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Figura 1:  Pirâmide de Sal na Luarada, em Macau 

Fonte : Getúlio Moura, 2009 

 
A porta da verdade estava aberta 

mas só deixava passar 
meia pessoa de cada vez. 

 
Assim não era possível atingir toda a verdade, 

porque a meia pessoa que entrava 
 só conseguia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metade 
Voltava igualmente com meio perfil. 

E os meios perfis não coincidiam. 
 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 
Chegaram ao lugar luminoso 

Onde a verdade esplendia os seus fogos. 
Era dividida em duas metades 

diferentes uma da outra. 
 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 
Nenhuma das duas era perfeitamente bela. 

E era preciso optar. Cada um optou 
conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

A Verdade Dividida, 
Carlos Drummond de Andrade,  

Contos Plausíveis, 1985. 
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OLIVEIRA, Carla Montefusco de. Responsabilidade Social Empresarial : Percepções 
e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 239f. Tese (Doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais,  Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Departamento de Ciências Sociais. Natal, 2010. 
 

 
 

RESUMO  
 

 
O debate em torno da temática da Responsabilidade Social Empresarial – RSE envolve 
aspectos econômicos, sociais, culturais e simbólicos presentes nas relações 
estabelecidas entre empresa e sociedade. Na especificidade da realidade brasileira, a 
RSE, compreendida como ações empresariais, de caráter externo e/ou interno, que 
contribuem para os processos de melhoria social e ambiental, ganha maior visibilidade 
a partir da década de 1990. Apesar do significativo aumento de produções teóricas que 
tratam dos elementos pertinentes à RSE, ainda são escassos os estudos que tratam da 
relação empresa/sociedade na realidade nordestina e, mais singularmente, no Rio 
Grande do Norte. Foi nessa perspectiva que, em sendo a indústria salineira uma das 
mais importantes na história da formação econômica potiguar, o presente trabalho 
investigou as percepções e as práticas do empresariado salineiro acerca da RSE. 
Considerando todas as fases sócio-históricas pelas quais passou a indústria salineira 
do Rio Grande do Norte desde o período da colonização do Brasil, bem como as 
características do objeto de estudo proposto, optou-se pela pesquisa de cunho 
qualitativo, consubstanciada em entrevistas semi-estruturadas, realizadas junto aos 
empresários do segmento, bem como profissionais de gestão ambiental e recursos 
humanos também vinculados ao ramo salineiro potiguar. Os resultados principais da 
pesquisa indicaram uma convivência entre os mecanismos de gestão assentados sobre 
relações personalistas e paternalistas, típicas da indústria do sal tradicional, e a 
emergência de elementos inovadores, característicos da denominada gestão modera, 
dentre eles, a RSE. Configura-se, pois, nesse contexto, uma tensão entre apego e 
ruptura diante dos mecanismos tradicionais de gestão constituintes do fazer empresarial 
salineiro.  
 
Palavras-chave : Responsabilidade Social Empresarial. Indústria salineira do Rio 
Grande do Norte. Relação empresa/sociedade.  
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OLIVEIRA, Carla Montefusco de. Corporate Social Responsibility: practicies and 
perceptions of salt entrepreneurship in Rio Grande do Norte. 239p. Thesis 
(Docteurity) - Program of After-Graduation in Social Sciences, Rio Grande do Norte 
Federal University,  Social Scienses Department. Natal, 2010. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The debate around the thematic of Corporate Social Responsibility - CSR involves 
economic, social, cultural and symbolic aspects in the relations established between 
company and society. In Brazilian reality, the CSR, understood as enterprise actions, 
external and/or internal, that contributes to social and ambient improvement, gains 
greater visibility in 1990 decade. Although the significant increase of theoretical 
productions about CSR pertinent elements, it is still scarce the studies that treats about 
the relation company/society in the northeastern reality, and singularly, in Rio Grande do 
Norte. It was in this perspective, that, in being the salt industry one of most important in 
the potiguar economic history formation , the present work investigated practicies and 
perceptions of salt entrepreneurship about CSR. Considering all the Rio Grande 
do Norte salt industry history phases, since the period of the Brazil’s settling, as well as 
the characteristics of the study object, was opted to the qualitative research, objectified 
in interviews half-structuralized realized with the salt segment entrepreneurs, as well as 
professionals of ambient management and human resources working in potiguar salt 
segment. The research main results  indicated a coexistence between the mechanisms 
of management seated on personal and paternalists relations, typical of traditional salt 
industry, and the emergency of innovative elements typical of the modern management, 
like the CSR. In this context, a tension between continuity and rupture with the 
traditional mechanisms of management in salt entrepreneurship actions.  
 
 
 
Key-words : Corporate Social Responsibility. Rio Grande do Norte Salt Industry.  
Company/ society relation.  
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OLIVEIRA. Carla Montefusco. Responsabilité Sociale de L'entreprise: la perception 
et les pratiques des entrepreneurs du sel du Rio Grande do Norte. 239f. (Doctorat) – 
Programme de Sciences Sociales, Université Fédéral de l'État du Rio Grande do Norte, 
Département de Sociologie, Natal (Brésil) 2010.  

 
 

RESUMÉ 
 
 

Le débat sur la thématique de la responsabilité sociale de l'entreprise – RSE – englobe 
des aspects économiques, sociaux, culturels et symboliques présents dans les relations 
établies entre l'entreprise et la société. En ce qui concerne plus spécifiquement la réalité 
brésilienne, la RSE perçue comme des actions de l'entreprise, internes ou externes, qui 
contribuent aux processus d'amélioration socio-environnementale a pris de la visibilité à 
partir des années 1990. Malgré l'augmentation significative des productions théoriques 
qui abordent certains éléments pertinents par rapport à la RSE, les études qui traitent le 
rapport entreprise/société dans le nord-est brésilien restent rares. Et plus précisément 
dans la région du Rio Grande do Norte et son industrie du sel : l'une des plus 
importantes dans l'histoire de sa constitution économique. C'est dans cette perspective 
que le présent travail interroge la perception et les pratiques des entrepreneurs du sel 
par rapport à la RSE.  Prenant en compte toutes les phases socio-historiques par 
lesquelles l'industrie du sel do Rio Grande do Norte est passée, depuis la période de la 
colonisation du Brésil, ainsi que les caractéristiques de l'objet d'étude proposé, nous 
avons choisi une recherche qualitative basée sur des entretiens semi-directifs réalisés 
auprès des entrepreneurs, des professionnels de la gestion environnementale et des 
ressources humaines de l'industrie du sel. Le résultat de cette recherche révèle une 
cohabitation  entre certains mécanismes de gestions basés sur des relations 
personnelles et paternalistes, typiques de l'industrie traditionnelle du sel et l'apparition 
d'éléments innovateurs caractéristiques de ceux qu'on appelle la gestion moderne, et 
parmi eux la RSE. Dans ce contexte, on aperçoit une tension entre continuité et rupture 
face aux mécanismes traditionnels de gestion, éléments qui constituent le savoir-faire 
du secteur du sel.   
 
Mots clefs  : Responsabilité sociale de l'entreprise. Industrie du sel du Rio Grande do 
Norte. Relations entreprise/société.  
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Figura 2: Enchedeira 

Fonte: Disponível em: www.cimsal.com.br. Acesso em: 08 jul. 2010. 
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Historicamente, as empresas têm se consolidado como parte dos construtos 

da sociedade moderna, configurando-se não apenas como agentes produtivos, mas 

também como atores sociais que condicionam e são condicionados pelos elementos do 

contexto social no qual estão inseridas. Nessa direção, a compreensão dos múltiplos 

processos que compõem o universo econômico envolve a análise de valores culturais e 

simbólicos constituintes das estruturas sociais.   

Na medida em que se processam mudanças no contexto social, novas 

exigências vão sendo impostas aos agentes econômicos. As relações entre 

empresa/sociedade vão se configurando de diferentes formas a depender dos múltiplos 

elementos condicionantes presentes nessa interação. É nesse sentido que, por volta 

dos anos de 1960, quando se inicia a modificação de crenças que postulavam o 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, fazendo emergir o ideário 

do desenvolvimento sustentável, associado à equidade social e à preocupação 

ecológica; surge também o debate em torno do papel da empresa no tocante às 

contribuições aos processos de melhoria social e ambiental.  

As empresas passam a ser cobradas não somente pelos níveis de 

lucratividade, mas também pelas formas de fazer negócio que afetam o meio-ambiente, 

assim como pelos impactos sociais causados às comunidades nas quais se localizam. 

Estando a empresa inserida em um ambiente social que a impõe novos determinantes, 

a discussão em torno da Responsabilidade Social Empresarial – RSE emerge em um 

cenário de redefinição de padrões de consumo, pressão dos movimentos sociais, 

especialmente o ambientalista; e da sociedade que, em alguma medida, tem colocado 

sobre as organizações empresariais exigências para que redesenhem os modos de 

gestão exclusivamente embasados em critérios financeiros, passando a considerar 

elementos dos campos ético, social e ambiental. 

Em meio a esse contexto, são muitas as perspectivas analíticas que têm se 

detido sobre a função que as empresas têm ocupado no desenvolvimento econômico e 

social, de tal modo que interpretações de diferentes naturezas acerca dos fenômenos 

econômicos foram sendo construídas neste universo de análise. As empresas podem 

ser consideradas, em posicionamentos diacrônicos, como lócus privilegiado de conflito 
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entre capital e trabalho, como unidades econômicas, que têm como função única o 

aumento de lucratividades para seus acionistas, ou como um ator que, imerso no 

contexto sócio-histórico do qual é parte, está em contínua interação na construção do 

tecido social e desempenha papéis para além de sua função econômica convencional.  

É em meio a essa gama de distintas posições que, a partir da década de 

1990, a forma como as empresas se relacionam com a sociedade tem despertado 

maior interesse não apenas nos meios acadêmicos, mas também nos espaços de 

mídia, na sociedade em geral e na própria agenda empresarial. É justamente nessa 

época que as discussões acerca da função da empresa na sociedade traduzem-se 

mais efetivamente no debate em torno da RSE, que aparece como parte das novas 

técnicas de gestão adotadas, com o intuito de promover a manutenção das empresas 

em um cenário de competitividade acirrada. 

É recorrente na literatura referente ao tema a visão de que a adoção da 

responsabilidade social - compreendida como a decisão da empresa de participar mais 

ativamente de ações comunitárias que minorem danos ambientais e/ou contribuam para 

a promoção do bem-estar dos funcionários – intensifica-se a partir da complexificação 

do mundo dos negócios, decorrente, especialmente, dos processos de globalização e 

inovações tecnológicas (MELO NETO, FROES, 1999; ASHLEY, 2002). 

Por outro lado, há autores que enfatizam a RSE apenas como elemento de 

marketing empresarial, ou seja, nessa direção, a adoção de práticas de 

responsabilidade social é somente mais uma estratégia no processo de construção de 

negócios rentáveis (BELIZARIO, 2006; MONTAÑO, 2002, 2008). Apesar desse 

argumento, o fato é que as ações sociais desenvolvidas e/ou patrocinadas pelas 

empresas têm crescido gradativamente. E, mais que isso, têm evidenciado as 

empresas como uma construção social que, como tal, não fogem às disposições sociais 

que a elas são impetradas.  

