento populacional, circunstância que dinamizou a construção 

civil e o mercado imobiliário, gerando sob alguns aspectos, a estocagem de solo e a 

consequente especulação imobiliária. “é o boom do mercado imobiliário em Aracaju” 

(LOUREIRO, 1983 p.79) 

 

Na década de 1990, a verticalização local cresceu assustadoramente, em 

especial nos bairros nobres, como o Treze de Julho (foto 2.2.3.2), Coroa do Meio, 

entre outros. Esse processo foi desenvolvido, através de empresas da construção 

civil: NORCON39, HABITACIONAL40, CELI41, COSIL42, CUNHA43, entre outras. Mas 

posteriormente, a valorização da terra e das atividades econômicas, atraíram outros 

grupos de fora do estado com ligações em Sergipe, a exemplo da construtora 

                                                 
39

 Norcon – a nordeste construções ltda – fundada em 1958, atuou inicialmente no ramo de obras 
publicas e industriais. Com o tempo, direcionou seu foco a construção de unidades residenciais 
voltadas para classe media e alta. Segundo dados da empresa, mais da metade dos apartamentos 
de ótimo padrão construídos em Aracaju é de sua autoria. (www.norcon.com.br, acessado em julho 
de 2009) 
 
40 Habitacional - O Brasil acabava de conquistar o tricampeonato mundial de futebol. Coincidência 

ou não, nascia a Habitacional Construções impulsionada pelo mesmo entusiasmo e espírito de 
desafio e vitória presentes em seus fundadores: o Engenheiro João Alves Filho e a Advogada Maria 
do Carmo Nascimento Alves. . (www.habitacional.net, acessado em julho de 2009) 
 
 
41

 Celi - Desde 1968, quando foi fundada, a Construtora Celi marca sua presença no mercado e 
estabelece seu próprio conceito profissional através da criatividade e da capacidade técnica de seus 
colaboradores, ou seja, a tradução ideal para qualidade, velocidade de execução e rigoroso 
cumprimento de prazos. . (www.celi.com.br, acessado em julho de 2009) 
 

 
42

 Cosil – construções e incorporações ltda. A Cosil foi fundada em agosto de 1965, pelo Engenheiro 
José Carlos Silva. Nos primeiros 10 anos atuou em obras públicas no Estado de Sergipe, após este 
período a Cosil inaugurou o seu primeiro empreendimento residencial, o Edifício Jovino Silva, em 
Aracaju, que foi uma homenagem de José Carlos Silva ao seu pai. Daí por diante os 
empreendimentos imobiliários tornaram-se o principal segmento de atuação e a Cosil passou a 
dedicar-se à construção e incorporação de imóveis industriais, comerciais e residenciais, assumindo 
sua verdadeira vocação. . (www.cosil.com.br, acessado em julho de 2009) 
 

 
43

 Cunha - A implantação da Construtora Cunha LTDA, ocorreu em 25/01/1979 com a associação 
dos responsáveis, Sr. José Francisco da Cunha e Genivaldo Tavares da Cunha. A empresa tem 
como serviço, a construção de imóveis residenciais (prédios e condomínios de casas), imóveis 
comerciais, vendas e aluguéis de galpões e comercialização de terrenos. . 
(www.construtoracunha.com.br, acessado em julho de 2009) 
 
 

http://www.norcon.com.br/
http://www.habitacional.net/
http://www.celi.com.br/
http://www.cosil.com.br/
http://www.construtoracunha.com.br/
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Andrade Mendonça e a Noberto Odebreght,44 construtora do referido edifício. 

Continuando na mesma época, a verticalização de Aracaju caracterizava-se pela 

valorização dos espaços privados, do tipo condomínio, como uma condição de 

moradia ideal. O crescimento ocorreu ainda mais nos bairros da zona sul, com 

ênfase na construção de edifícios de alto luxo.  

 

 

Foto 2.2.3.2 – Edifícios de alto padrão no bairro treze de Julho. Foto referente a 2008. 

 

O setor construção civil, em âmbito nacional e regional é de grande 

importância para o desenvolvimento sócioeconômico de um estado. Com ele, 

empregos são gerados de forma direta ou indireta. Vale ressaltar que, além deste 

desenvolvimento, o setor abre oportunidades de trabalho, também para uma mão 

de obra não qualificada, contribuindo para a melhora da qualidade de vida desses 

empregados. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
44 Noberto Odebreght - Em 1944, o engenheiro Norberto Odebrecht fundou em Salvador, na Bahia, 

sua empresa individual, que, posteriormente, transformou-se na Construtora Norberto Odebrecht. 
Com planejamento, disciplina e inovações, a empresa promoveu grandes transformações nos 
métodos construtivos tradicionais nos anos 40 e, ao longo da década seguinte, consolidou sua 
presença no mercado baiano. Fonte: (http://www.odebrecht.com/ acesso em junho de 2009) 
 

http://www.odebrecht.com/
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É evidente o crescente número de empregos gerados pelo setor da 

construção civil em Sergipe. 

 

 

Abrangência Geográfica Gênero     Ano       

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  total 11.031 11.983 12.995 12.998 13.447 13.484 

Sergipe homens 10.171 11.120 12.153 12.054 12.530 12.634 

  mulheres 860 863 842 944 917 850 

  total 9.056 90.397 18.141 1.390 9.193 8.670 

Aracaju homens 8.298 8.642 9.186 663 8.470 8.065 

  mulheres 758 755 8.955 727 723 605 

  total 9.874 10.515 19.799 3.116 11.874 11.210 

Grande Aracaju homens 9.074 9.703 10.732 2.247 11.009 10437 

  mulheres 800 812 9027 869 865 773 

  total 30 31 34 34 23 27 

Barra dos Coqueiros homens 29 31 33 33 21 25 

  mulheres 1 0 1 1 2 2 

  total 443 433 1.014 1.041 1.584 1.713 

Nossa Senhora do Socorro homens 425 400 964 972 1.488 1.581 

  mulheres 18 33 50 69 96 132 

  total 345 654 886 951 1.074 800 

São Cristovão homens 322 630 819 879 1.030 766 

  mulheres 23 24 67 72 44 34 

Quadro 05 - Fonte: (2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005) – MTE. Ver referências bibliográficas. 

 

Face ao exposto, é possível observar que, apesar da crise mundial, o 

setor da construção civil vem crescendo gradativamente. O número de empregos 

gerados a cada ano, evidencia a importância do setor no desenvolvimento do 

estado. 

 

 

2.3 O percurso da Responsabilidade Social em Aracaju 

 

No Brasil, os maiores desafios a serem transpostos pelo setor público e 

privados para alcançar a melhoria da qualidade de vida da população é encontrar 
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soluções para a poluição, a escassez de recursos naturais e da miséria. Para tanto, 

intervenções significativas são observadas em empresas de todo o país.  

 

Algumas empresas sergipanas expressam através dos seus proprietários 

e gestores “ter consciência” da necessidade de sua participação, na melhoria do 

mundo. A construção de uma sociedade mais justa e próspera, destina uma parte 

de seus esforços para o apoio a diversos projetos sociais e ações de cidadania. 

 

Nos últimos anos, Sergipe apresenta um crescimento significativo, 

concernente à atuação das empresas, no referente à atuação social. A partir de um 

processo de articulação e parceria entre o poder público e a sociedade civil, através 

das empresas aracajuanas, estas ações são aderidas, para enaltecer uma postura 

socialmente responsável, perante a sociedade. 

 

A busca incessante por soluções dos problemas sociais tem maior 

evidência, quando os recursos disponíveis pelo estado não são suficientes para 

solucionar os problemas da sociedade e passam a ser considerados como um 

problema comum à disposição de todos. 

 

Em relação às empresas de Sergipe, cabe evidenciar que, o 

conhecimento de algumas, acerca do tema, e a rotina de ações de responsabilidade 

social, tornam-se fortes a partir do cadastro e parceria de algumas empresas, no 

instituto Ethos45. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

  Cabe ressaltar que, o Instituto Ethos de responsabilidade social, não é uma entidade certificadora 
de responsabilidade social, e nem fornece “selo” com essa função. 
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Seguem, na tabela abaixo, as empresas sergipanas que apresentam 

ações de responsabilidade formalizadas e cadastradas nacionalmente. 

 

Sergipe 

Dall Alimentação e serviços 

Energisa 

G barbosa 

Grow engenharia 

Infox 

Nepen 

PCL 

Vivo sergipe 

               Quadro 06 - Total de empresas sergipanas associadas ao Instituto Ethos: 8 

 

Estas empresas são cadastradas no instituto Ethos de responsabilidade 

social, desenvolvendo ações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida 

da população sergipana. Elas procuram atuar como agente de mudança, e, além de 

vender bens e serviços, tentam mostrar-se responsáveis pelo contexto 

sócioambiental em que realizam suas atividades. Em linhas gerais, elas preocupam-

se no bom relacionamento com seu público, dos funcionários, acionistas, 

fornecedores e da sociedade em âmbito mais geral. 

 

Além de colaborarem para a construção de um mundo mais justo e 

redutor de desigualdades sociais, existe outro fator a considerar: a pressão do 

mercado feita por consumidores mais conscientes, sendo resultado dos 

mecanismos de acesso às informações. Esses consumidores têm-se revelados 

atentos às atividades e projetos empresariais. Contudo, ao adquirir algum bem, opta 

por consumir marcas ligadas aos investimentos sociais, culturais e ambientais, pois 

estas caracterizam-se com um ápice de inclusão na era moderna. 

 

A divulgação sobre Responsabilidade Social, em Sergipe, torna-se 

regularmente discutida no meio empresarial, quando realizam eventos promovidos 

pelos representantes comerciais de Sergipe. Um exemplo disso encontra-se nestas 

notícias jornalísticas: 
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Durante o almoço com empresários sergipanos e representantes da 
Associação Comercial de Sergipe, será apresentada a palestra 
"Responsabilidade Social Empresarial e Trabalho Decente: desafios e 
possibilidades" no Delmar Hotel. Ministrada pela economista Ana Letícia 
Silva, a palestra tem o intuito de mostrar ao empresariado sergipano o 
conceito de responsabilidade social, um movimento que se constituiu nos 
últimos 10 anos. Serão apresentados durante o evento os avanços 
conquistados pelo movimento de responsabilidade social, assim como o 
potencial das empresas de promoção do trabalho decente, com base em 
uma agenda proposta pela Organização Internacional do Trabalho. 
(JORNAL CINFORM, Outubro de 2007 Caderno A ) 
 
 
As ações voltadas para cumprir a responsabilidade social com o meio em 
que atua estão cada vez mais fortes e presentes entre os empresários. No 
setor de construção civil, não é diferente. Promovido por meio do Fórum 
de Ação Social e Cidadania (Fasc) da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic), acontece no próximo sábado (22), o Dia Nacional da 
Construção Social. O evento é tido como o maior de responsabilidade 
social realizado pelo setor da construção, por reunir profissionais em 
vários Estados do Brasil na prestação de atendimento de diversas áreas 
para o trabalhador da construção civil e seus familiares, além de 
proporcionar também um momento de lazer. Em Sergipe, o dia de 
cidadania vai ser realizado no Clube do Trabalhador, localizado na 
Avenida Simeão Sobral, no bairro Industrial, das 9h às 17h. (JORNAL DA 
CIDADE, Agosto 2009, Caderno B) 
 

 

Eventos como este (foto 2.3), divulga a importância da responsabilidade 

social da empresa, em outros aspectos da vida social. Fazem dessas, um forte 

aliado na resolução de problemas, referente às questões que abrangem sociedade, 

cultura e meio ambiente. 

 

 

Foto 2.3 – Eventos concernentes a Responsabilidade Social. A esquerda Unimed-

SE e a direita evento realizado pela Sinduscon-SE. 

 

 A comunidade de Santa Maria, bairro da periferia de aracajuana 

beneficiou-se com a construção da maior escola pública do Estado. Resultado de 

um trabalho histórico de parceria entre os governos estadual e federal, Prefeitura de 
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Aracaju, Ministério Público, Petrobrás e empresários sergipanos, a escola Vitoria de 

Santa Maria46 (foto2.3.1) foi edificada numa área de 13 mil metros quadrados, e 

conta com salas para o setor  administrativo, creches, bibliotecas, refeitórios, 

ginásios de esportes, dez salas destinadas à educação infantil e pré-escola, seis 

salas para o ensino fundamental, da 1ª à 4ª série; nove salas para o ensino 

fundamental 5ª à 8ª; e   nove salas para o ensino médio da 1ª à 3ª.  

 

 

 

 

Foto 2.3.1 –Fotos da escola Vitória de Santa Maria referente a 2008. 

 

 Na inauguração, estiveram presentes os representantes do governo, 

Ministério Público, empresários e seus parceiros, que contribuíram para 

concretização da obra social. Na solenidade de inauguração, o governador Marcelo 

Déda ressaltou que, 

 

                                                 
46

 A escola Vitória de Santa Maria ganhou este nome por que foi construída no bairro Santa Maria. 
Antigamente chamado de Terra Dura, notabilizou-se pela existência do maior lixão a céu aberto de 
Sergipe. A luta pela sobrevivência fez por muitos anos, homens, mulheres e crianças disputarem 
restos de lixo com animais. Preocupado com a situação, o Ministério Público teve a iniciativa de 
elaborar o projeto educacional, que irá beneficiar diretamente centenas de jovens. "O Ministério 
Público de Sergipe quer dar sua contribuição para a transformação social desta comunidade", 
ressalta a procuradora geral de Justiça Maria Cristina Mendonça. (JORNAL CORREIO DE 
SERGIPE, Junho de 2006, Caderno A). 
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Essa escola é a tradução mais fiel do significado da palavra parceria. O 
poder público assumiu a sua responsabilidade, o Ministério Público teve 
uma ação pró-ativa e os empresários ajudaram a concretizar o esforço em 
beneficio da comunidade. Essa obra prova que, quando há consciência e 
responsabilidade, tudo é possível. Não há obstáculo que não possa ser 
transposto, avaliou o governador. (JORNAL DA CIDADE, Maio 2008, 
caderno A). 
 
 
 

Dando continuidade a esta discussão, e com uma maior evidência no 

engajamento das empresas sergipanas, no que concerne à responsabilidade social, 

é importante destacar que no ano de 2006, três empresas sergipanas lançaram 

projetos durante a 4ª Conferência Internacional BAWB Brasil47.  Alguns desses 

projetos sergipanos foram aprovados para serem apresentados na conferência. 

Referem-se a projetos inspirados na ação global do SESI48, contendo uma gama de 

serviços nas áreas de educação, cultura e saúde. Esses serviços são oferecidos à 

sociedade através de parceiras com órgãos governamentais e não-governamentais. 

 

A intensificação de alguns projetos49, como, Movimento Solidário, Projeto 

Construindo Letras e o Instituto Luciano Barreto Junior, contemplam, também, 

ações benéficas de alfabetização de funcionários que não tiveram a oportunidade 

de frequentar a escola ou abandonaram a escolaridade inicial. Essas ações 

aumentam as chances de empregabilidade, de maior participação na vida cultural, 

econômica e social, bem como em diversos setores da sociedade. 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 O movimento BAWB - Business as Agent of World Benefit, traduzido para o português como 
Negócios como Agentes para um Mundo Melhor - surgiu nos Estados Unidos, após os atentados 
terroristas de 11 de setembro de 2001, com o objetivo de promover a reflexão sobre o papel dos 
negócios no desenvolvimento social. disponível em http://www.sfiec.org.br/ acesso em julho de 2009 
 
48

 Ação Global do  SESI, é um mutirão de solidariedade realizado simultaneamente em todos os 
estados do Brasil onde, resgata a cidadania de muitos brasileiros que ainda estão à margem da 
sociedade, o evento facilita o acesso a direitos que são essenciais a todos. 
 
49

 Estes projetos são desenvolvidos por empresas sergipanas a exemplo do Movimento Solidário, 
Projeto Construindo Letras e o Instituto Luciano Barreto Junior. Os projetos estão disponíveis em 
www.sfiec.org.br  ou no site da BAWB - www.bawbbrasil.com.br  

http://www.sfiec.org.br/
http://www.sfiec.org.br/
http://www.bawbbrasil.com.br/
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3 - PERCEPÇÕES DOS EMPRESÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 

ARACAJU – SE 

 

 

3.1 O Caminho metodológico na construção das Percepções dos empresários 

 

Em atendimento aos objetivos do presente trabalho, que tem como foco 

principal, a análise das percepções dos empresários, e as possíveis práticas de 

responsabilidade social das empresas da construção civil de Aracaju em Sergipe, a 

metodologia utilizada retomaram critérios previamente descritos na introdução. 

 

Dividido em dois momentos; o primeiro constituiu-se do levantamento 

bibliográfico sobre os temas concernentes as questões ligadas ao nascedouro da 

economia, responsabilidade social, processo de urbanização e consolidação das 

empresas da construção civil de Aracaju. Neste momento descreve o campo 

empírico, sua evolução ao longo da história, bem como construir um material de 

referência para que, as informações coletadas pudessem ser observadas no 

contexto do segundo momento. 

 

O segundo momento foi elaborado a partir da realização de entrevistas, 

aplicadas a uma amostra de empresários da construção civil da região, com o 

objetivo de apropriar-se das questões relacionadas ao presente estudo. 

 

Para fundamentar a escolha do tipo de pesquisa, tornou-se necessário 

embasar em dois tipos de abordagem que constituem a metodologia de análise de 

um problema de pesquisa, se qualitativa ou quantitativa. Igualmente, tornou-se 

necessário compreender estes dois métodos, embora, atendendo o mesmo 

objetivo, tem características diferentes. 

 

Para Triviños50 (1987), o caminho trilhado pela pesquisa qualitativa e a 

quantitativa são muito próximo no tocando a escolha do problema, revisão da 

                                                 
50

 Augusto N.S. Trivinõs – referendado no livro – INTRODUÇÃO À PESQUISA EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS. Ver referências bibliográfica. 
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literatura em torno do assunto, a coleta das informações e análises e suas 

interpretações. 

 

O referido autor cita que, a coleta das informações e análises dos dados, 

são interpretadas e podem gerar a necessidade de novas buscas; 

 
O processo da pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, parceladas 
e estanques. Ela se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-
se, reformulando-se constantemente, de maneira que, por exemplo, a 
coleta de dados num instante deixa de ser tal e é Analise de Dados, e esta 
em seguida, é veiculo para nova busca de informação. As idéias 
expressas por um sujeito numa entrevista, verbigratia, imediatamente 
analisadas e interpretadas, podem recomendar novos encontros com 
outras pessoas ou a mesma, para explorar aprofundadamente o mesmo 
assunto ou outros tópicos que se considerem importantes para o 
esclarecimento do problema que originou o estudo. (TRIVIÑOS, 1987, 
p.137). 