As empresas, portanto, passam a ser avaliadas não somente por seus 

balanços de lucratividade, mas também pela forma como põem em prática seus 

posicionamentos competitivos no mercado, pelo modo como tratam os funcionários, o 

meio ambiente e todos àqueles que, de maneira direta ou indireta, possam ser 

atingidos por seus modos de fazer negócios, os denominados stakeholders.  
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Os desafios da gestão empresarial contemporânea passam a centrar-se não 

apenas na busca incessante por novas técnicas produtivas, mas a situar-se, 

sobremaneira, na busca por instrumentos de gestão social e humana que satisfaçam 

aos novos arranjos sociais constituídos em meio às redes de relações nas quais a 

empresa se insere. Nesse contexto, modificam-se também as condições de existência 

das empresas, bem como disposições duráveis e as matrizes perceptivas do 

empresariado. Ou seja, alteram-se as relações entre os agentes sociais e as estruturas 

condicionantes do mundo econômico, o que implica afirmar que altera-se o habitus do 

empresariado (BOURDIEU, 1983). 

É nessa perspectiva que as ciências sociais têm se debruçado, dentre 

múltiplas possibilidades analíticas, sobre as inúmeras questões que perpassam a 

temática da RSE. Não obstante, os estudos acerca da responsabilidade empresarial 

ainda são mais evidentes no âmbito das reflexões em torno de questões relativas à 

gestão empresarial e às estratégias competitivas. Ainda há lacunas quanto aos estudos 

que tratem da responsabilidade social enquanto temática abrangente que envolve 

aspectos multidisciplinares para investigação nas diversas áreas das ciências sociais. 

Além disso, as discussões concernentes ao conceito e à abrangência da RSE 

ainda têm parte dos estudos centrados em dados quantitativos relativos à evolução da 

responsabilidade social, ou ainda aos debates que simplesmente tendem a manifestar 

argumentos de defesa ou de acusação, diante das idéias e projetos de RSE.  

Uma das áreas disciplinares das ciências sociais que mais têm se esforçado 

na ampliação do espectro de análise dos elementos que constituem o mundo 

econômico é a Nova Sociologia Econômica – NSE (GRANOVETTER, 1985; SMELSER 

E SWEDBERG, 2005; SWEDBERG, 2004; STEINER, 2006). O foco analítico nessa 

perspectiva volta-se para às interações, grupos, estruturas sociais e formas de controle 

social que configuram a vida econômica. 

Tendo como base, especialmente, a recuperação de conceitos elaborados 

por Weber (1999) e Polanyi (2000), os autores da NSE retomam e renovam a 

construção de moldes analíticos que consideram a vida social não a partir do 

comportamento individual dos atores, mas, sim, dentro das múltiplas dimensões 

pertinentes à interação mercado/sociedade. 
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É nesse campo temático de reflexão que se pode considerar o momento em 

que as práticas de RSE passam a fazer parte das preocupações da empresa como 

uma questão de grande complexidade que carece de análise, a partir do entendimento 

das co-relações do movimento econômico que vem ocorrendo em nível mundial com a 

mudança de postura dos empresários nesses cenários e os novos patamares sob os 

quais se dão as relações de significado que a empresa estabelece com a sociedade. 

É nesse sentido que o estudo aqui apresentado investigou a RSE não 

apenas como estratégia de gerir negócios, mas também como um fenômeno social 

presente nos modos de produção e reprodução da vida social. A proposta de estudo 

que originou a investigação aqui apresentada partiu de experiências anteriores de 

estudo da pesquisadora, que desde a conclusão da graduação em Serviço Social 

(1998) tem se dedicado à investigação dos fenômenos que envolvem a articulação 

entre os agentes econômicos e a vida social.  

Em assim sendo, a continuação dos estudos realizados no âmbito do 

mestrado em Administração (2000), tornou latente a necessidade de propostas de 

investigação que tivessem como referência fundamental a idéia de que as relações 

processadas no campo econômico estão também embebidas por condições sociais, 

culturais e simbólicas historicamente situadas.  

A carência de investigações ainda existente sobre essa temática na região 

Nordeste e, em particular, no Estado do Rio Grande do Norte, fez com que se tomasse 

como campo empírico de investigação um dos setores econômicos de maior 

expressividade do estado do Rio Grande do Norte - RN, o setor salineiro.  

Demonstrando a importância desse setor na própria formação histórica do 

Estado, salienta-se que o sal foi um dos primeiros produtos a serem comercializados 

pelo Rio Grande do Norte, e, em verdade, desde o período da colonização já existem 

registros do potencial salineiro local.  

De acordo com Femenick (2007a), desde meados do século XVI, as salinas 

de Mossoró, Areia Branca, Grossos, Macau, Guamaré e Galinhos estão presentes nos 

registros feitos por Pero Coelho de Sousa, nas cartas geográficas enviadas à Colônia 

Portuguesa. As descrições que constavam nos registros apontavam a formação 

espontânea do sal na região correspondente ao Estado do Rio Grande do Norte, que 
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ocorria quando a maré baixava, ocasionando a retenção das águas e um processo de 

evaporação natural, em decorrência da ação natural do sol e dos ventos fortes. Essas 

reservas de sal foram exploradas por portugueses e holandeses. 

Até o fim da década de 1960, a produção do sal marinho potiguar ocorria de 

maneira totalmente artesanal, tendo sido nesta época, em decorrência do aumento da 

demanda pelo produto e da necessidade de racionalização dos custos de produção, 

que as primeiras salinas foram projetadas com máquinas capazes de agilizar o 

processo produtivo. Com o processo de mecanização, o parque salineiro potiguar 

passou por significativas mudanças, tais como a diminuição do quantitativo de mão-de-

obra empregada na produção, a compra de grande parte das indústrias salineiras do 

Estado por empresas estrangeiras e a adoção de mecanismos gerenciais que 

permitissem controlar o aumento da produtividade.   

No decorrer dos anos de 1980, por não atingirem as taxas de lucratividade 

almejadas, as empresas internacionais começam a se distanciar da atividade salineira 

no Rio Grande do Norte, e empresários locais passam a reassumir o controle da 

indústria do sal marinho. Desde então, o parque salineiro potiguar pertence, quase em 

totalidade, a empresas nacionais.    

Atualmente, o Rio Grande do Norte tem 55 empresas salineiras cadastradas, 

respondendo por uma produção anual de 4,8 milhões de toneladas de sal, numa área 

de 40.000 hectares, o que corresponde a 90% da produção de sal marinho no Brasil. 

Os municípios de Macau e Mossoró são responsáveis por 75% da produção total do 

estado. Essa produção se distribui para três segmentos principais: consumo humano, 

consumo animal e uso industrial (SEDEC, 2005)1. 

Localizadas em municípios de médio e pequeno porte, as empresas 

salineiras geram em torno de 15 mil empregos diretos na região2, constituindo-se, 

comumente, como referência para a história econômica das cidades em que se 

instalam, já que a extração de sal marinho é uma das primeiras atividades produtivas 

do território potiguar.  

                                                 
1 Os demais municípios produtores de sal marinho no Estado do Rio Grande do Norte são Grossos, Areia 
Branca, Guamaré e Galinhos (SEDEC, 2005).  
2 Dado fornecido pelo Sindicato das Empresas Extratoras de Sal - SIESAL, 2009. 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

23 

Parte da história econômica norte-rio-grandense, foi também no segmento 

salineiro, que teve origem a Associação dos Trabalhadores Extratores do Sal, uma 

entidade trabalhista pioneira que congregava, inclusive, trabalhadores de outros 

segmentos econômicos. Além disso, é no segmento salineiro que se encontram os 

primeiros registros de um efetivo processo de tecnificação da produção.   

No entanto, para além da relevância econômica, a história da indústria 

salineira é marcada, ao mesmo tempo, por elementos sócio-culturais característicos da 

própria formação do Estado do Rio Grande do Norte, bem como por elementos mais 

gerais pertinentes aos construtos do processo de industrialização brasileira. É, em 

meio a esse entrelaçamento de elementos, que vão se construindo as singularidades 

do fazer produtivo salineiro e do habitus do empresário do ramo da indústria do sal. 

Os acontecimentos constituintes da trajetória do ramo salineiro potiguar 

conferem a esse segmento características comuns ao campo empresarial em geral, 

que se somam aos elementos muito particulares do universo das salinas. Compõem 

este universo particular, dentre outros aspectos, a dependência de condições naturais 

específicas para produção, o histórico do movimento de trabalhadores, os Institutos 

Federais criados no intuito fomentar a produção do sal marinho nacional e o perfil 

empresarial, ainda muito próximo da figura do coronel típica dos sertões.  

Essas condições particulares configuram o universo da indústria salineira 

como um espaço único no qual se entrecruzam múltiplos fatores pertinentes às 

questões que envolvem a RSE. Sendo a responsabilidade social uma noção que pode 

assumir distintas formas, ainda que seja possível identificar fatos e matrizes basilares 

centrais na configuração do termo e das idéias que o envolvem, indaga-se: que 

nuances vêm caracterizando a RSE na singularidade do setor salineiro potiguar? De 

que modo o empresário salineiro norte-rio-grandense elabora sua compreensão em 

torno da temática da RSE? Em que medida há ações socialmente responsáveis sendo 

desenvolvidas, em âmbito interno e externo, nas empresas do segmento salineiro?   

Diante destas questões levantadas, a pesquisa “Responsabilidade Social 

Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do 

Norte ” teve como objetivo geral analisar as percepções e práticas do empresário 

salineiro do Rio Grande do Norte no tocante à Responsabilidade Social Empresarial.   
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Especificamente a pesquisa investigou a percepção que os empresários do setor 

salineiro do Rio Grande do Norte - RN possuem acerca da responsabilidade social 

empresarial; analisou as práticas de responsabilidade social desenvolvidas pela 

empresas salineiras do RN; e investigou as motivações dos empresários para o 

desenvolvimento da responsabilidade social. 

O processo de investigação do objeto de estudo foi guiado por três 

pressupostos analíticos, quais sejam: a RSE apresenta-se como uma noção difusa e 

multifacetada, dando margem a múltiplas interpretações e aplicações; a formação 

social, econômica e cultural de cada segmento econômico tem importante influência 

nos modos como os mecanismos de gestão vão sendo incorporados pelo setor e a 

adoção de mecanismos de gestão socialmente responsáveis se configura a partir de 

interconexões entre decisões estratégicas internas e mecanismos de resposta a 

demandas sociais colocadas à empresa.  

Com base nesses pressupostos, elaborou-se como hipótese a idéia de que 

as relações personalistas e paternalistas, típicas do espaço nordestino tradicional, e, 

sob as quais foram se configurando os modos de gestão de pessoal da indústria 

salineira potiguar, estão ainda presentes nos padrões relacionais atualmente 

estabelecidos entre empregado/empregador e empresa/sociedade.  

Em complemento a essa hipótese, pressupõe-se que a indústria salineira do 

Rio Grande do Norte, como responsável pela quase totalidade da produção de sal 

marinho nacional e importante exportadora do produto, tem sido pressionada por 

condicionantes impostos pelo publico consumidor, bem como por determinações 

sociais e legais, para aderirem a práticas de gestão que respeitem regras de qualidade 

do produto, mecanismos da legislação trabalhista e normas de proteção ambiental. A 

indústria produtora de sal marinho convive em meio às disputas que caracterizam um 

processo de transição, entre as características próprias da gestão da produção 

tradicional e a emergência de elementos inovadores típicos da denominada gestão 

moderna, dentre eles a responsabilidade social.     

Considerando que, “em sentido genérico, método em pesquisa significa a 

escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação do fenômeno” 

(RICHARDSON, 1999, p.70), a busca pelo método mais adequado à investigação de 
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um problema específico depende das caracterizações do fenômeno em análise, assim 

como da orientação teórica da investigação.  

No caso da opção por métodos quantitativos de pesquisa, tem-se como 

estratégias principais a utilização de instrumentais estatísticos no processo de análise 

de um problema, possibilitando a quantificação de determinados aspectos da realidade. 

Já os métodos qualitativos permitem a utilização de observações que podem ser 

utilizadas como indicativos do funcionamento das estruturas sociais e a efetivação de 

estudos voltados à análise de atitudes, valores e expectativas (RICHARDSON, 1999).   