 

 

Sendo assim, a entrevista pode ser redefinida durante a sua execução, 

repetindo-se muitas vezes em um resultado diferente do inicial. Ela poderá ser 

construída através do desenvolvimento de todo o estudo e não somente através dos 

resultados da primeira análise. 

 

Fazendo parte de um organismo coletivo, a responsabilidade social 

empresarial engloba todo seu grupo de relacionamento, e decorre das decisões 

adotadas pelos seus executivos, assim sendo, o objeto de estudo tem 

características de um fenômeno social. A pesquisa é de natureza descritiva e de 

apreensão das percepções dos agentes, por isso, optou-se pelo método qualitativo 

para nortear as ações na operacionalização do estudo. 

 

Cabe ressaltar que não foi utilizado, na escolha das empresas, o método 

estatístico, portanto, as análises feitas prescindem de generalização estatística. 

Corroborando com essa posição, Triviños (1987) afirma que: 

 

Sem dúvida alguma, muitas pesquisas de natureza qualitativa não 
precisam apoiar-se na informação estatística. Isto não significa que sejam 
especulativas. Elas tem um tipo de objetividade e de validade conceitual 
que contribuem decisivamente para o desenvolvimento do pensamento 
cientifico. (TRIVIÑOS, 1987, P.118). 
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Empresas de diferentes portes foram escolhidas para concretizar os 

objetivos, ressaltando que, todas fazem parte do setor da construção civil 

exclusivamente com sede no município de Aracaju em Sergipe. 

 

As informações que envolvem a construção social do empresário, as 

percepções acerca da responsabilidade, bem como a realização de possíveis 

práticas, forma obtidas com a realização das entrevistas. Deve-se mencionar, que 

existem tipos diferenciados de entrevistas51, sendo que, utilizamos a semi-

estruturada, com um roteiro norteador de questões que foram colocadas para os 

entrevistados. 

 

 Para Triviños (1987), a entrevista semi-estruturada é um dos principais 

meios que tem o investigador para realizar a coleta de dados. Em um conceito mais 

amplo, o referido autor ressalta que podemos entender por entrevista semi-

estruturada aquela que, 

 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo 
à medida que se recebem a respostas do informante. Desta maneira, o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVIÑOS, 
1987, p.146). 

 

Nesta perspectiva as respostas obtidas dos empresários se constituem 

conteúdo específico abstraído da singularidade dos seus depoimentos. 

Expressando o pensamento e suas experiências em relação ao alcance do 

conhecimento adquirido para o uso e aplicação do crescimento como cidadão e 

como agente social. 

 

Dentro do modelo de entrevista semi-estruturada foi gerado um roteiro de 

entrevistas, visando o levantamento das informações, composta de itens que 

abrangem a trajetória empresarial e as percepções acerca do tema. 

 

                                                 
51

 Trivinõs(1987) ressalta que dentro de um enfoque qualitativo, pode utilizar a entrevista estruturada, 
ou fechada, a semi-estruturada e a entrevista livre ou aberta. Ver referências bibliográficas. 
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Para a realização das entrevistas, foram mantidos prévios contatos com 

as empresas, solicitando a participação, e o agendamento das datas junto aos 

empresários. Vale ressaltar que, todas foram receptivas na participação, e pontuais 

no cronograma agendado. 

 

Os resultados obtidos estão estruturados em três tópicos: no primeiro 

elaboramos o percurso da construção social do empresário da construção civil de 

Aracaju; no segundo apresentamos os resultados obtidos em relação a percepção 

que os empresários da construção civil de Aracaju tem sobre o tema 

responsabilidade social empresarial; e no terceiro tópico apresentamos algumas 

práticas de responsabilidade social empresarial realizadas pelas empresas do setor 

da construção civil de Aracaju. 
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3.2 – A construção social do empresário da construção civil de Aracaju 

 

As categorias profissionais têm um conjunto de percepções, valores e 

representações que delineiam uma forma de ser socialmente construída. Nesse 

sentido, os indivíduos tornam-se empresários da construção civil ao serem 

subjetivados por uma série de valores, e adquirem um sentimento de pertencer 

àquela categoria, sendo reconhecido pelos outros membros da classe. 

 

Em linhas gerais, o empresário constrói sua trajetória a partir de várias 

situações, as quais, o coloca inserido no mundo dos negócios. É perceptível que no 

percurso da construção social, existem variáveis particularmente definidas ao longo 

de sua história de vida e acontecimentos que confirmam essa trajetória. 

 

Estão presentes, na formação da maioria dos empresários, os reflexos da 

influência dos hábitos e costumes vivenciados no seio familiar. Na maioria dos 

entrevistados52, ela apresenta-se como fato marcante. A cultura e os valores são 

adquiridos pelo processo de formação e socialização na família, quando induzem a 

preservar o patrimônio físico e social que construíram. Geralmente, nestes casos, o 

empresário “recebe” a incumbência de continuar no ramo de afinidade econômica 

da família. 

 

Referendando esse discurso o empresário “JP” da Construtora “A”, relata 

que: 

O meio onde estava inserido contribuiu para minha formação, vivi numa 
geração de construtores na qual meu avo foi um dos precursores da 
construção civil na área de pavimentação em Aracaju, e, meu pai, deu 
prosseguimento, implementando com a parte de edificações públicas. 
Criei afinidade cada vez mais na área até chegar a minha formação em 
Arquiteto e Urbanista. (Entrevista concedida ao autor em 11/08/2009). 

 

O empresário “JP” teve sua formação vinculada à continuidade de seu 

agrupamento familiar, numa visão informal de repasse prático do ato de aprender, 

criando laços de afinidade com os interesses da família, levando-o escolher a 

formação no campo da construção civil. 

 

                                                 
52

 “JP” – Construtora “A”, “LA” – Construtora “B”, “AJ” - Construtora “C” e “MM” –  Construtora “E”. 
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É salutar observar que, a linha teórica da construção social dos 

empresários, é induzida pelo contexto que viveu. Para tanto, referenda-se as 

considerações de Brandão (2006), 

 
A maneira como os homens se organizam para produzir os bens com que 
reproduzem a vida, a forma de ordem social que constroem para conviver, 
o modo como tipos diferentes de sujeitos ocupam diferentes posições 
sociais, tudo isso determina o repertório de ideias e o conjunto de normas 
com que uma sociedade rege a sua vida. (BRANDÃO, 2006, p.75). 

 

Ao analisar a trajetória dos empresários da construção civil de Aracaju, foi 

notório os reflexos culturais na formação desses agentes. A forma de organização 

dos seus bens assemelha-se tanto a sociedade, como a organização da família. 

Ambos exercem influência nesta distribuição, não somente nos recursos físicos e 

materiais, mas, no estilo de vida para manutenção do status social. 

 

A influência cultural da geração familiar anterior exercida sobre eles, na 

conservação e evolução do patrimônio, foi predominante. Entretanto, evidencia-se 

com mais clareza na fala do empresário da construtora “A” a força do grupo familiar, 

enquanto que nos empresários das construtoras “B”, “C” e  “E”, seus familiares 

apenas o impulsionaram ao ramo do comércio propriamente dito. Segundo relembra 

“AJ” e “MM” (2009), 

 

Meu pai tinha loja de moveis e eletrodomésticos, eu, desde criança 
sempre quis ser engenheiro civil. Depois que me formei, comecei a atuar 
em construções pessoais. Agora, depois de ter adquirido mais 
experiência, comecei a incorporar imóveis residenciais.(Entrevista 
concedida ao autor em 24/08/2009). 

 

Sua trajetória como empresário traz as marcas do percurso familiar. Estas 

marcas são responsáveis pelo inicio de sua atuação, como empreendedor da 

construção civil.  Tem seu começo construindo e vendendo unidades residenciais, 

depois ampliando para o setor da construção civil. 

  

Este cenário de prosseguimento da tradição familiar, com mudança na 

escolha do ramo empresarial, encontra-se também em MM, proprietário da 

construtora E engenharia.  Em depoimento ele afirma: 
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Bom, comecei na construção civil por conta própria, antigamente meu pai 
tinha um comércio onde trabalhava com cristais. Naquela época trabalhei 
como estagiário em uma construtora concorrente, e meu chefe me 
incentivou a montar minha própria construtora. (Entrevista concedida ao 
autor em 03/09/2009). 

 
  

A família atuava no segmento do comércio de cristais, onde ele 

subjetivou-se no “instinto empresarial”. A escolha da formação superior em 

engenharia civil, o levou a um estágio, na qual o seu empregador o incentiva a 

empreender seu próprio negócio. 

 

Contrariando o alegado “espírito predador” presente no imaginário social, 

temos aqui, o incentivo para que o concorrente se constituísse enquanto tal. 

Atualmente no cenário da construção civil, a empresa “E” é uma forte concorrente 

no setor, ocupando uma posição de destaque na construção civil de Aracaju.  

 

O empresário “LA” conjuga com a análise, quando relata na entrevista em 

19 de Agosto de 2009, que, é necessário à comunhão entre a herança da família e 

a experiência adquirida afirmando: “Nem sempre se constrói a partir da família, 

mas, se levar em consideração à experiência adquirida pelos pais na convivência 

familiar, fica mais fácil dar continuidade aos negócios”.  