Além disso, os métodos quantitativos caracterizam-se por serem extensivos, 

na medida em que procedem a análise de um grande número de informações sumárias 

e focam-se na freqüência e/ou correlação entre as informações colhidas. Por sua vez, 

os métodos qualitativos, são intensivos, analisando um número menor de informações 

complexas e pormenorizadas, tendo como foco a presença e/ou ausência de 

características, assim como os modos como os elementos constitutivos do discurso do 

informante vão se articulando entre si (QUIVY, CAMPENHOUDT, 2008).  

A opção pela abordagem qualitativa ou quantitativa não é, meramente, uma 

escolha pessoal do investigador ao abordar a realidade.  A questão central é a 

especificidade do objeto de conhecimento, qual seja, o ser humano e a sociedade. 

Quando se trata deste objeto de estudo, que também é sujeito, há uma recusa em 

revelar-se apenas através dos números ou igualar-se à própria aparência (MINAYO, 

1999).     

Sendo assim, a busca pelos significados e sentidos presentes no campo 

empírico escolhido foi norteada pela idéia de que são múltiplos os processos 

constituintes das configurações que exprimem como os empresários salineiros do 

Estado percebem e aplicam a responsabilidade social. Desta feita, optou-se pela 

utilização da abordagem qualitativa, considerando ser esta mais adequada à 

apreensão das nuances constituintes das percepções e práticas de RSE no setor 

salineiro norte-rio-grandense. Ou seja, a abordagem qualitativa possibilitou a utilização 

de procedimentos metodológicos que possibilitaram uma melhor descrição dos 

construtos sociais do objeto de estudo proposto. 
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É neste sentido que o percurso investigativo se deu, considerando que, em 

alguma medida, há sintonia entre a intenção manifesta no discurso e a qualidade das 

práticas desenvolvidas pela empresa. Ou seja, na complexa relação entre discurso e 

prática, é preciso tecer apreciações sobre o que se considerou como duas esferas 

separadas. Pois, retórica, no mundo econômico, não expressa somente jogo de 

palavras, mas algo que, em maior ou menor grau, modela práticas, sendo condutor de 

alternativas possíveis no âmbito de tomada de decisão empresarial (GRUM, 1999). 

O processo metodológico que concretizou o caminho investigativo na busca 

pela compreensão do objeto de estudo foi composto pelas seguintes etapas:  

- Revisão de literatura, objetivando a construção do quadro analítico do 

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

sociedade, desenvolvimento sustentável, processo de industrialização nacional e 

regional, trajetória histórica da indústria salineira no Rio Grande do Norte. 

- Pesquisa documental, junto à Federação das Indústrias do Estado do Rio 

Grande do Norte – FIERN, para coleta de dados acerca da RSE no setor industrial do 

Rio Grande do Norte, bem como junto a entidades representativas da indústria 

salineira, Sindicato da Indústria de Extração de Sal do Rio Grande do Norte – SIESAL 

e Sindicato da Indústria de Moagem e Refino do Sal do Rio Grande do Norte – 

SIMORSAL e, ainda, junto aos jornais O Mossoroense, Gazeta do Norte e de Fato, 

editados na cidade de Mossoró – RN; e Tribuna do Norte e Diário de Natal, publicados 

na cidade de Natal – RN. 

- Realização de entrevistas semi-estruturadas junto aos empresários 

salineiros, as quais objetivaram apreender as construções perceptivas elaboradas em 

torno da temática da responsabilidade social, bem como as formas de concretização, 

ou não, das ações de RSE. Foi realizada, ainda, com o intuito de melhor compreender 

a situação da RSE na indústria potiguar, uma entrevista semi-estruturada com o 

gerente do setor de responsabilidade social da FIERN. 

No planejamento inicial do trabalho constava a intenção de realizar 

entrevistas também com gestores ambientais e/ou gestores de Recursos Humanos - 

RH de todas as empresas integrantes da investigação. No entanto, foi realizada 

somente uma entrevista com profissional responsável pela gestão ambiental e outra 
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com profissional de RH, pois nas demais empresas não havia uma unidade estruturada 

e especificamente responsável pelas funções mencionadas3. 

O universo de investigação foi composto por dez empresários, sendo uma 

empresa de grande porte, cinco de médio porte e quatro de empresas de pequeno 

porte4, destas, duas realizam apenas atividade de extração do sal, duas trabalham 

apenas com o refino e moagem do produto e as demais desenvolvem tanto extração, 

quanto refino e moagem do sal. A definição do quantitativo dos sujeitos a serem 

entrevistados não foi determinada a priori, mas foi sendo definida a partir da qualidade 

das informações colhidas nos depoimentos, à proporção que foi possível identificar a 

recorrência de padrões simbólicos, categorias de análise e visões de mundo do 

universo em questão, ou seja, quando se atingiu o denominado “ponto de saturação” 

(DUARTE, 2002).  

Os sujeitos da amostra foram selecionados por terem posições distintas, mas 

representativas da trajetória do ramo salineiro potiguar. Foram entrevistados os 

empresários que ocupam cargos de gestão nos sindicatos representativos da categoria, 

SIESAL e SIMORSAL, o empresário vivo mais antigo nesse segmento econômico, 

empresários que dividem a gestão com o pai ou outro membro da família, bem como 

uma das duas únicas empresárias atualmente nesse ramo industrial.  

O contato para realização das entrevistas deu-se primeiramente por meio 

eletrônico, através do qual, foram enviados ofícios explicativos sobre a pesquisa e 

solicitação de entrevistas. No entanto, nessa primeira tentativa, nenhuma das empresas 

contatadas retornou. Em seguida, após uma primeira visita de apresentação dos 

propósitos de investigação ao SIESAL, conseguiu-se a marcação de duas entrevistas 

com empresários ligados ao referido Sindicato, bem como a indicação de contato com 

outros empresários.  

                                                 
3 Em outra empresa, além da qual foi realizada a entrevista com profissional da gestão de RH, havia um 
setor especifico para tal fim, no entanto, não houve abertura para a realização de entrevista.   
4 Toma-se por base aqui a classificação adotada pelo Cadastro Industrial do Rio Grande do Norte que 
considera empresas de grande porte aquelas que possuem mais de 500 empregados; de médio aquelas 
que possuem entre 199 e 499 empregados; pequeno, as que têm entre 20 e 99 empregados; e micro as 
que empregam de 0 a 19 empregados. Salienta-se que no setor salineiro potiguar há 22 empresas 
cadastradas como micro empresa, 22 como de pequeno porte, 10 como de médio porte e apenas uma 
como de grande porte. Ressalta-se, porém, que, comumente, um mesmo empresário possui mais de uma 
empresa salineira, entretanto, no cadastro industrial as empresas são classificadas como distintas.   
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As demais entrevistas foram sendo marcadas através de contatos telefônicos 

prévios e posterior visita às empresas para apresentação da proposta de investigação.  

Após a marcação das entrevistas, nenhuma delas chegou a ser desmarcada e, nem 

mesmo, ter o horário atrasado. As entrevistas foram todas realizadas nos escritórios 

das próprias empresas, localizados nas próprias salinas ou nas cidades de Mossoró e 

Natal. Sendo Mossoró um dos municípios pólo da produção salineira, bem como 

referência econômica no Estado, todas as empresas possuem, ao menos, um escritório 

de representação instalado na cidade.  

As entrevistas realizadas com os empresários tiveram duração média de 

cinqüenta a sessenta minutos, e, em apenas uma delas, houve interrupção, por parte 

do entrevistado, para o atendimento de uma chamada telefônica. Nas demais, foi 

solicitado aos assistentes que não houvesse interrupção, e, quando das chamadas por 

telefones celulares ou convencionais, os mesmos foram desligados para posterior 

retorno.  

Apesar de todos os entrevistados terem consentido a gravação das 

entrevistas, bem como estarem cientes de sua reprodução para os fins acadêmicos 

pertinentes, optou-se por identificar as entrevistas apenas por letras, a partir da ordem 

cronológica em que foram realizadas5. Essa medida objetivou preservar a identidade 

dos sujeitos entrevistados, assim como das empresas por eles geridas. Os profissionais 

de gestão ambiental e recursos humanos entrevistados são identificados apenas pela 

função desempenhada na empresa.  

As seis primeiras entrevistas, assim como aquela realizada com um gestor 

ambiental, ocorreram no período compreendido entre os meses de julho e setembro de 

2008, as demais foram realizadas entre maio e junho de 2009. Esse intervalo entre o 

início e o fim do trabalho de campo deve-se ao estágio de doutorado sanduíche 

ocorrido de novembro/2008 a abril/2010 no Instituto Superior de Economia e Gestão – 

                                                 
5 Informante A – empresa de pequeno porte com atividade de extração e refino; informante B – empresa de pequeno 
porte com atividade de extração; informante C – empresa de grande porte com atividade de extração e refino; 
informante D – empresa de pequeno porte com atividade de refino; informante E – empresa de médio porte com 
atividade de refino; informante F – empresa de médio porte com atividade de extração e refino; informante G – 
empresa de médio porte com atividade de extração e refino; informante H – empresa de médio porte com atividade 
de extração e refino; informante I – empresa de médio porte com atividade de extração e refino; informante J – 
empresa de pequeno porte com atividade de extração.   
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ISEG, no âmbito do Centro de Investigação em Sociologia Econômica e das 

Organizações – SOCIUS, em Lisboa – Portugal.  

O período de estágio doutoral sanduíche permitiu o contato com experiências 

distintas de RSE, assim como o acesso à reflexão acerca de documentos 

governamentais produzidos por órgãos europeus para fomento da gestão empresarial 

socialmente responsável, tais como o Livro Verde e o Livro Branco. Também no período 

do doutoramento sanduíche, realizou-se uma primeira leitura apurada dos dados de 

pesquisa coletados. Assim, ficou em evidência a necessidade de realização de outras 

entrevistas para melhor apreensão do objeto de estudo, o que foi feito logo da volta ao 

Brasil.  

Dessa maneira, a tese está estruturada em três capítulos, a saber:  

No primeiro capítulo, apresentam-se as configurações pertinentes à relação 

entre ‘Mercado, Sociedade e Atores Sociais’ , trazendo uma discussão em torno da 

relação sócio-histórica entre mercado e sociedade e procurando detalhar tal relação em 

distintas perspectivas analíticas. Em seguida, trata-se das especificidades da interação 

entre os atores sociais do mundo econômico, em especial as empresas, através da 

construção de redes sociais. Por fim, apresentam-se as concepções acerca da 

responsabilidade social empresarial na atualidade, considerando as perspectivas sob 

as quais a noção de gestão socialmente responsável vem sendo construída em meio à 

história da empresa capitalista. 

O capítulo segundo, que tem como título ‘Do Artesanato à Industrialização: 

a indústria salineira do Rio Grande do Norte’ , trata das condições econômicas, 

sociais, políticas e culturais que propiciaram o desenvolvimento da salinicultura 

potiguar, desde o surgimento das primeiras formas de produção até os dias atuais. 

Enfoca ainda os elementos constituintes da construção do habitus do empresário 

salineiro do Rio Grande do Norte. 

O capitulo três, ‘O Desafio da Chuva, o Desafio da Imagem: percepçõe s e 

práticas de responsabilidade social na indústria sa lineira do Rio Grande do 

Norte’;  inicia-se com a discussão em torno das condições múltiplas que compõem os 

construtos da responsabilidade social no Brasil e, mais especificamente, no Rio Grande 

do Norte. Nesse contexto, são situadas as análises em torno das percepções que o 
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empresário salineiro apresenta diante da gestão socialmente responsável, bem como 

as ações de responsabilidade social que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da 

indústria salineira potiguar.  