  
Neste depoimento, percebe-se que o entrevistado constata que não é 

uma condição imprevisível, que a experiência empresarial seja adquirida na história 

da família. No entanto, não deixa de destacar que, “fica mais fácil” a atuação 

empresarial, quando sua construção social inicia-se no ambiente familiar e significa 

uma continuidade no mundo dos negócios. 

 

Eles avançaram em direção a outros espaços pelas oportunidades do 

mercado, levando-os até a construção civil. O mesmo não ocorre com o empresário 

da construtora “D”, que ambicioso de lançar-se no mercado, teve oportunidade 

diferenciada, na medida em que, aproveitou sua visão empreendedora. O 

empresário “AF”, proprietário da construtora “D”, em seu depoimento relata que: 

   
  Depois que conclui engenharia civil, passei no concurso para auditor fiscal 

da prefeitura. A partir daí, o conhecimento, e oportunidades do mercado 
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me fizeram entrar no ramo empresarial. A empresa tem 20 anos de 
existência”. (Entrevista concedida ao autor em 31/08/2009). 

 

Neste depoimento, temos a expressão empírica da construção social do 

empresário na “contramão” da continuidade de um aprendizado que iniciou-se no 

meio familiar. Trata-se de “autoconstrução” que o fez transitar de uma origem social 

distinta da maioria dos pares. 

  

No conjunto de entrevistas analisadas, uma categoria social tem um 

processo comum de reprodução em comparação a tantas outras. Assim como “os 

trabalhadores” tendem a se reproduzir a partir do ambiente familiar, as classes 

dominantes também. 

  

O que diferencia a sociedade moderna, é que esse elemento de 

reprodução e construção social das categorias sociais, não se constituem em uma 

“lei de ferro”. Existe a possibilidade, mesmo minoritária, dos indivíduos moverem-se 

em relação a sua origem social de nascimento. 

 

 

3.3 – A percepção do empresário em relação à Responsabilidade Social 

Empresarial 

 

No universo dos entrevistados, encontramos uma diversidade de ideias, 

variando em relação ao ato de perceber ou mesmo de conceber o significado da 

responsabilidade social empresarial.  No entanto, um fato comum a todos, foi à 

identificação da importância da responsabilidade social empresarial. Entretanto, 

cabe ressaltar, que muitos são detentores da concepção de que, a responsabilidade 

social empresarial tem a mesma conotação de filantropia ou assistencialismo. O 

que os levam a confundir com a ação permanente de atender às necessidades da 

comunidade onde está inserida sua empresa. 

  

Nessa direção, torna-se necessário uma breve descrição das diferenças 

entre responsabilidade social, filantropia e assistencialismo. Para tanto, a utilização 
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das categorias estabelecidas na visão de Melo Neto e Froes53, sobre os aspectos e 

as considerações feitas em relação a tais diferenças, são fundamentais para dar 

prosseguimento e clareza na análise. Segundo este autor, teríamos o seguinte 

quadro tipológico: 

 

Filantropia Responsabilidade Social Empresarial 

Ação individual e voluntária Ação coletiva 

Fomento a caridade Fomento a cidadania 

Base assistencialista Base estratégica 

Restrita a empresários filantrópicos e abnegados Extensiva a todos 

Prescinde de gerenciamento Demanda gerenciamento 

Decisão individual Decisão consensual ou coletiva 

Quadro 07 - Diferenças entre filantropia e a responsabilidade social, construída a partir de Melo Neto e 

Froes(2001) p. 28. Ver referências bibliográficas. 

  

No mesmo sentido, Grajew (2001), fundador do Instituo Ethos, revela que 

a filantropia visa ao bem estar de um único público de relacionamento da empresa; 

a comunidade. A responsabilidade social empresarial compreende cuidados com 

todos os stakeholders da organização54. Ressalta enfaticamente que a filantropia é 

a versão leiga da caridade cristã, na qual, a solidariedade ao próximo costuma 

basear-se em boas intenções e donativos materiais, sem exigência da contrapartida 

e pouca intenção de divulgação. Para o instituto Ethos: 

 
A atitude ética da empresa em todas as suas atividades. Diz respeito as 
interações da empresa com funcionários, fornecedores, clientes, 
acionistas, governo, concorrentes, meio ambiente e comunidade. Os 
preceitos da responsabilidade social podem balizar, inclusive, todas as 
atividades políticas empresariais. (Instituto Ethos, 2001) 

 
 

A perspectiva de que a Responsabilidade social empresarial serve como 

balizadora de todas as atividades de uma empresa, não se faz presente apenas na 

ação concreta de alguns empresários. Por outro lado, entre os empresários da 

                                                 
53

 Descrito no livro: Gestão da responsabilidade social corporativa. O CASO BRASILEIRO. Da 
Filantropia Tradicional a Filantropia de Alto Rendimento e ao Empreendedorismo Social. Ver 
referências bibliográficas. Pág. 28 
54

 Thomaz Wood Jr. (org), “ética, responsabilidade social e meio ambiente”, p.11 
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construção civil de Aracaju, predomina a visão de que, a atuação individual do 

proprietário das empresas a importância que a responsabilidade social tem para sua 

organização. Essa importância se traduz em dividendos econômicos e políticos da 

boa imagem que a empresa pode adquirir na sociedade. 

 

Embora quase todos empresários entrevistados mostrem-se atentos à 

importância da responsabilidade social, um deles diverge, no sentido de similitude 

com o entendimento de Milton Friedman. Para este entrevistado, como no 

pensamento de Friedmam, a única responsabilidade social das empresas é usar 

seus recursos para o aumento dos lucros, desde que, participem de uma 

competição aberta, livre e sem fraudes. (Friedman in Stoner, 1985)55.  

  

É o que afirma “JP”, proprietário da construtora “A”, registrado em seu 

depoimento, quando relata:  

 

Na posição de empresário da construção civil do setor público, a margem 
de lucro é menor. Na atual situação, a minha responsabilidade social é 
cumprir com o que a legislação determina. Se constitue nos encargos 
sociais dos empregados. Não há espaço na composição de preço para 
aderir às práticas de responsabilidade social. (Entrevista concedida ao 
autor em 11/08/2009). 

 

Sua adesão às ideias de Milton Friedmam são enfatizadas, de acordo 

com seu depoimento, pela singularidade da atuação de sua empresa. Alega a 

margem de lucro como elemento condicionante para a adesão aos pressupostos da 

responsabilidade social empresarial. 

 

O entrevistado inclui um dado que vem justificar sua atitude diante do 

cumprimento restrito à legislação, ressaltando que existe na concorrência do setor, 

uma briga pelo menor preço, visto que as planilhas orçamentárias são fornecidas 

pelos órgãos públicos, e a margem de lucro é pequena para desenvolver tais 

práticas. Assim, esta situação, leva muitos a excluírem-se das questões 

relacionadas ao meio sócioambiental. 

  

                                                 
55

  Argumento de Milton Friedman – descrito no Livro: Administração de Stoner e Freeman. Ver 
referências biblográficas 
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Esse argumento apresentado pelo entrevistado, vai de encontro a 

crescente percepção social de que a responsabilidade com práticas ecologicamente 

corretas é uma exigência colocada a todos os atores sociais públicos e privados, 

independente do volume de seu faturamento. Mas, em sua opinião, a 

responsabilidade pelas questões ambientais restringem-se aos poderes públicos, 

não dizendo respeito diretamente aos agentes privados. 

 

Na sua visão, o estado é responsável pelos problemas sócioambientais, 

cabendo aos órgãos governamentais, interferir nestas questões ou não. O 

empresário diz ainda, que os empreendimentos construídos em área de 

preservação ambiental, são liberados pelos órgãos públicos, sendo estes, 

indiretamente responsáveis pelo descumprimento da legislação. 

       

A Lei da concorrência impulsiona o empresariado na corrida pelos 

espaços, nessa corrida, utilizam recursos como: lançar preços baixos ao invés de 

apresentar um projeto de melhoria na qualidade de vida que o empreendimento irá 

proporcionar. Não comportando-se assim, perde a oportunidade, e, 

consequentemente,  a capacidade  de dar continuidade aos seus negócios.   Essa 

situação está ilustrada no depoimento do empresário “JP” (2009).  

 

Toda é qualquer licença parte do setor público. Se o setor público, tem a 
consciência que é uma área de preservação ambiental, mas ele quer 
edificar, e abre um edital, e esse edital é legal, se eu ganhar a 
concorrência, por que não edificar? Se eu não edificar outro vem e edifica. 
(Entrevista concedida ao autor em 11/08/2009). 

 

Evidencia-se sua compreensão, de que o estado deve assumir uma 

tomada de posição diante das questões relacionadas às áreas de preservação 

ambiental. Contudo, esquece que todos os espaços de especulação, são carentes 

da aplicação da responsabilidade social em seus diversos âmbitos. O compromisso 

com Responsabilidade social propaga-se a todos que se preocupam com a 

preservação da vida e suas relações com o mundo, mais especificamente com 

aqueles que usufruem dos recursos da natureza.     

 

Contraditoriamente, o empresário “JP” que afirma acreditar na 

responsabilidade social empresarial, mas fazendo a ressalva de que deve ser uma 
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responsabilidade voltada para cada área de atuação, e, dependente da 

lucratividade que é obtida. Na sua análise, reforça também que, se tivesse uma 

equipe maior e multidisciplinar, iria aderir a essas práticas, desde que não 

interferissem em sua lucratividade. Por fim, expõe que se a sociedade impuser tais 

práticas, ela é que vai pagar por isso, porque os custos adicionais do 

empreendimento serão automaticamente repassados para o valor do bem, ou do 

serviço. Relata, para ilustrar seu raciocínio que: 

 
Na minha casa estou fazendo uma reforma, é foi definido que iríamos 
utilizar uma bacia sanitária em um banheiro de serviços, que seria uma 
bacia ecologicamente correta, e custava em torno R$ 300,00. Ela tem um 
compartimento separado para dejetos líquidos e dejetos sólidos, a mesma 
bacia poderia resolver o problema a 40 ou 50 reais. (Entrevista concedida 
ao autor em 11/08/2009) 

 

A leitura que o mesmo faz, no momento atual, é que nos próximos 10 

anos, qualquer decisão ecologicamente correta quem vai pagar é o consumidor, 

para ele, não há resposta no comércio por produtos ou serviços sem 

competitividade econômica. 

 

Dentro de uma análise mais consensual e mais próxima do conceito 

definido pelos teóricos56 acerca da responsabilidade social, o engenheiro “AF” da 

construtora “D”, avalia que: 

 
Hoje todas as empresas, devem aderir à responsabilidade social, não 
como pena, caridade, ou como estratégia de marketing. A maioria se acha 
responsável pela melhoria da sociedade. Vejo isso como necessidade, 
uma vez estando inserida na sociedade. Quando fui para o fórum 
empresarial, um dos pilares da gestão era que toda a empresa, mesmo as 
que eram da construção civil, tivessem uma ação em prol da sociedade. 
(Entrevista concedida ao autor em 31/08/2009). 

 

Neste depoimento, existe um discurso mais “antenado” com a postura dos 

empresários exigidos pelos segmentos da sociedade, sensibilizados pelas noções 

“politicamente corretas” em relação ao mundo empresarial. 

 

No discurso, ele comenta que, qualquer empresa por menor que seja, 

pode contribuir para melhoria da qualidade de vida da população. “Uma empresa 

                                                 
56

 Melo Neto e froes (2001), Karkloti e Aragão (2004), Filho (2006) ver referências bibliográficas. 
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com apenas dois funcionários poderia doar um dia de trabalho, fazendo um trabalho 

social”. (Entrevista: empresário “AF”, 2009) 

 

Dentro de sua visão, a conscientização dos empresários está relacionada 

a motivos que longo ao do tempo, foram evidenciando-se.  As transformações, os 

valores e os paradigmas da sociedade vão gradativamente alterando-se conforme  

a dinâmica da economia, da cultura e do contexto social. Continua seu depoimento 

avaliando que:  

 
Hoje não se fala mais em responsabilidade social, mas sim, 
sócioambiemtal. A conscientização do empresários se dá por iniciativa 
própria, e, também pela pressão da sociedade. A auto-conscientização 
existe, mas há um conjunto de coisas que vão além da pressão social. 
(Entrevista concedida ao autor em 31/08/2009). 

 

Como se depreende de seu depoimento, este avalia que o aumento da 

percepção dos empresários, sobre a necessidade de práticas ecologicamente 

saudáveis, dá-se na confluência do encontro de uma postura do empreendedor 

enquanto aliada a pressão realizada pela sociedade, para que estas práticas sejam 

efetivas. 

 

Corroborando com a visão de “AF”, o empresário “AJ”, proprietário da 

construtora “C”, compartilha do mesmo conceito e da importância da 

responsabilidade social empresarial quando comenta que: 

   

  Acho que a responsabilidade social é um dever de todos, não só das 
empresas. Nós todos temos nossa obrigação social. Quando digo todos, 
incluo os diversos segmentos da sociedade. Infelizmente acho que a 
maioria dos empresários pensa como estratégica de marketing, e, em 
sensibilizar os clientes. (Entrevista concedida ao autor em 24/08/2009). 

 

Em seu depoimento, encontramos a percepção de que entre seus pares é 

comum o discurso “ecologicamente correto” e “socialmente justo” como meras 

estratégias de marketing. 

 

Essa percepção do entrevistado vem de encontro de uma literatura sobre 

o tema da responsabilidade social empresarial, de que esta pode em vários casos, 

tratar-se apenas de um discurso correto e algumas ações pontuais, para melhor 

posicionar a imagem da empresa e obter maiores lucros. 
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Outro entendimento de responsabilidade social empresarial apresentado, 

nasce do poder de sensibilidade e comprometimento de cada indivíduo. Nesta 

direção o empresário da construtora “C”, não coloca o entendimento de 

responsabilidade social decorrente unicamente do contexto de pressão do mercado 

ou sociedade. A cidadania empresarial surge, em alguns casos, como processo de 

amadurecimento do gestor organizacional. Emerge ao longo do tempo, como fator 

importante, e, não relacionado às pressões, mas, por questões de justiça para com 

as causas sociais.   

 

No depoimento do empresário “LA”, proprietário da construtora “B”, 

encontra-se uma avaliação que coloca ênfase nas novas exigências que a gestão 

precisa equacionar. 

 

O entrevistado se coloca como adepto das práticas e exigências da 

responsabilidade social empresarial, e advoga a necessidade de preparação da 

empresa e do próprio empresário. Em sua fala avalia que: 

 

É preciso se preparar, e se adaptar ao momento, para entrar a prática de 
responsabilidade social. Sempre pensei na importância da 
responsabilidade social, apesar de muitos anos no mercado, ainda 
continuo em fase de investimento. Hoje você tem um pensamento, 
amanhã, pode mudar. A responsabilidade social tem que ser despertada 
no empresário, tem pessoas que fazem ser por amor e não por modismo. 
(Entrevista concedida ao autor em 19/08/2009). 
 

 

Esta perspectiva por amor ou modismo, leva o empresário a destacar que 

embora exista uma grande divulgação na mídia sobre responsabilidade social, a 

grande maioria das pessoas não está culturalmente preparada para saber o que 

está certo ou errado em relação ao assunto, e, até mesmo, compreender bem o 

significado e conceito da responsabilidade social. Continua seu depoimento 

afirmando que: 

O povo tem não tem consciência de do que é certo e errado. O 
consumidor não compra porque está na moda, compra por que é bonito, e, 
mesmo com a divulgação, se o preço de um produto ou serviço for menor, 
a pessoa compra através da relação custo e beneficio. A compra por 
prática de responsabilidade social parte de pessoas conscientizadas, 
(Entrevista concedida ao autor em 19/08/2009). 
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Não obstante, sua avaliação peremptória de que um hipotético “povo”, 

não sabe discernir entre o certo e o errado, sua avaliação aponta para um fato real: 

o preço dos produtos e bens, como principal elemento da escolha do consumidor. 

Essa escolha, ancorada especialmente no preço, pode dever-se a baixa malha 

salarial e a estrutura de renda do Brasil.  

       

      Em consequência disso, o mundo de consumo leva os cidadãos a 

procurar bens e produtos que tenham custo benefício. Não existindo preocupação 

no sentido de observar e valorizar quando precisa adquirir um produto, se esse 

produto traz uma marca que tem práticas sociais, compatíveis com a 

responsabilidade social.  

 

Não obstante as percepções anteriores, o empresário “MM” da 

construtora “E”, mostra uma visão positiva das práticas de responsabilidade social 

empresarial, mas contraditoriamente, posiciona-se contra a pressão dos 

consumidores, e condena toda e qualquer pressão sofrida pelos órgãos públicos ou 

pela sociedade.  

 

Acho importante a responsabilidade social da empresa. Acredito que ela 
tem que interagir com a sociedade contribuindo para seu desenvolvimento. 
Para mim as pressões dos órgãos ou da sociedade não são motivadoras 
para o desenvolvimento dessas questões. Recentemente, lancei um 
empreendimento, e, para conseguir o financiamento da obra, o projeto 
deveria estar vinculado a algum tipo de contribuição social. Se 
dependesse de mim, não faria. (Entrevista concedida ao autor em 
03/09/2009). 

 
 

Há um raciocínio contraditório na avaliação exposta pelo entrevistado, ao 

afirmar que concorda com a importância da responsabilidade social empresarial, e 

relaciona essa importância pelo fato de acreditar que “tem que interagir” com a 

sociedade. 

 

Ao mesmo tempo, afirma que “não faria” práticas responsabilidade social 

empresarial, se não fosse coagido “pelas pressões”. Mas condena as “pressões” 

por achar que estas não são “motivadoras” para que os empresários realizem as 

exigências da responsabilidade social empresarial. 
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Acrescenta que, investir na capacitação e bem estar dos funcionários traz 

mais retorno para organização. Assim, os colaboradores trabalham mais motivados, 

e querendo produzir cada vez mais. Essa percepção enquadra-se na noção de 

responsabilidade social empresarial, no entanto, localiza-se mais no tema da 

governança corporativa do que da responsabilidade social empresarial.  

 

O conjunto dos depoimentos até aqui analisados, nos permite construir 

uma tipologia das percepções de responsabilidade social empresarial, existentes no 

setor da construção civil de Aracaju. Temos assim: 

 

      

     EMPRESA 

    Empresário 

       Gestor 

Percepção – RSE 

Síntese dos conceitos 

   Práticas de 

        RSE 

Construtora 

     “A” 

       “JP” Na atual situação, a minha responsabilidade social é 

cumprir com o que a legislação determina, que é os 

encargos sociais dos empregados. 