No quarto e último item, são apresentadas considerações finais  

empreendidas a partir de todos os substratos integrantes do panorama analítico que o 

trabalho proporcionou.  
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2 MERCADO, SOCIEDADE E ATORES SOCIAIS. 

 

 

 
Figura 3 : Vista Panorâmica da Colheita do Sal. 

Disponível em:www.salinor.com.br. Acesso em: 08 jul. 2010 
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A compreensão dos fenômenos que envolvem a arena empresarial 

contemporânea, dentre eles a RSE torna imprescindível o debate em torno dos diversos 

aspectos pertinentes às interações entre mercado e sociedade. Assim, o presente 

capítulo, assentado sob a perspectiva de que as relações mercantis são também 

relações sociais, trata das múltiplas interações que vão sendo estabelecidas entre os 

atores econômicos nos processos constitutivos do mercado. 

Tendo as empresas papel fundamental na constituição da sociedade 

mercantil, o capítulo ora apresentado também traz uma análise sobre as articulações e 

conexões sociais que vão consolidando a existência das empresas como atores 

econômicos que integram redes sociais mais amplas, estando, portanto, imersas no 

contexto social do qual fazem parte. 

 Por fim, este capítulo analisa, diante das exigibilidades postas à empresa 

contemporânea, os fatores que delineiam o surgimento de ações empresariais de 

responsabilidade social, explicitando os modos de relação entre empresa e sociedade 

predominantes ao longo da história, bem como as perspectivas teóricas de análise dos 

fenômenos que envolvem a RSE.  

  

 

2.1 MERCADO E SOCIEDADE: CONSTRUÇÕES SÓCIO-HISTÓRIC AS 

 

O advento da sociedade moderna trouxe, dentre outros fenômenos, o 

desenvolvimento de processos econômicos fundamentalmente centrados no mercado. 

Desde então, o funcionamento do sistema de mercado e a interação entre mercado e 

sociedade têm sido objeto de estudos em várias áreas que compõem as ciências 

sociais e humanas. 

Indubitavelmente, os debates em torno das múltiplas questões que envolvem 

o comportamento econômico, os significados das relações mercantis e as conexões 

entre o mercado e a vida social são marcados por interpretações diversas que se 

traduzem em distintas possibilidades analíticas (SMITH, 1996; Weber, 1999; MARX, 

2003; POLANYI, 2000; GRANOVETTER, 1985). 
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Tomando-se por base o raciocínio macroeconômico predominante na 

economia clássica6, por exemplo, as forças do mercado tendem, através de seu próprio 

movimento, a equilibrar economia e preços, bem como a harmonizar os mecanismos de 

coordenação social necessários ao funcionamento das relações mercantis.  

Nessa perspectiva, os indivíduos agem de acordo com interesses próprios 

em um mercado perfeitamente auto-regulável e capaz, através de uma ‘mão invisível’, 

de promover os ajustes exigidos tanto para a geração de riqueza quanto para a 

promoção do bem-estar coletivo. Ao agir baseado no auto-interesse, o indivíduo está, 

ao mesmo tempo, contribuindo para a ordem justa promovida pelos movimentos 

inerentes ao capitalismo (SMITH, 1996). 

O pilar da teoria de Smith, além de constituir-se base para a economia 

clássica, aponta para uma noção de homem que, se consumidor, objetiva a 

maximização de sua satisfação e, se produtor, visa à maximização da lucratividade. Ou 

seja, o homus economicus age sempre de modo racional e previsível, independente 

das condições sócio-históricas com as quais possa estar envolvido. 

Em meio a esta moldura analítica, Smith (1996) procura definir também uma 

teoria do valor, defendendo a idéia de que o valor das mercadorias está 

intrinsecamente relacionado ao trabalho nela posto, tanto o trabalho para produzi-la, 

quanto o trabalho necessário para adquiri-la. Na diferença positiva entre os dois tipos 

de trabalho, estaria justamente o lucro do capital.  

Nessa linha analítica, mas desenvolvendo a teoria do valor como definida a 

partir do tempo de trabalho incorporado na mercadoria, David Ricardo7 enfatiza o custo 

de produção das mercadorias, bem como busca constituir uma medida invariante de 

valores que explique as formas de distribuição do lucro – excedente – entre os 

trabalhadores, via salários, e capitalistas e arrendatários de terra.  

Ainda que seja possível identificar distinções nas concepções acerca da 

teoria do valor em Smith e Ricardo, tem-se um pilar comum com o qual se identifica os 

construtos da economia clássica, a saber: 

                                                 
6 Considera-se para fins do presente trabalho como precursor da economia clássica Adam Smith  (“A 
Riqueza das Nações de 1776) e como última obra genuinamente pertencente a tal categoria “Principles” 
(1848) de Stuart Mill. 
7 Em 1817 David Ricardo publica “Princípios de Economia Política e Tributária”. 
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O valor é uma categoria – e a categoria fundamental – da economia 
mercantil ou economia de trocas; esta última é, por sua vez, a forma 
econômica mais avançada, a que melhor garante o desenvolvimento da 
riqueza: em relação a ela, qualquer forma precedente é, usando a 
expressão smithiana, “rude” e “primitiva”. Uma vez afirmada 
historicamente, a economia mercantil não está destinada a ser 
substituída por nenhuma forma ulterior, tornando-se permanente; e o 
valor participa deste caráter permanente ou “eterno” da produção de 
mercadorias. (NAPOLEONI, 1978, p. 7 apud TEIXEIRA, 1990, p. 1)  
 

 

 

O processo de produção e distribuição, visto pelas composições teóricas da 

economia clássica, é dominado por relações sociais pré-estabelecidas, de modo que, o 

comportamento dos agentes econômicos é um dado em toda ação econômica. A 

economia mercantil estrutura-se sob a propensão inerente ao indivíduo, à barganha e à 

busca por ganhos contínuos. A riqueza social é exatamente fruto deste auto-interesse, 

que beneficia, através dos resultados dos ganhos, aos indivíduos isoladamente e à 

sociedade em geral. 

Já por volta dos anos de 1870, estudos econômicos originários de lugares 

diversos8 iniciam um movimento de crítica a essa teoria do valor que baliza as 

explicações do comportamento econômico pela economia clássica. Assim, delineia-se, 

na economia a incorporação de um aspecto até então relegado pelas suas teorias 

explicativas, o elemento subjetivo no processo de definição de preços. Tal incorporação 

foi denominada revolução marginalista, e, a partir disso, funda-se a teoria neoclássica 

da economia e o que vai se denominar, posteriormente, de mainstream9 econômico. 

A teoria marginalista traz para o pensamento econômico a idéia de escolha 

na margem, ou seja, a preferência do consumidor e a utilidade que o bem tem para ele 

interferem na relação de demanda e oferta e, conseqüentemente, de definição de 

preço.   

 

                                                 
8 Pode-se mencionar como representantes primeiros do movimento da economia neoclássica as 
seguintes obras: The Theory of political economy de William Stanley Jevons, publicada em Londres em 
1871; Principles of Economics de Karl Menger, também publicada em 1871 em Viena e Élements 
d’économie politique pure de Léon Walras, publicada na Suíça.  
9 Corrente dominante. 
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É difícil sequer conceber uma unidade de prazer ou de desprazer; 
contudo, é a quantidade desses sentimentos que nos instiga 
continuamente a comprar e vender, tomar emprestado e alugar, 
trabalhar e descansar, produzir e consumir; e é com base nos efeitos 
quantitativos de tais sentimentos que devemos avaliar suas quantidades 
comparativas. (JEVONS, 1871, p.11 apud HUNT, SHERMAN, 1986, p. 
114). 
 
 
 

Apesar de o termo revolução sinalizar com a sensação de mudança radical, 

muitos princípios basilares da economia clássica permanecem vigentes no período 

neoclássico da economia e, em verdade, até os dias atuais. O mainstream econômico 

permanece ancorado teoricamente pelas explicações calcadas nas escolhas racionais 

dos indivíduos, que, a partir das informações que dispõem, agem sempre na direção 

dos melhores resultados. Desse modo, os atores não sofrem interferências do contexto 

em que se situam e a previsão supostamente comprovável do comportamento 

econômico permanece como a tônica dos trabalhos da economia.  

Inclusive Marshall, quando publica em 1920 Principles of Economics, destaca 

a necessidade de organizar o pensamento econômico, utilizando-se para tal, tanto o 

que de novo a teoria marginalista produzira, bem como o que os clássicos deixaram de 

tradição. Assim, Marshall propõe um meio termo entre a tradição clássica que 

privilegiava situações de oferta nas explicações do valor e a ênfase marginalista que 

enfocava a demanda como fator determinante no entendimento do valor dos bens na 

sociedade capitalista (TEIXEIRA, 1990). 

 

 

Todo esse esforço desenvolvido por Marshall no plano da lógica tem por 
resultado algo que se situa além do campo da ciência econômica strictu 
sensu e que justifica a denominação neoclássica, como é conhecida a 
escola marginalista. Apesar da ruptura fundamental que acarreta, há 
uma continuidade real, que diz respeito à defesa da doutrina liberal. Só 
que agora ela reaparece num contexto em que se despojou de certas 
noções perigosas, como a de classes e a de exploração, presentes nos 
economistas clássicos. Os lucros são elevados ao mesmo nível de 
respeitabilidade moral dos salários; e o capitalista, como o trabalhador 
(ambos proprietários de algum fator de produção), merece uma 
recompensa pelos sacrifícios que faz em prol do bem-estar geral 
(TEIXEIRA, 1990, p.11 - 12). 
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Faz-se importante considerar que a teoria neoclássica avançou, pela via da 

matematização, na constituição da economia, que deixou de se referir apenas ao 

estudo da produção de riquezas para adquirir status científico. Contudo, a visão de 

homus economicus e da sociedade como dado concreto continuava a se fazer vigente, 

por isso Pereira (1974) afirma que tanto a economia clássica, como a neoclássica 

podem ser caracterizadas como de cunho ortodoxo. 

Os modelos de análise da economia ortodoxa, então, procuram 

continuamente definições coerentes acerca do que ocorre no mercado, pois como os 

agentes econômicos agem sempre na direção da maior utilidade, seria possível 

explicitar análises lógicas de todas as ocorrências no mercado. Isso implica mencionar 

a dimensão normativa da economia ortodoxa, que se refere não à descrição do 

comportamento humano, mas sim a uma prescrição de como as pessoas devem 

conduzir seu comportamento econômico.  

 

Afirmar isto equivale a dizer que a teoria econômica utiliza o mercado 
como meio para definir as características do comportamento 
economicamente racional; para tanto admite hipoteticamente uma 
situação em que esse comportamento possa se desenvolver sem 
entraves.  (STEINER, 2006, p.33) 
 

 
Em meio a esse contexto, a economia neoclássica tem mérito de estabelecer 

modelos dotados de profunda coerência para a análise das ações econômicas. 

Contudo, a visão de supremacia do econômico sobre as demais esferas da vida 

presentes nos referidos modelos acaba por torná-los insuficientes para a compreensão 

da realidade econômica em uma amplitude teórica mais larga.  

Portanto, as pressuposições econômicas neoclássicas desconsideram 

mecanismos de interação social que interferem na constituição da vida mercantil, 

tratando a vida econômica como autônoma, ou seja, impermeável a interferências de 

laços sociais ou substratos culturais. Afora isso, traduz o mercado, em seus 

mecanismos próprios de regulação e gestão racional, como perfeitamente capaz de 

promover o equilíbrio entre progresso econômico e bem-estar social.  

Não obstante, a necessidade de desvendar o mercado para além de uma 

entidade suprema e a-social coloca em cena interpretações advindas de outro ângulo, 
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mais pertinente ao universo da sociologia, nas quais o mercado é considerado como 

composto por estruturas sociais e interações sociais diversas, que ocorrem entre os 

agentes partícipes das relações mercantis.  

Assim, aplicando uma perspectiva sociológica aos fenômenos econômicos, 

Weber10 e Durkheim são os primeiros a introduzirem trabalhos nos quais a expressão 

sociologia econômica pode ser encontrada11. Vê-se que alguns dos autores, que se 

situam na origem da sociologia econômica, são também fundadores da sociologia 

clássica, e, justamente, a partir destes autores, é possível conceber três formas 

principais de a sociologia econômica fazer frente à economia política12, quais sejam: 

 

 

Com Pareto, foi possível tornar mais complexa a abordagem econômica, 
acrescentando-se a ela as dimensões características do social; com 
Durkheim, a sociologia econômica passou a ser vista como o modo de 
substituir a economia política, considerada cientificamente inadequada; 
Com Weber e Shumpeter, a sociologia econômica passou a ter como 
vocação completar a economia política, já que ela oferece condições 
para que a história seja levada em consideração (STEINER, 2006, p.7-
8). 

  

 

Como é possível observar, nem os estudos pertinentes ao mainstream 

econômico, nem tampouco os alinhados em concepções da sociologia econômica 

seguem uma única linha de análise. Ainda assim, apontam parâmetros centrais que 

permitem a identificação de um composto analítico basilar comum referente a cada 

área.  

                                                 
10 Swedberg (1998) afirma que entre os clássicos da sociologia econômica, Weber (1864-1920) ocupa 
um lugar único, pois aprofundou o desenvolvimento de uma sociologia econômica com fundação teórica 
e fortalecida por estudos empíricos (apud Smelser e Swedberg, 2005). 
11 Segundo Smelser e Swedberg (2005), o primeiro uso do termo sociologia econômica parece ter sido 
em 1879 por Jevons. O termo foi emprestado pelos sociólogos e apareceu nos trabalhos de Durkheim e 
Weber entre 1890 e 1920. Justamente nestas décadas a sociologia econômica clássica teve origem, 
como, por exemplo, na “Divisão do Trabalho Social” de Durkheim (1893); “A Filosofia do Dinheiro” de 
Simmel (1900) e “Economia e Sociedade” de Weber (1920). 
12 A ciência econômica era, desde o século XVII, denominada pelos próprios autores que a 
desenvolviam, de Economia Política, especialmente por ser marcada pela preocupação com o sistema 
econômico com um todo e com as formas de intervenção política no mesmo. Com Marshall, a tentativa 
de estabelecer a economia como uma ciência pura, surge a denominação economics que significa 
sistema econômico real (Pereira, 1974). 
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Nos estudos sociológicos, a compreensão dos mercados considera o 

conjunto de agentes que interagem nesta esfera, negando o caráter automático da 

ação econômica e a idéia do equilíbrio perfeito entre oferta e procura. Os padrões sob 

os quais se assentam as transações mercantis não estão pré-estabelecidos, ao 

contrário, vão sendo continuamente (re) ordenados a partir dos recursos materiais e 

simbólicos, que vão sendo produzidos nas relações sociais processadas no âmbito do 

mercado.  

Tomando-se por base as contribuições weberianas a esse campo de 

conhecimento, aclara-se uma das distinções fulcrais da sociologia econômica em 

relação aos estudos econômicos: a concepção de ação econômica, que, como unidade 

básica da teoria econômica, difere da ação social econômica, no sentido de não ser 

dirigida exclusivamente por interesses materiais ou para a utilidade, mas por levar em 

conta também o comportamento dos outros (WEBER, 1999).  

Explicando também a visão weberiana (1999, p.43) de que, “toda troca 

racionalmente orientada é a conclusão mediante um compromisso de uma prévia luta 

de interesses aberta ou latente”, Swedberg (2005) destaca que, embora considere o 

mercado como uma instituição de difícil definição, Weber busca constituí-lo numa 

perspectiva sociológica, de tal maneira que considera o mercado como detentor de 

uma essência social; e da possibilidade de ser encontrado num lugar específico, a 

saber: 

 

 

Uma organização pode ou não ser responsável pelo mercado. Apesar 
disso, sua essência social consiste em atos de troca repetidos – isto é, 
interações que são simultaneamente dirigidas a dois tipos diferentes de 
agentes. É dirigida ao parceiro de troca (com quem comercia) e aos 
concorrentes (que são suplantados por uma esfera mais vantajosa). A 
primeira interação pressupõe um contato direto (“luta pelo preço”), ao 
passo que a segunda forma de relação é indireta (“luta entre 
concorrentes”) (SWEDBERG, 2005, p.70). 

 

 

Em Weber (1999), a regulamentação do mercado pode ocorrer pelas formas 

da lei, da tradição ou da convenção estabelecida entre os membros que o compõem, 
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assim toda sociedade vai constituindo uma ordem econômica própria, pois tem uma 

forma específica de expressar o poder econômico – o poder de controlar e dispor. 

Os atores econômicos não agem, então, descolados do contexto, nem 

tampouco agem apenas sob força de acontecimentos de cunho econômico, mas 

acontecimentos de outras naturezas – social, emocional, cultural, política - certamente 

também interferem na forma como os indivíduos delineiam as escolhas que 

caracterizarão suas ações econômicas.  

Reforça-se aqui o argumento de que os atores partícipes do mercado não 

reagem aos estímulos econômicos a partir de uma regra geral de funcionamento, que 

teria o poder de homogeneizar as relações mercadológicas e de fornecer ao mercado 

autonomia frente à vida social. 

Especificando-se o significado dos atores numa perspectiva da sociologia 

econômica, tem-se não um ator com ações previsíveis e que apenas liga-se a outro com 

interesses racionais de obter melhores resultados, mas, sim, um ator em interação 

continua com outros, influenciando e sendo influenciado justamente por estes outros. 

São atores situados e constituídos nas interações sociais que estabelecem na 

sociedade.  

Outro aspecto significativo que merece menção é exatamente o papel da 

interação que vai se estabelecendo entre os atores econômicos que desenvolvem 

relações de troca, em posições diversas, e que vão configurando os arranjos sociais e 

os mecanismos de coordenação característicos de cada mercado.  

Na busca pela compreensão dessas interações, o mercado vai sendo 

desvendado para além do equilíbrio entre oferta e demanda propagado pelo mainstream 

econômico, e soma-se às pressuposições analíticas de maior amplitude a crítica da 

idéia de que os atores econômicos são meros anônimos levados por uma suposta 

vontade própria dos preços.  

Os argumentos em questão vão pondo em cheque mais uma vez as certezas 

da economia neoclássica quando afirma que os atores econômicos, a depender da 

posição que estejam ocupando, estão sempre buscando uma venda pelo maior preço ou 

uma compra pelo menor valor. E que, justamente por estas razões, assim que efetuam 

seus negócios com o maior rendimento possível, rompem qualquer relação com seus 
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parceiros de negócio, pois as interações ocorrem exclusivamente com vistas a trocas 

mercantis.  

Contrastando com a postura explicitada, a sociologia econômica trata a 

economia como parte da sociedade, de tal maneira que, os estudos desta área estão, 

desde as origens, concentrados em três linhas gerais de investigação: as análises 

sociológicas do processo econômico, as análises das interações entre economia e a 

sociedade em geral, e o estudo das mudanças nos padrões culturais e institucionais que 

compõem o contexto econômico e social (SMELSER, SWEDBERG, 2005). 

Em um traçado histórico elaborado por Smelser e Swedberg (2005), 

enfatizando o percurso da sociologia econômica desde suas origens, os autores 

salientam que, após os clássicos, faz-se relevante destacar as contribuições de 

Schumpeter, Polanyi, bem como Parsons e Smelser13. Entretanto, a despeito das 

referidas contribuições e da relevância de investigações acerca do universo das 

transações mercantis em perspectivas que possibilitem maiores amplitudes teóricas, os 

estudos que tratavam da sociologia econômica não despertaram maiores interesses no 

período compreendido 1920 e 1980.  

Nesse período, os determinantes do mainstream econômico acabavam por 

voltar a dominar a cena dos estudos sobre os fenômenos econômicos. Também faziam 

parte de outra corrente dominante à época, os estudos calcados nas análises marxistas 

fundamentadas, entre outros aspectos, na determinação da economia sobre as 

estruturas e processos societários.  

É bem certo que Marx fora crítico da Economia Política e, conseqüentemente, 

não corroborava com as premissas da visão neoclássica que apontava os indivíduos 

como meros atores atomizados, tendo definido conceitos de classes sociais – burguesia 

e proletariado – e, em conseqüência, de interesses de classes. Tampouco é possível 

ousar relegar os contributos desse autor para análises sociais diversas.  

Contudo, em linhas sintéticas, os pressupostos de Marx colocam a defesa 

dos interesses econômicos como determinante sobre todos os demais na construção 

da sociedade, o que acaba por levar a caminhos analíticos que traduzem o mercado 

                                                 
13 Maiores referências sobre as obras dos autores mencionados ver Smelser e Swedberg (2005), capítulo 
introdutório.  
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como uma esfera na qual se consubstanciam as relações materiais, regidas apenas por 

interesses e idéias impostos pela classe social dominante, a burguesia. 

 

 

A conclusão geral a que cheguei e que, uma vez adquirida, serviu de fio 
condutor dos meus estudos, pode formular-se resumidamente assim: na 
produção social da sua existência, os homens estabelecem relações 
determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de 
produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento 
das forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a 
qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de 
produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, 
política e intelectual em geral (MARX, 2003, p. 5). 

 

 

Partindo da concepção de Marx em torno da relação entre a economia e a 

sociedade, Swedberg & Smelser (2005) destacam que Marx contribui com os construtos 

da sociologia econômica, especialmente com a concepção de que grupos de pessoas 

com interesses similares – classes sociais – sob determinadas circunstâncias podem se 

unir com interesses comuns.  

No entanto, os autores também afirmam que, do ponto de vista da sociologia 

econômica, a contribuição de Marx é bem restrita, pois, ao considerar os interesses 

econômicos como determinantes sobre todos os demais, vai de encontro exatamente a 

um dos fundamentos básicos sob o qual a sociologia econômica se assenta.   

Desta feita, nem a defesa intransigente da economia mercantil como capaz 

de equacionar todas as necessidades da vida social, nem também a dimensão que 

define o mercado como único responsável por todas as mazelas sociais seriam as vias 

mais adequadas às investigações que intencionam descortinar os processos de fato 

constituintes do mercado.  

 E assim, é somente na década de 1980, especialmente a partir do artigo de 

Granovetter (1985), que novas perspectivas de entendimento do universo econômico 

ressurgem com mais força. Tendo como base os conceitos dos autores clássicos, e, em 

especial, da obra de Polanyi (2000), mas ampliando análises para os diversos 

fenômenos econômicos contemporâneos, inaugura-se um conjunto de estudos que 
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passam a compor os construtos do que hoje se denomina Nova Sociologia Econômica - 

NSE14. 

Nos trilhos analíticos da NSE, os processos de produção, distribuição e troca 

que ocorrem no contexto mercadológico não se apresentam como completamente 

distintos das demais relações cotidianas, sendo embebidos também por relações sociais 

que vão desenhando as cenas de funcionamento dos mercados e caracterizando os 

modos de fazer negócios em cada sociedade. 

O argumento supracitado remete à forma como Polanyi (2000) constrói sua 

explicação em torno dos mecanismos de formação do mercado, a partir do 

entendimento da estruturação dos sistemas econômicos pré-capitalistas e propondo a 

noção de que os fenômenos econômicos encontram-se embeddedness (imersos, 

enraizados) pelo contexto social do qual são parte.  