Não possui 

Construtora 

     “B” 

       “LA” A responsabilidade social é importante, mas, deve 

tem que despertar no empresário. 

 

Assistencialista 

Construtora 

     “C” 

       “AJ” Acho que a responsabilidade social é um dever de 

todos, não só das empresas. Nós todos temos nossa 

obrigação social. 

Possui 

Construtora 

      “D” 

       “AF” Vejo isso como necessidade de todos, uma vez 

estando inseridos na sociedade. 

Possui 

Construtora 

      “E” 

      “MM” Acredito que ela tem que interagir com a sociedade 

contribuindo para o seu desenvolvimento 

Possui 

Quadro 08 - Tabela contendo a síntese da percepção sobre RSE – Construída a partir dos dados 

coletados (2009) 

 

 

 Todos afirmam concordar com a importância da Responsabilidade 

Social, cada um concebendo-o de acordo com sua vivência, valores e visão 

empresarial.  Os empresários que apresentam práticas sociais em suas empresas 

posicionaram-se diante, demonstrando clareza da necessidade de desenvolver 

práticas sociais.  Entretanto, para que essas práticas tornem-se efetivas, é 

necessário que a responsabilidade social empresarial faça parte da construção 

social do empresário, e seja uma exigência majoritária da sociedade.  
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Os demais empresários, apesar de afirmarem conhecer e compreender 

bem a importância da responsabilidade social colocaram-se no patamar de espera.  

Atribuem à responsabilidade de estimular as práticas sociais aos demais 

organismos da sociedade, inclusive ao Estado como instância reguladora da vida 

social.    

 

3.4 – Algumas Práticas de Responsabilidade Social das empresas da construção 

civil de Aracaju 

 

Não constitui-se como objetivo da pesquisa analisar as práticas de 

responsabilidade social empresarial das empresas da construção civil de Aracaju. 

No entanto, ao longo das entrevistas com os empresários, aumentou a nossa 

curiosidade em relação às práticas de responsabilidade social empresarial que os 

entrevistados apontaram como presentes em suas empresas. 

 

As ações de responsabilidade descritas neste tópico correspondem a 

todos as ações que as empresas desenvolvem em relação ao seu grupo de 

relacionamento, seja ele, público interno (funcionários e colaboradores) e externo 

com atribuições em aspectos que envolvam a sua contribuição na sociedade e na 

melhoria da preservação do meio ambiente. 

 

Dentro desse quadro, torna-se necessário reportar aos conceitos de 

responsabilidade social na visão de alguns autores, referendado neste estudo, para 

depois, analisar o que de fato tem sido feito em relação ao tema por parte das 

empresas pesquisadas.  Neste aspecto, cabe ressaltar, os conceitos definidos pelos 

teóricos em relação à responsabilidade social empresarial. 

 

Para Melo Neto e Froes (2001), “a responsabilidade social busca 

estimular o desenvolvimento do cidadão e fomentar a cidadania individual e 

coletiva. As ações de responsabilidade social exigem uma continuidade, processos 

de sistematização e, principalmente, gerenciamento efetivo por parte das 

empresas.” Outro conceito visualizado diz que, “a responsabilidade social 

empresarial deve contemplar todos os demais públicos de relacionamento da 
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empresa: acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, poderes públicos e toda a 

sociedade. “(GOLDSTEIN, 2007 p. 43) 

      

É importante ressaltar que na visão do referido Melo Neto e Froes 

existem dois focos vinculados ao exercício da responsabilidade social: os projetos 

sociais e as ações comunitárias. Faz-se necessário diferenciar os dois focos para 

elucidar a importância do significado da responsabilidade social. Como podemos 

observar no quadro abaixo descrito: 

 

                     Ações comunitárias 

 

                  Projetos sociais próprios 

Ação indireta sobre a comunidade. Ação direta sobre a comunidade. 

Transferência/repasse de recursos para 

Entidades. 

Aplicação direta dos recursos. 

A gestão é feita por terceiros. A gestão é feita pela própria empresa. 

São ações de doação e apoio. São ações de fomento ao desenvolvimento 

Social. 

Geram retorno tributário, social e institucional. Geram retorno social e de mídia institucional. 

Não demandam ações de marketing social. Demandam ações de marketing social. 

Quadro 09 - Modalidades de exercício de responsabilidade social empresarial, construída a partir de 

Melo Neto e Froes(2001)p. 28. Ver referências bibliográficas. 

 

As diferenças entre dois focos ou modalidades não descaracterizam as 

ações em nenhum dos aspectos acima citados. Apenas direciona em focos distintos 

a atuação das empresas. Pode-se perceber que as ações voltadas para a 

comunidade, assim como para o meio ambiente representam apenas algumas das 

várias modalidades que possibilitam a atuação socialmente responsável de uma 

organização empresarial. 

 

Partindo dos conceitos descritos acima, observa-se que a maioria das 

empresas pesquisadas possui algum tipo de ação de responsabilidade social, 

porém, cabe ressaltar, que a maioria das ações não tem uma sistematização, 

acompanhamento e avaliação por parte da empresa. 
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Entretanto, não se pode afirmar que essas ações não são benéficas, por 

exemplo, o crescimento intelectual do público interno, são ganhos que serão 

levados pelo mesmo, para o resto da vida. 

 

Em outro aspecto, as doações são extremamente importantes, pois, 

muitas creches, asilos e orfanatos sobrevivem por conta de doações, muitos artistas 

aumentam sua visibilidade por conta dos apoios culturais fornecidos pelos 

empresários. 

 

Apesar do distanciamento das empresas na efetividade e concretização 

dessa concepção, o conceito de Responsabilidade Social nessa ótica, vem sendo 

propagado no meio empresarial, através de encontros, palestras e fóruns de 

discussões promovidas pelas associações empresariais.   

 

Embora quase todos os empresários tenham explicitado a preocupação 

em demonstrar a consciência do dever da empresa para com o grupo de 

relacionamento, apenas a construtora “D”, apresenta um somatório de ações 

próximas à responsabilidade social que extrapolam o público interno. Assim, o 

gestor da construtora “D” relata que: 

 

Nossa empresa tem consciência da necessidade de sua participação na 
melhoria do mundo ao seu redor. Destinamos verba para apoio a diversas 
ações de cidadania. 
Desenvolvemos projetos para o setor industrial que reduzem o impacto 
ambiental e a adoção do uso de papel reciclado, são ações internas, já 
incorporadas ao dia-a-dia em nossos escritórios. Externamente, a nossa 
atenção é voltada para a sociedade na qual estamos inseridos. Nossas 
ações se dão através de Patrocínio de projetos sociais, Prestação de 
serviços voluntários, Patrocínio cultural, Doação de mantimentos e 
Doação de livros, sem falar dos investimentos em cursos de capacitação 
para nossos funcionários e plano de saúde. (Entrevista concedida ao autor 
em 31/08/2009). 
 

          

O proprietário da construtora “D” relata que sua empresa tem 

desenvolvido práticas de responsabilidade social empresarial tanto interna, como 

externas. 

 

O significado social das ações de responsabilidade social empresarial 

para o proprietário da construtora “D” é concretizado nos atos e postura que 
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assumem os empresários, e a forma como conduzem sua empresa, levando os 

funcionários e seus clientes a sentirem-se beneficiários e sujeitos da ação de 

responsabilidade e compromisso social para com a sociedade.  

         

Contendo relevantes ações de caráter comunitário, o entrevistado diz que 

apesar do slogan57 que utiliza associado ao nome da empresa, não divulga as 

atividades em balanços sociais. Contudo, acredita que as práticas socialmente 

responsáveis podem trazer vários benefícios para quem as exercitam, independente 

de sua ampla divulgação. 

 

O “pudor” em relatar que não faz propagandas das ações de 

responsabilidade social de sua empresa, não se justifica. Uma empresa que adota 

práticas de responsabilidade social empresarial, tem toda a legitimidade de divulgar 

essas ações. No caso da construtora “D”, seu slogan procura explicitar diferencial 

da empresa, fixar a imagem do seu compromisso social. 

 

Melo Neto (1999) salienta que, a responsabilidade social assumida de 

forma consistente e inteligente pela empresa, contribui para o reforço da imagem e 

da marca, motivando os fornecedores, e despertando o orgulho de seus 

colaboradores por pertencerem como parceiros. Evidentemente a preferência por 

uma marca que expressa o compromisso da empresa com ações de 

responsabilidade social, darão frutos colaborativos, e a torna mais atraente e 

preferida.  

 

Prosseguindo com as práticas socialmente responsáveis das empresas, a 

construtora “E”, aproxima-se das ações da construtora “D”, quando expõe em seu 

relato, a realização de projetos direcionados além do público interno. Segundo seu 

depoimento: 

 

  Na verdade nossa contribuição é mais em apoio de projetos culturais e 
projetos ecologicamente correto. Recentemente lançamos um 
empreendimento que aderimos ao aproveitamento das águas da chuva, 
para descarga primaria, limpeza de áreas comuns e irrigação de jardins. 
Ele contém coleta seletiva de lixo, e, as casas do condomínio com 

                                                 
57

 Slogan - Palavra ou frase usada com freqüência, em geral associada a propaganda comercial, 
política, etc.   
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captação de energia solar para aquecimento de água e luz de emergência. 
(Entrevista concedida ao autor em 03/09/2009) 

 

No depoimento de “MM”, temos o relato do conjunto de atitudes que a 

empresa incorpora na sua atuação. 

 

Embora de forma sucinta, mas perceptível, existe a efetiva participação 

das construtoras “D” e “E”, nas questões relacionadas aos investimentos em 

projetos culturais e em desenvolvimento de projetos ecologicamente corretos, fato 

observado nos depoimentos dos gestores mediante seus relatos orais e seus 

instrumentais de divulgação e propaganda. Para além dos relatos dos entrevistados 

podemos verificar ao longo da pesquisa, que essas empresas realizam as ações 

abordadas.  

 

Não obstante as ações das construtoras acima referidas, o gestor da 

construtora “C”, embora evidenciando que não possui um grande projeto social, 

mostra-se preocupado com seu público interno e com o meio ambiente. É adepto 

em sua organização de atividades que beneficiam esse público. O proprietário da 

construtora “C” afirma que: 

 
Aqui na empresa a gente ainda não faz nenhum projeto social, ainda, 
estamos nos estabelecendo como empresa para depois investir mais em 
trabalhos sociais. Mas trabalhamos com coleta seletiva de lixo, e enviamos 
para empresas recicladoras. Investimos em treinamento para os 
colaboradores. Sempre gostamos de categorizar um servente para 
pedreiro. (Entrevista concedida ao autor em 24/08/2009) 
 

 

Uma demonstração de que a ideia de responsabilidade está propagando-

se no seio empresarial, é ilustrada pelo fato do empresário assumir uma postura de 

investimento nos funcionários e promoção de ascensão dentro da própria empresa. 

Consequetemente, fica evidenciado que o restabelecimento financeiro da empresa, 

constitui-se, por um lado, fator preponderante no desenvolvimento de ações 

voltadas para a responsabilidade social.  

 

O gestor da construtora “B”, embora expresse que tem consciência da 

importância, do valor e da repercussão que acarreta a responsabilidade social para 

a empresa, sua atuação é mais centrada nas ações filantrópicas e de perfil 
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assistencialista. Segundo seu relato, na medida em que as necessidades vão 

surgindo, a empresa dar o suporte aos funcionários, mesmo na condição 

esporádica e na dependência da urgência. Ele entende que a filantropia é uma 

“simples doação” fruto da maior sensibilidade e consciência social do empresário. 

Em seu depoimento diz que: 

Ajudo meus funcionários naquilo que é extremamente necessário. Se um 
funcionário antigo, está precisando de uma ajuda, por motivo de doença, 
eu colaboro naquilo que for preciso, ou com material de construção, 
quando estão querendo construir sua própria casa.  (Entrevista concedida 
ao autor em 19/08/2009). 

 

O que explica visivelmente o estágio em que encontra-se de uma a duas 

empresas estudadas na amostra. As ações focadas meramente na benevolência, 

na caridade e na consciência de solidariedade dos empresários. 

 

De posse dos dados obtidos, foi possível gerar um quadro evidenciando, 

em síntese, as ações consideradas de responsabilidade social, pelos empresários 

da construção civil de Aracaju. Temos assim, a seguinte tipologia dessas ações:  

 

      

EMPRESA 

            

            Ações e modalidades desenvolvidas  

Área Atuante Beneficiados 

Construtora 

     “B” 

-Não possui – Atua com base assistencialista. Depen_ 

de da necessidade ou urgência do caso. 

Público Interno  

Assistencialista 

Construtora 

     ”C” 

-Coleta seletiva de lixo 

-Saúde preventiva – assistência médico-odontológica 

-Treinamento para capacitação dos funcionários 

Publico Interno 

Meio ambiente 

Possui 

Construtora 

     “D” 

-Coleta seletiva de lixo 

-A empresa procura implementar nas suas atividades 

ações que visem a preservação do meio ambiente 

-Saúde preventiva – assistência médio-odontológica 

-Treinamento para capacitação dos funcionários 

-Desenvolvimento de projetos ecologicamente correto 

-Doações mensais a instituições filantrópicas 

-Doação de projetos – escolas, creches e orfanatos. 

 

Publico Interno 

Meio ambiente 

    Sociedade 

Possui 

Construtora 

      “E” 

-Apoio financeiro para projetos culturais – orquestra 

sinfônica  de Sergipe – e artista da terra 

-Saúde preventiva – assistência médio-odontológica 

-Treinamento para capacitação dos funcionários 

Publico Interno 

Meio ambiente 

    

Possui 
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Quadro 10 - Síntese das ações de responsabilidade Social nas empresas visitadas-Construída a partir dos 

dados coletados nas entrevistas (2009). Ver anexo. 

 

De acordo com o quadro acima, fica notório a presença de ações 

comunitárias e ações que podem ser consideradas modalidades de 

responsabilidade social, presentes na maioria das categorias. No entanto, cabe 

ressaltar que, as ações comunitárias dependem apenas da decisão do empresário, 

além de prescindirem de acompanhamento e avaliação. Por outro lado, as ações de 

responsabilidade social exigem um maior gerenciamento e periodicidade efetiva por 

parte das empresas, não se consubstanciando apenas na decisão do gerente. 

 

As referidas ações são de grande importância, mas, torna-se necessário 

obter informações dos possíveis beneficiados. É relevante saber o grau de 

satisfação desses beneficiários. Para tanto, foram realizadas entrevistas por meio 

da utilização da metodologia do grupo de foco, captando a percepção dos usuários 

das ações comunitárias, realizadas pelas empresas. Segundo Flick (2004), a 

utilização do grupo de foco encontra-se no fato de que: 

 

 “Os grupos reais partem de uma história de interações compartilhadas em 
relação ao assunto em discussão, já tendo, portanto, desenvolvido formas 
de atividades comuns e padrões subjacentes de significado” (Flick: 2004, 
p. 127). 
 

 

 Nesta perspectiva, as entrevistas tiveram como objetivo discutir a 

importância das ações comunitárias, as modalidades de responsabilidade social, 

enquanto benefício para o grupo de relacionamento interno da empresa, bem como 

a participação dos colaboradores beneficiados, e, observar os dividendos vistos 

pelo publico externo junto à comunidade.  

 

A partir da percepção do grupo de foco, constatou-se a satisfação do 

público beneficiado em todos os aspectos. Assim, foi possível detectar que as 

-Desenvolvimento de projetos ecologicamente correto 

Residencial Dermeval Mattos e Condomínio Vila 

Poesia 
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construtoras, “D” e “E”, além de cumprirem com suas obrigações determinadas pela 

lei, preocupa-se também em oferecer aos seus empregados um ambiente físico 

agradável e seguro, fomentando os cuidados com a saúde, e, mostrando-se aberta 

as críticas. No depoimento do funcionário,58 esse aspecto é evidenciado, e, os 

demais, unanimente confirmam. 

 

Além disso, o grupo salientou que a empresa facilita o acesso à 

informação como forma de desenvolvimento pessoal e profissional. A saber: 

 
O apoio da empresa na capacitação dos funcionários é importante. Além 
de se adquirir informação técnica e conhecimento aprofundado, 
aumentamos a rede de relacionamento. Essas capacitações trazem 
também beneficio a empresa na agilidade das atividades e qualidade nos 
serviços. (Entrevista concedida ao autor em 14/09/2009) 

 

 

Neste sentido, o investimento que a empresa aplica na formação do 

trabalhador age como ação beneficiadora e duplicadora, uma vez que, 

desencadeia-se um processo de repasse de experiência de funcionário a 

funcionário. Outro aspecto a considerar, é a utilidade da capacitação para outros 

vínculos e horizontes de mercado. O trabalhador torna-se qualificado com amplas 

possibilidades de ingresso em outras frentes de trabalho.  A tendência é elevar cada 

vez mais a eficácia dos serviços e a agilidade no atendimento ao cliente, 

melhorando seu nível de satisfação com a empresa, o que vem acrescentar 

benefícios. 

 

                                                 
58

 Flavio Góes – Engenheiro eletricista, há cinco anos, pertence ao grupo de colaboradores da 
construtora “D”. 
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                                     Foto 3.4.1 Entrevista-grupo focal. Setembro de 2009 

 

Outra discussão relevante foi feita em uma comunidade periférica do 

município de Aracaju, no bairro Terra Dura. Neste local, foi construído um centro 

educacional, com a participação das empresas da construção civil, personagens 

deste estudo, as quais tiveram significativa contribuição na idealização do 

empreendimento. 

 

Idealizado pelo Ministério Público de Sergipe, que realizou em 2003, o 

Censo Educacional no bairro, detectou aproximadamente 2,5 mil crianças e 

adolescentes fora da sala de aula. Neste sentido, tomou a iniciativa de mobilizar 

outros órgãos como: a Prefeitura de Aracaju, Governo do estado de Sergipe e 

demais parceiros. Nestes parceiros está à construtora “D” que teve, e continua 

tendo uma significativa parcela de contribuição em relação à manutenção da escola.     

 

Diante da demanda educacional, foi construído através da parceria entre 

os empresários da construção civil, que colaboraram voluntariamente no 

desenvolvimento dos projetos e da obra. O complexo educacional chamado Centro 

Educacional Vitória de Santa Maria surgiu depois do Núcleo de Educação e Saúde.  