Partindo do pressuposto de que as transações mercantis são também 

relações sociais e não somente trocas entre agentes econômicos, pode-se considerar 

que a construção do mercado não é um processo universal, ou seja, cada sociedade 

vai configurando suas estruturas socioeconômicas a partir de elementos presentes em 

seus espaços sociais, culturais e simbólicos. Isso sinaliza a relevância da compreensão 

de substratos históricos e empíricos para o entendimento efetivo do funcionamento dos 

sistemas econômicos. 

As configurações de produção, troca, distribuição e consumo que um dado 

sistema econômico assume são sustentadas por fatores que transcendem a esfera 

econômica. Decisões de aparência puramente econômica são também delineadas por 

interesses outros também componentes do tecido social. Como já pensava Weber 

(1999), são interesses materiais e ideais, e não idéias, que governam diretamente a 

conduta dos homens.  

 

 

 

                                                 
14 “O termo ‘nova sociologia econômica’ foi cunhado por Mark Granovetter numa conferência pronunciada 
na Associação Norte-Americana de Sociologia, em Washington D.C., em 1985. A mensagem básica era a 
de que a moderna sociologia econômica contrastada com a ‘velha sociologia econômica’ dos anos de 
1960 (Parsons, Moore, etc), deveria focalizar as instituições econômicas chaves’ (SWEDBERG, 2004, 
p.10). 
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The nature of the interest must not to be assumed before the analysis, 
but should be determined through research. While interests are 
sometimes based in human nature, they are only acknowledge and 
negotiated in society – in their social form – and it is this social form that 
must be established empirically.15 (SWEDBERG, 2004b, p.10). 

 

 

Swedberg (2004b) defende que um desafio posto às análises da sociologia 

econômica é caracterizar como os atores realizam seus interesses em meio às relações 

sociais que vivem. Tal concepção é distinta da utilizada no mainstream da economia, 

pois é necessário primeiramente estabelecer os motivos básicos ou as forças básicas 

que guiam a ação do ator.  

Para Polanyi (2000), a propensão à troca não é algo intrínseco aos 

indivíduos, pois se assim fosse, estaria desconsiderando motivações não econômicas 

oriundas da interface homem/contexto social. A economia está, para este autor, imersa 

nas relações sociais, e, assim sendo, é estruturada na função de organização social. 

Estando socialmente imersa, a economia não atua como ente superior às demais 

esferas sociais, ao contrário, é organizada também a partir dos limites que a sociedade 

vai impondo. 

 

 

A descoberta mais importante nas recentes pesquisas históricas e 
antropológicas é que a economia do homem, como regra, está 
submersa em suas 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. Nem o processo de produção, 
nem o de distribuição está ligado a interesses econômicos específicos 
relativos à posse de bens. Cada passo desse processo está atrelado a 
um certo número de interesses sociais, e são estes que asseguram a 
necessidade daquele passo. É natural que esses interesses sejam muito 
diferentes numa pequena comunidade de caçadores ou pescadores e 
numa ampla sociedade despótica, mas tanto numa como noutra o 
sistema econômico será dirigido por motivações não econômicas. 
(POLANYI, 2000, p.65). 

                                                 
15A natureza do interesse não deve ser assumida antes da análise, mas pode ser determinada através de 
pesquisa. Quando os interesses são algumas vezes baseados na natureza humana, eles somente são 
admitidos e negociados na sociedade – na sua forma social – e é esta forma social que deve ser 
estabelecida empiricamente. Tradução nossa. 
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O mercado, como espaço de trocas, abarca uma esfera que vai muito além 

das trocas de bens materiais, de forma que não seria possível dirimir as explicações em 

torno da esfera mercadológica apenas no âmbito econômico. Se um ator econômico não 

cumpre uma promessa de contrato de negócios, por exemplo, não sofrerá apenas 

sanções econômicas, mas poderá ser afastado da ocupação de posições que envolvam 

confiança nas relações de negócio.  

São relações de negócio que se misturam com as sociais, o que, contudo, 

não implicaria afirmar a primazia ou centralidade de uma perante outra, mas sim 

conexão entre as diversas esferas constituintes da própria vida. Além disso, ações que 

ocorrem no espaço socioeconômico podem ser orientadas por muitos atores ao mesmo 

tempo, demonstrando uma construção conjunta e heterogênea das relações de 

mercado. 

 

 

A economia pode, por exemplo, influenciar a arte ou a religião; e vice-
versa, a arte e a religião podem influenciar a economia. Outro modo de 
expressar o problema seria dizer que todos os fenômenos econômicos 
são sociais por sua natureza; estão enraizados no conjunto ou em parte 
da estrutura social. Segundo os sociólogos da economia, o homus 
economicus não existe – existem apenas atores econômicos concretos 
que possuem uma determinada idade, uma determinada inserção, 
pertencem a um gênero, e assim por diante (SWEDBERG, 2004a, p. 7- 
8).  

 

 

Os processos de produção, distribuição e troca que ocorrem no contexto 

mercadológico não se apresentam como completamente distintos das demais relações 

cotidianas, sendo embebidos também por relações sociais que vão desenhando as 

cenas de funcionamento dos mercados e caracterizando os modos de fazer negócios 

em cada sociedade.  

Para Polanyi (2000), nenhuma outra sociedade, além da que vivemos, fora 

controlada por um sistema de mercado, de forma que, os mercados que existiram antes 

do sistema capitalista desempenhavam apenas papéis residuais. Em assim sendo, o 
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que fazia garantir a ordem na produção e distribuição eram dois princípios de 

comportamento: a reciprocidade e a redistribuição. 

O princípio da reciprocidade refere-se especialmente à organização sexual 

da sociedade, família e parentesco, ajudando a garantir tanto a produção como a 

subsistência familiar. Já a redistribuição relaciona-se àqueles que têm um chefe comum 

em dado território e que entregam parte da produção a este chefe para armazenamento. 

 

 

Princípios de comportamento como esse, contudo, não podem ser 
efetivos a menos que os padrões institucionais existentes levem à 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 cumpre as exigências de uma 
tal solução com a ajuda de padrões tais como a simetria e a centralidade 
(POLANYI, 2000, p.68). 

 

 

Assumindo a idéia central de Polanyi da imersão social da economia, 

Granovetter e Swedberg (2001) fazem uma ampliação do que entendem como limitação, 

que seria o fato de Polanyi não considerar que, nas sociedades capitalistas, as ações 

econômicas também podem estar enraizadas de motivações não econômicas. Assim, 

assumem-se propondo uma maior flexibilidade ao conceito de imersão e análise dos 

atores sociais situados nas redes sociais das quais fazem parte. 

Ancoram-se, pois, na inseparabilidade entre esfera social e econômica, 

originalmente proposta por Polanyi, os estudos da NSE. E muito embora assumindo tal 

inseparabilidade, a partir de ângulos diversos, as perspectivas teóricas, em alguma 

medida, acabam por partir dessa perspectiva para explicitar outros avanços teóricos. 

 Indo de encontro à polaridade entre endeusamento e diabolização do 

mercado, nos termos de Favareto, Magalhães e Abramovay (2007), a visão 

Bourdiesiana  trata os mercados como estruturas sociais, mas ampliando para a noção 

de campo, o que faz considerar, pelo conceito proposto, uma disputa constante dos 

diferentes grupos sociais pela dominação do espaço mercadológico. 
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A noção de campo em Bourdieu (2006) diz respeito a um espaço social16, no 

qual os atores vão sendo influenciados por toda a estrutura que dele faz parte. 

Compreender o surgimento de um campo e o que o sustenta perpassa pelo 

entendimento de crenças, jogos de linguagem e de elementos materiais e simbólicos 

em jogo. O campo está posto como espaço de disputa e conflitos e como “lugar” onde 

as práticas sociais ocorrem, ou seja, os indivíduos dotados de um determinado habitus 

colocam-se como jogadores habituais e conhecedores das regras de determinado 

campo. O habitus para Bourdieu (1987, p.150) é traduzido como, 

 

 
Sistemas de posições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionar como estruturas estruturantes, quer dizer, enquanto princípio 
de geração e de estruturação de práticas e de representações que 
podem ser objetivamente 'reguladas' e 'regulares', sem que, por isso, 
sejam o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu 
objetivo sem supor a visada consciente dos fins e o domínio expresso 
das operações necessárias para atingi-las e, por serem tudo isso, 
coletivamente orquestradas sem serem o produto da ação combinada de 
um maestro. 

 
 
 

Já o campo é um espaço estruturado sob diferentes tipos de capital e, a partir 

de relações de poder e de trocas simbólicas, de modo que o poder simbólico consegue 

impor significações como legítimas no processo de reprodução da vida social daquele 

campo. Além disso, cada campo centra-se sob interesses específicos e próprios dos 

atores que a ele pertencem.  

Nessa noção, a economia é concebida como campo, repleto de seus próprios 

jogos, e que precisa ser entendido também nos termos da distribuição de capital – 

social, cultural e simbólico - já que o campo é, por excelência, um sistema de relações 

desiguais. 

 

                                                 
16 “O espaço social tende a se retraduzir, de maneira mais ou menos deformada, no espaço físico, sob a 
forma de um certo arranjo de agentes e propriedades. Por conseguinte, quaisquer divisões e distinções 
do espaço social (alto/baixo, esquerda/direita, etc.) se exprimem real e simbolicamente no espaço físico 
apropriado como espaço social reificado (por exemplo, na oposição entre os bairros populares ou os 
subúrbios). Esse espaço é definido pela correspondência, mais ou menos estreita, entre uma certa ordem 
de coexistência (ou de distribuição) dos agentes e uma certa ordem de coexistência (ou de distribuição) 
das propriedades.” (BOURDIEU, 2001, p. 164 – 165). 
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Social capital is one’s connections of relevance to economic affairs; 
cultural capital comes from one’s education and family background; and 
symbolic capital has to do with various items with a cognitive basis, such 
as goodwill and brand loyalty17(BOURDIEU, 1997 apud SMELSER, 
SWEDBERG, 2005, p.18). 

 

 

O mercado, nesse caso, é expresso como assentado em organizações 

econômicas, que podem ter em si tanto princípios exclusivamente voltados ao alcance 

da lucratividade, quanto outros valores, crenças e motivações que não aquelas 

pautadas na racionalidade do homus economicus. Inclusive, faz-se oportuno mencionar 

que o mercado, ainda que tenha seus jogos próprios, não é definido em si mesmo, visto 

que, estando socialmente imerso, está sujeito também ao controle e à fiscalização 

pública.  

Assim, analisar a composição do mercado implica focar os movimentos 

componentes das estruturas sociais, bem como ações efetivas de atores individuais e 

coletivos e não uma ação dos indivíduos que é supostamente previsível dentro de 

determinantes da lógica econômica.  

A racionalidade dos indivíduos é condição necessária, mas não suficiente 

para o entendimento das ações econômicas, ou seja, devem ser levados em 

consideração também, dentre outros fatores, a subjetividade dos atores econômicos, a 

capacidade de cumprir contratos de que dispõem e outros atributos particulares que 

podem inspirar confiança no processo de negociação no campo econômico 

(ABRAMOVAY, 2004). 

Para que os atores de uma economia descentralizada sintam-se mais 

seguros em negociar não se faz suficiente a maximização de lucros e minimização de 

custos. Faz-se necessária também a redução de riscos destrutivos impostos pelo 

funcionamento do mecanismo de formação de preços a cada participante do mercado. 

Tais riscos podem ser minimizados com a estabilização dos seguintes aspectos: a 

estabilização dos direitos de propriedade, que definem a apropriação dos benefícios 

gerados pelos negócios; a estrutura de governança, que regula os mecanismos de 

                                                 
17 Capital social é uma conexão de relevância para os tópicos que interessam a economia; capital cultural 
vem de condições da educação e da família; e o capital simbólico com vários itens de base cognitiva, 
como boa reputação e tendência do consumidor a adquirir a mesma marca. Tradução nossa. 
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concorrência e cooperação; as regras de troca, que definem quem e sob que condições 

efetivam as transações e as concepções de controle, que se referem às estruturas de 

percepção dos atores sobre o funcionamento dos mercados (FLIGSTEIN, 2001). 

Concedendo este panorama mais amplo ao entendimento do mercado, o 

próprio conceito de bom negócio passa por remodelações, já que imersos no seio 

social, as organizações e atores que levam a efeito as negociações econômicas 

necessitam justificar seus atos a partir do que passa a constituir interesse público. Os 

atores e organizações passam a manejar composições que transbordam os limites 

convencionais do agir econômico. Exemplos dessa situação podem ser encontrados na 

procura por produtos orgânicos ou na cobrança da sociedade por processos produtivos 

limpos, exigências distintas do que, comumente, chegava como demanda ao mundo 

dos negócios.  

Os diversos sentidos que o interesse público atribui aos atores e 

organizações partícipes dos jogos de mercado sinalizam que, nas relações mercantis 

com consumidores, estão presentes expectativas não somente de satisfação 

econômica, mas também subjetivas, que impetram atualizações contínuas que 

satisfaçam  necessidades identitárias dos consumidores.  

 As relações mercantis são parte das experiências cotidianas dos indivíduos, 

de tal maneira que os arranjos sociais e institucionais, elaborados em meio a estas 

relações, não são espontâneos, nem tampouco movidos por interesses unilaterais. São 

conflitos, negociações e implicações recíprocas, determinadas nas condições de 

conexão com as quais os atores econômicos vão continuamente (re) construindo a 

estrutura social da economia mercantil. 

Nesse processo de (re) construção contínua, novos limites e determinantes 

vão se estabelecendo em meio às interações que os atores econômicos vão 

construindo e, é justamente através destas múltiplas conexões, que vão se delineando 

as redes de relação que configuram o mercado.  
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2.2 EMPRESAS, ATORES SOCIAIS E REDES SOCIAIS 

 

Os estudos acerca da composição da arena empresarial não são práticas 

recentes. No âmbito da economia clássica e também da sociologia já é possível 

identificar trabalhos que tratam da formação e do papel social das empresas como 

agentes econômicos de relevância, desde seus primórdios. Também na administração, 

desde sua origem como ciência, na virada do século XIX para o XX, tem-se presente 

análises teóricas e empíricas com ênfase no papel da organização empresarial 

enquanto ator social partícipe do mundo econômico.  

Considerando a concepção Weberiana (1999), que preconiza as empresas 

como uma ação contínua que persegue determinados fins, evidencia-se nas 

organizações empresariais um composto de estruturas formais e níveis hierárquicos 

diferenciados que objetiva, por meio da produção de bens e serviços, satisfazer 

necessidades humanas e, com isso, gerar capital para àquela organização. 

A reprodução das empresas depende da construção e desenvolvimento de 

relações econômicas, sociais, culturais e subjetivas nos diversos níveis de atuação 

empresarial. São relações internas entre os trabalhadores, relações entre empresas, 

concorrentes, fornecedores e consumidores, e também com a sociedade em geral, que 

irão configurando o espaço de atuação das empresas. 

Transitam por este espaço de atuação múltiplos atores que vão 

estabelecendo interações diretas ou indiretas e padrões de sociabilidade que, a partir 

de práticas que se interconectam, esboçam o funcionamento das redes sociais que 

possibilitarão o desenrolar de ações coletivas no campo de ação empresarial. 

Nos rastros dessa trilogia, empresa, atores sociais e redes sociais 

encontram-se variáveis essenciais para o delineamento de um quadrante analítico que 

permita investigar elementos substanciais à compreensão dos fenômenos econômicos. 

Em assim sendo, faz-se necessário rever as disposições iniciais da formação 

empresarial para aclarar a idéia de que a empresa é um construto social, influenciadora 

e influenciada pelas formas como vai edificando as relações que estabelece no 

mercado e nas demais esferas sociais.  
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A busca pelo entendimento da formação da sociedade mercantil remete à 

compreensão de acontecimentos predecessores, que permitem ampliar as análises e 

conectar fatos relevantes na formação da economia de mercado. Assim, com base na 

constituição histórica da economia feudalista, na Idade Média, tinha-se apenas uma 

economia voltada para o mercado local de produção, ligado fundamentalmente ao setor 

agrícola de subsistência e no qual não havia preocupação com os excedentes 

produtivos, mas somente com a satisfação de necessidade do próprio feudo.  

Posteriormente, transformações estruturais do próprio feudalismo alteram 

características que lhe eram peculiares e, intensificado pelo movimento das cruzadas, 

passam a existir também feiras de maior dimensão, onde já se negociavam 

mercadorias por atacado, advindas de diversos lugares. Soma-se a isso o fato de que 

nessas feiras também transações financeiras eram efetuadas, como empréstimos e 

pagamentos de dívidas (HUBERMAN, 1981). 

A expansão comercial foi um dos fatores primordiais para o crescimento das 

cidades, nas quais os “homens de negócio” passaram a se associar em corporações 

para aumentar o poder expansivo de seus comércios. A descoberta de novos mercados 

e o incremento contínuo das atividades comerciais deram início, ainda nos séculos XVI 

e XVII, ao surgimento de empresas de comércio que, acumulando grande quantidade 

de capital, acabaram sendo responsáveis pelo financiamento de outra expansão 

ocorrida nos séculos subseqüentes – a industrial. 

O mercantilismo, pois, fez surgir novas práticas de negócio e as empresas 

que iam se consorciando e substituindo pequenos comércios locais, foram promovendo 

a comercialização de bens em maiores escalas e ocupando cada vez mais espaço nas 

atividades econômicas. Segundo Huberman (1981), é justamente na expansão de 

mercado que se encontram elementos para o entendimento das forças que produziram 

a sociedade capitalista na sua forma contemporânea.  

Já no século XVIII, as disposições mercantilistas em voga são impulsionadas 

pela Revolução Industrial, que traz mudanças para os processos produtivos, bem como 

para as formas de organização e gestão do trabalho. Assim, as empresas, na 

configuração que se apresentam atualmente, têm berço no surgimento do capitalismo 

moderno e possuem como aparatos de constituição, além de elementos físicos, tais 
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como prédios e máquinas, todo um conjunto de pessoas e ordenamentos que conferem 

concretude às organizações responsáveis pela produção de bens e serviços 

socialmente necessários na cena capitalista. 

Foi justamente durante o período da Revolução Industrial que tiveram início 

as tentativas sistemáticas de estabelecer modelos de administração que atendessem 

às necessidades de organização dos procedimentos fabris. Questões como a 

produtividade e eficiência passaram, então, a ser preocupação constante diante da 

complexificação do mundo dos negócios.  

Divisão de estruturas hierárquicas e divisão do trabalho são princípios 

presentes em outras formas de organização do trabalho que não a capitalista. 

Entretanto, as modificações na organização do trabalho advindas, especialmente, da 

concentração fabril trazem a necessidade do estabelecimento de novos parâmetros de 

controle e coordenação produtiva.  

Ao analisar o processo em questão, Weber (1999), considerando que 

determinados objetivos só são alcançados com a ação coordenada de grupos de 

indivíduos, destacou a importância das organizações formais, aí se pode incluir as 

empresariais, definindo pela formalidade, impessoalidade e profissionalismo, o tipo 

ideal de burocracia. Ou seja, um modelo que deve constituir o funcionamento das 

organizações em sua forma concreta. 

A sociologia compreensiva de Weber (1999) fornece categorias que 

permitem pensar a racionalidade presente na empresa. São interpretações dos atores 

sociais na empresa e os sentidos que podem ser atribuídos a estes comportamentos 

que, por sua vez, são orientados por comportamentos de outros atores.   

Métodos científicos também passam a ser configurados com vistas a garantir 

às empresas o alcance de objetivos de máxima produtividade e mínimo custo e, a partir 

deles, emergem distintas formas de conceber o universo empresarial e todas as 

relações que nele se constituem. Deste modo, surge a teoria da administração 

científica, fundada por Frederick Taylor (1911)18, que difundiu como princípios 

administrativos básicos a idéia de que os gerentes são responsáveis pelo planejamento 

                                                 
18 Em 1911 Taylor  publica “Principles of Scientific Management”. 
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das atividades e os trabalhadores apenas pela execução, cabendo e estes últimos 

atingir sempre o tempo padrão de realização de cada tarefa (FERREIRA et al, 1998). 

O enfoque fundamental da administração científica estava na visão de 

organização como máquina que deveria funcionar em perfeita harmonia para a 

execução de projetos previamente definidos. Além disso, as relações empresa 

trabalhador deveriam centrar-se exclusivamente em critérios financeiros, já que 

satisfeito financeiramente sempre o trabalhador teria interesse em aumentar sua 

produtividade. 

Associando a linha de montagem móvel e a difusão da produção em massa 

aos princípios tayloristas, Henry Ford, por volta de 1914, intensificou a aplicação da 

produção dividida em partes, e utilizou a padronização de processos e produtos, como 

elementos para incremento da produtividade empresarial.   

As inovações de Ford, além de reduzirem o tempo médio de produção, se 

estenderam à adoção do dia de trabalho de 8 horas e à duplicação dos valores salariais 

de seus empregados, que segundo ele, deveriam ter poder de compra para adquirir os 

produtos que fabricavam (MAXIMIANO, 2002).  

Em muitos aspectos as inovações fordistas eram resultado de tendências já 

historicamente estabelecidas. Todavia, o que distingue Ford é o seu reconhecimento 

explícito de que a produção em massa implicava em consumo em massa, bem como 

em um novo sistema de reprodução da força de trabalho e mais, amplamente, em um 

novo tipo de sociedade mais moderna e democrática (HARVEY, 1999). 

A saturação do modelo de produção em massa e padronizada característica 

do fordismo19, fez com que as empresas passassem a buscar novas técnicas de gestão 

e organização do trabalho que fizessem incrementar o potencial de lucratividade 

empresarial. As formas hierárquicas de controle da produção, a rigidez dos 

equipamentos produtivos e a insatisfação operária perante o tratamento financeiro e 

psicossocial recebido nas empresas foram fatores que contribuíram para as tentativas 

de construção de modelos de organização que pudessem estar mais adequados às 

novas demandas sociais postas ao mundo dos negócios. 

                                                 
19 Ver Harvey (1999). 
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Assim, já desde os anos de 1950 no Japão20, um novo modelo 

organizacional vinha sendo gestado, a partir da experiência da Fábrica Toyota. Foi 

justamente a partir do desenvolvimento do sistema Toyota de produção que o modelo 

japonês de administração, tornando-se sinônimo de inovação, passou a expandir-se 

para além dos limites orientais. 

Erigido sob o ideário da qualidade total e de uma produção flexível e 

customizada, o toyotismo, como ficou conhecido o sistema Toyota de produção, tem o 

combate ao desperdício como um dos fatores que podem contribuir para agregar valor 

aos produtos a serem oferecidos aos clientes. Nessa eliminação de desperdícios, com 

vistas à minimização de custos, utiliza-se o método Just in time, que procura reduzir o 

quantitativo de estoques, o tempo de produção e os índices de defeitos. 

A satisfação do cliente e o incentivo ao trabalho em equipe também são  

pontos fundantes da tessitura toyotista, que, além disso, valoriza elementos 

motivacionais voltados aos trabalhadores, como treinamentos, prêmios, espaços de 

lazer e incentivos à participação nas decisões da empresa. 

 

 

Esse interesse pelo sistema japonês intensificou-se nos anos 80, 
quando empresas como Toyota, Honda e Nissan instalaram-se nos 
Estados Unidos e na Europa, impressionando as empresas locais com a 
superioridade de seus métodos de produção eficiente e sua maneira 
participativa e igualitária de tratar os funcionários. Os americanos 
observaram com surpresa a estratégia de envolver os funcionários no 
processo decisório, a técnica do Just in time e a abolição das distinções 
hierárquicas (MAXIMIANO, 2002, p. 222). 