 

O centro possui refeitórios, bibliotecas, ginásios de esportes, creches, 

salas destinadas à educação infantil e pré-escola, salas para o ensino fundamental 

e médio. É regido por um Conselho que o torna auto-suficiente no gerenciamento 

dos recursos.  É administrado pelo poder público, empresários e a comunidade do 
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bairro Santa Maria. Cada instituição do complexo possui um gestor responsável 

pelo gerenciamento de cada unidade.  

 

Tendo em vista a situação dos moradores de baixa renda da comunidade, 

a melhoria da condição de moradia hoje, vislumbra-se claramente ao adentrarmos 

na localidade. Os benefícios gerados com a construção da escola vão além de uma 

simples educação, a mudança de comportamento é evidenciada pelos membros59 

da comunidade. No grupo focal realizado no bairro, um dos membros relata que: 

 
Antes da criação da escola, os piores índices do estado em relação a 
violência e criminalidade era no bairro Santa Maria. Além disso, melhorou 
a auto-estima da comunidade, eles se acham merecedores do projeto. A 
comunidade vê a escola com bons olhos e contribuem para sua 
manutenção. Isso se deve a percepção da comunidade em relação à 
escola e o seu trabalho pela comunidade. Ela entende que a escola deve 
ser preservada. Temos trabalhos de conscientização, da importância da 
mesma, e criamos eventos desenvolvidos na escola com interação da 
comunidade. (Entrevista concedida ao autor em 16/08/2009). 

 
 

Existe uma preocupação por parte dos gestores em manter viva a 

parceria com as construtoras do nosso foco, de maneira que a Construtora “D”, 

continua dando apoio logístico aos projetos, necessários à continuidade da ação de 

responsabilidade dela. A credibilidade dos parceiros se observa na presença dos 

colaboradores em todos os eventos realizado no complexo. 

 

 

Foto 3.4.2 Entrevista-grupo focal. Setembro de 2009 

                                                 
59

 Coordenador da CEVSM, mãe de aluno, moradores da comunidade e  professores. 
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Participaram da entrevista do grupo focal, cinco membros, a saber: O 

gestor da Escola Municipal João Paulo II, um funcionário de apoio, uma merendeira 

e mãe de aluno, duas professoras, ambas não pertencem diretamente à 

comunidade, ou seja, não são moradoras da comunidade, mas desenvolvem suas 

funções na escola, lidam diariamente com os moradores da região.  Todos 

demonstraram muita disposição em falar dos benefícios que o complexo trouxe à 

população, principalmente aos alunos da redondeza, afirmaram que melhorou a 

auto-estima dos moradores, valorizando seus espaços, suas casas, etc. O gestor da 

Escola João Paulo II diz em seu depoimento realizado em 16 de Setembro de 2009 

que “curiosamente, a construção do complexo fez acender os anseios da população 

em ter direito: a escola de qualidade, atendimento médico, jurídico etc. Os 

moradores passaram a reivindicar melhorias para o bairro.” A iniciativa serviu como 

ação impulsionadora de outras conquistas.  

 

A mãe, que também é merendeira da Escola, agradece o que o Ministério 

Público e seus colaboradores fizeram em benefício deles. Ela é funcionária 

qualificada, porque foi dada a condição de fazer o curso de merendeira e ser 

aproveitada para trabalhar.  Tem sua renda própria que dá para sustentar os filhos e 

ainda, sente-se muito feliz porque os filhos estudam numa escola bonita e bem 

equipada, com bons professores e muito bem dirigida. 

 

O que podemos ressaltar dos depoimentos colhidos nos grupos focais é 

que, as ações de responsabilidade efetivadas pelas duas empresas, são bem 

recebidas e valorizadas pelos beneficiados destas ações. 

 

O setor da construção civil é identificado no imaginário social como um 

dos principais responsáveis pela degradação socioambiental provocada pelo 

desenvolvimento urbano. As ações dessas empresas parece sinalizarem uma 

mudança de postura dos empresários com a preocupação de redefinir a imagem 

desse setor na sociedade. 

 

 

 

 



 

 

94 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como meta, estudar nas empresas da construção civil do 

município de Aracaju em Sergipe, as percepções dos empresários acerca do tema, 

responsabilidade social empresarial, em todo seu grupo de relacionamento. Não só 

analisar as percepções, mas também, possíveis ações desenvolvidas pelos 

empresários da construção civil em relação ao tema proposto. 

 

De acordo com esses objetivos, e com base na análise do material 

coletado, a pesquisa identificou a presença de ações de responsabilidade social em 

4 das 5 amostras. Assim, percebe-se um crescimento da sensibilidade dos 

empresários frente a questão social, com isso, nota-se que, apesar das pequenas 

ações serem realizadas sem um planejamento efetivo, a aceitação da ideia de 

responsabilidade social, levou os empresários a refletir, apontando alguns caminhos 

e predisposição em melhorar, e intensificar essas ações no futuro. 

 

Nas amostras da pesquisa, foram encontradas várias formas e 

modalidades de responsabilidade social, dentro do grupo de relacionamento da 

empresa. Doações esporádicas de projetos para instituições carentes, sem fins 

lucrativos e uma atenção maior com o seu quadro de colaboradores. É possível que 

com a intensificação dessas ações, o contexto do mercado da construção civil 

impulsionem a economia da região. Assim, como os setores mais competitivos, a 

construção civil de posse dessas ações, tornem-se melhores na ótica do 

consumidor, dos parceiros, dos acionistas e da sociedade em geral. 

 

Antes da análise sobre a percepção dos empresários, a entrevista 

conduziu a uma reflexão sobre a construção social de cada gestor. Nesta análise, 

percebe-se que grande maioria teve influência da família, assim, alguns deram 

prosseguimento aos negócios já consolidado e estabelecidos, enquanto que outros 

alavancaram um sonho ou oportunidade de mercado. 

 

De posse das entrevistas, percebeu-se que a responsabilidade social, 

embora realizada de forma sucinta, representa um ato de dever para com o grupo 

com quem ela se relaciona, principalmente seu público interno. Na visão dos 
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empresários, a melhoria do material humano traz um melhor ambiente de trabalho 

ajudando-os no alcance de seus objetivos. Entretanto, cabe ressaltar que o conceito 

acerca do tema não é claramente entendido pela maioria dos empresários do setor.  

Em consequência disso, não está devidamente visível que as ações efetivas e 

planejadas de responsabilidade social podem promover a imagem da empresa, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e gerando um diferencial 

competitivo. 

 

Contudo, convém esclarecer que as pequenas ações, por mais tímidas 

que sejam, é um caminho que se abre para a percepção de que elas trazem 

benefícios e ganhos, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas, do meio 

ambiente e por conseguinte, da própria sociedade. 

 

Respondendo sobre a percepção da responsabilidade social, quase todos 

mostraram-se atentos aos benefícios das ações sociais, com o sentimento de dever 

para o grupo de relacionamento. O que evidenciou-se, foi a afirmação de 

sensibilidade dos empresários, no compromisso com as questões ligadas ao bem 

estar da empresa e, por conseguinte, do clima ocupacional dos empregados.  

 

Nessa relação, existe uma maior proporção de acolhimento por parte dos 

gestores que começaram no empreendimento quase sem capital aplicável, 

passaram por muitas dificuldades financeiras e vieram das camadas simples da 

população. Eles são possuidores do sentimento de querer ajudar cada vez mais. 

Apesar disso, não definem as áreas sociais que são beneficiadas. 

 

Quase todas as empresas possuem restritas ações comunitárias e focos 

de modalidades de responsabilidade social, com isso, tornou-se necessário realizar 

entrevistas de grupo de foco para visualizar a percepção dos beneficiados. 

 

Nestas entrevistas, observou-se que, na visão do grupo de 

relacionamento, as empresas procuram inserir em suas atividades algumas ações 

benéficas ao meio ambiente, estimulando-os indiretamente, e, facilitando o acesso à 

informação como forma de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 



 

 

96 

 

Em uma outra visão mais abrangente, o grupo mostrou-se satisfeito com 

o incentivo das empresas em ações comunitárias, ressaltando a importância dessas 

ações para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Entretanto, cabe 

ressaltar que, apesar de positiva na ótica dos beneficiados, precisa de uma 

constância, para que realmente as empresas tornan-se um agente de 

transformaçao social. 

 

Diante do que foi verificado, conclui-se que as percepções  sobre 

responsabilidade social empresarial dos empresários da construcão civil, os 

impulsionam a colaborar de alguma forma para o desenvolvimento social do grupo 

de relacionamento.  

 

A pesquisa é pioneira na investigação empírica das percepções e 

das práticas de responsabilidade social do setor da construção civil em 

Aracaju. No entanto, novas pesquisas se fazem necessárias para aprofundar o 

conhecimento e a reflexão sobre esse tema que a cada dia ganha maior 

visibilidade nos estudos acadêmicos. 
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5 – APÊNDICE – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

Nome da empresa 

Início das atividades 

Área de atuação 

1 - Como se tornou empresário da construção civil? 

2 - O que significativa pessoalmente, ser empresário da construção civil? 

3 – Qual a sua percepção sobre a Responsabilidade Social Empresarial? 

4 - A empresa possui ações de Responsabilidade Social? 

5- Em que essas ações podem contribuir? 

Para o grupo de foco. 

6 - Quais os benefícios adquiridos com as ações sociais? 

 

 

 

 

 