 

 

As características elementares do toyotismo estão, hoje, em maior ou menor 

grau, atreladas aos conceitos de empresa inovadora. Certamente, os elementos de 

atualização organizacional, trazidos pela flexibilidade produtiva, transbordam os limites 

                                                 
20 “A modernização do Japão remonta ao ano de 1868, época em que teve início o período conhecido 
como Restauração Meiji e durante o qual foi conduzido o processo de industrialização do país. Os 
valores da sociedade japonesa, porém, têm origem em épocas anteriores, particularmente na era 
Tokugawa, entre 1615 e 1868. Foram estes valores que trouxeram especificidades ao processo de 
industrialização, ao funcionamento da sociedade como um todo e conseqüentemente à forma de 
administrar os negócios no Japão” (FERREIRA et al, 1998). 
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convencionais da ação empresarial, ao mesmo tempo em que multiplicam as 

possibilidades do agir empresarial na operacionalização de técnicas continuamente 

direcionadas a colocar a empresa em posição de satisfazer aos anseios e às 

necessidades de seu público alvo. 

O desenvolvimento da empresa moderna não foi, pois, um processo 

uniforme, ou seja, a predominância de um modelo de empresa em determinado período 

não significa que outras formas de organizar os processos de produção, distribuição e 

troca não tenham existido em concomitância. Porém, o resgate histórico revela que os 

modos de funcionamento e constituição das empresas são dotados de múltiplos 

mecanismos co-relacionados às esferas socioeconômicas e aos demais atores 

econômicos com as quais as organizações empresariais interagem.  

Como ator econômico por excelência, a empresa se constitui em 

organização, congregando diversos outros atores partícipes da esfera econômica. São 

acionistas, funcionários, fornecedores e consumidores, para não citar outros, que, de 

alguma forma, interagem na constituição da empresa e, em alguma medida, colaboram 

para a definição do modo de ser de cada empresa. 

Essa perspectiva aponta as conexões que a empresa vai conformando para 

a consolidação de sua existência. São conexões tanto no âmbito interno, quanto no 

externo, que fazem do espaço empresarial lócus de articulações econômicas, sociais, 

culturais, políticas e simbólicas, que delineiam a existência de redes de relações 

sociais. 

Como conceito teórico, o termo redes tem utilização primeira nas áreas de 

biologia e ecologia, que se referiam às redes como sistema de laços realimentados. A 

partir da segunda metade do século XX, tanto a sociologia como a antropologia dão 

início a reflexões que consideram a análise da formação de redes de relação 

desenvolvidas entre os indivíduos como fundamental para os estudos de ações 

coletivas e movimentos sociais (FISCHER et al, 2006).  

A rede pode ser caracterizada como uma ação coletiva configurada na 

congregação de atores em relação e, através delas, pode-se também encontrar 

explicações para as regras de orientação das transações que ocorrem no campo 
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econômico. A rede soma contatos, diretos ou indiretos, e não se organiza 

necessariamente por padrões convencionais de localidade ou proximidade.  

  

 

De fato, quando a atividade econômica não é concebida nem como 
atividade independente das relações sociais (quando não se pensa que 
os preços bastam para organizar os indivíduos), nem como algo que se 
desenrola entre agentes que estão em uma situação de entendimento 
perfeito, o conceito de rede passa a designar algo mais do que apenas 
um objeto, um dispositivo técnico (por exemplo, a rede de água); ele 
passa a ser um instrumento que permite descrever e formalizar as 
interações entre indivíduos (STEINER, 2006, p.76). 

 
 

As interconexões estruturantes da rede permitem aos indivíduos construir 

referências acerca daquele (s) com os quais estão se relacionando, podendo funcionar 

como recurso de poder e influência (Granovetter, 1985). As redes são também fruto de 

construção histórica e as ações econômicas vão se processando exatamente nas redes 

de relações sociais. 

Granovetter (2000) destaca que, favorecedora das trocas de diversas 

naturezas, a rede congrega indivíduos que podem ocupar múltiplos papéis. Um 

exemplo contemporâneo são os advogados das empresas do Vale do Silício, que não 

só lidam com os aparatos legais que lhes são concernentes, mas também tem papel de 

ligar a companhia cliente a outros parceiros, além de atuarem como consultores 

empresariais. Os investidores, no cenário aqui referido, também não são somente 

provedores de recursos, mas atuam como gestores, recrutadores de mão-de-obra e 

acumulam conhecimentos tecnológicos em geral. 

Numa mesma rede, o ator social, considerado como todo agente participe 

dos processos econômicos, pode desempenhar papéis diversos e, conseqüentemente, 

ampliar ainda mais as inter-relações que estabelece no âmbito da rede na qual se 

insere. Por isso, a configuração da rede está ligada à forma ou estrutura, através das 

quais as pessoas ou as instituições se organizam para realizar determinada tarefa 

(FISCHER et al, 2006). 

Todo tipo de rede é fruto de negociações e conflitos, entretanto, para que se 

estabilizem as relações, é necessário que sejam estabelecidos consensos em torno dos 
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padrões e regras de cada rede. A confiança não é parte inerente dos relacionamentos, 

o que faz urgir, para a estabilização das interações, a emergência de disposições sob 

as quais se concretiza a capacidade de tecer compromissos de todos os envolvidos na 

rede.   

Apesar das redes serem grandes responsáveis pela produção de confiança 

na esfera econômica, não se pode deixar de considerar que as redes de relações 

sociais penetram irregularmente nos distintos setores da vida econômica, o que pode 

gerar perda de confiança, oportunismo e desordem. A existência de laços sociais, 

então, é condição necessária, mas muitas vezes não suficiente, para construção de 

confiança (GRANOVETTER, 1985). 

Detalhando razões para a ocorrência do pensamento supracitado, 

Granovetter (1985) explica que, quanto mais a confiança está engendrada em relações 

pessoais, maior a potencialidade de ocorrência da má-fé, pois as pessoas das quais 

estamos mais próximos acabam por nos deixar em situação de maior vulnerabilidade do 

que estranhos. Soma-se a isso a idéia de que força e fraude são mais perseguidas por 

equipes e a estruturas destes times requer confiança interna, normalmente seguida 

pela pré-existência de relacionamentos. Desse modo, a extensão da desordem na rede, 

como resultado da força de da fraude ou do oportunismo, depende em larga medida, de 

como a rede é estruturada. 

 

 
The embeddedness approach to the problem of trust and order in 
economic life, then, threads its way between the oversocialized approach 
of generalized morality and the undersocialized one of impersonal, 
institucional arrangementes by following and analyzing concret patterns 
of social relations. Unlike either alternative, or the Hobbesian position, it 
makes no sweeping (and thus unlikely) predictions of universal order or 
disorder but rather assumes that the details of social structure will 
determine which is found21 (GRANOVETTER, 1985, p.493). 

 

 

                                                 
21 A  aproximação da imersão com o problema da verdade e da ordem na vida econômica, então, conecta 
seu caminho entre uma aproximação super-socializada da moral generalizada e outra sub- socializada do 
impessoal, arranjos institucionais seguidos e analisados como molde concreto das relações sociais. 
Diferentemente destas  duas alternativas, ou da posição de Hobbes,  uma outra faz sem generalizações 
(e nesse caminho diferente)  previsões da ordem universal ou desordem, mas também assume que os 
detalhes da estrutura social vão determinar o que será encontrado. Tradução nossa.  



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

57 

A ação do indivíduo ocorre na rede e contribui para a própria formação desta, 

porém, não sem também ser influenciada pelas caracterizações já existentes nas 

interações. Redes e ações individuais determinam-se mutuamente, integrando-se 

continuamente na (re) construção das condições de compartilhamento da rede. 

Os laços mútuos entre os atores podem ocorrer através de vínculos fracos 

ou fortes. Estes últimos envolvem uma combinação de tempo, intensidade emocional, 

intimidade e reciprocidade de serviços que caracterizam o vínculo. Já os fracos, ainda 

que não envolvam a combinação própria dos vínculos fortes, também podem impactar 

na difusão de influência, informação e mobilidade, pois, comumente, através dos 

vínculos frágeis, os atores podem ter acesso a informações novas, visto que as 

disponíveis na sua rede de relações forte eles já conhecem (GRANOVETTER, 1973). 

As redes sociais vão se compondo a partir de uma miríade de elementos 

histórico-culturais e propiciam aos atores o acesso a recursos e competências que 

podem ser transformados em capital social. As trocas propiciadas pelo ambiente 

abstrato da rede incrementam o capital individual e, ao mesmo tempo, as conexões 

entre os atores vão gerando conjuntos de recursos, que podem agregar valor à rede. 

  

 

Pertencer a um grupo é possuir um capital, ou seja, é possuir um 
recurso que facilita as transações entre os agentes no interior do grupo, 
tornando desnecessárias todas as precauções a serem tomadas nos 
casos em que a honestidade e a confiança estão ausentes. Trata-se de 
um capital social, visto que os recursos são vínculos intangíveis, não 
pertencentes aos indivíduos, como pode ser observado notadamente, 
quando se considera a pressão que o grupo pode exercer, pressão que 
assegura que o indivíduo seguirá a norma esperada de honestidade 
(STEINER, 2006, p.81-82).  

 

 

O capital social revela aspectos das conjunções sociais, que não estão 

circunscritos pela lógica econômica, embora sejam parte constituinte de relevância das 

práticas econômicas em geral. Nesse sentido, Coleman (1990) introduz a expressão 

capital social para descrever valores sociais e  expectativas que subjazem às ações 

econômicas e que, no entanto, não podem ser explicadas a partir da perspectiva 

estritamente econômica.  
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Apesar de o capital social ser dotado de reciprocidade, de compartilhamento 

e de cooperação mútua, há a possibilidade de algum membro da rede social apropriar-

se, em nível individual, de recursos produzidos por todos. Contudo, isso remete à idéia 

de Granovetter (1985), que trata da extensão da desordem na rede como algo que 

precisa ser trabalhado em seus mecanismos próprios de estruturação.  

Tratando-se de reflexões mais especificamente pertinentes à atuação da 

empresa como um ator social partícipe das redes, pode-se observar que movimentos 

de compartilhamento e coordenação oriundos dessas redes denotam que, estando 

socialmente enraizadas, as organizações empresariais têm participado de espaços 

favoráveis à construção de parcerias de naturezas diversas.  

Nesse caso, o ator econômico empresa, influenciado pelo contexto social e, 

imbricada em meio às redes sociais que podem potencializar e, simultaneamente 

fiscalizar sua ações, encontra-se em meio a uma ampla gama de demandas, oriundas 

de atores sociais distintos, que precisam ser consideradas na realização de suas 

transações.  

As empresas analisadas dentro do contexto das redes da qual são parte 

podem ser entendidas, certamente, a partir de sua função primordial de produzir bens e 

serviços, mas, também, como resultante das múltiplas relações sociais que tem lugar 

neste processo produtivo. E não são apenas relações entre capital e trabalho, são 

todas as interações sócio-econômicas, culturais e subjetivas que estabelecem e que, 

em maior ou menor grau, podem determinar configurações nos modos de fazer e gerir 

negócios. 

A emergência de novas técnicas de gestão, novos padrões sob os quais se 

assentam o relacionamento empresa/funcionário, empresa/cliente, bem como dos 

diversos aparatos de inovação dos processos em curso nas organizações empresariais 

é resultado, simultaneamente, de reconfigurações internas e de apelos externos.  

É nessa perspectiva que refletir em torno da emergência da responsabilidade 

social nas empresas implica ir além da manifestação da boa consciência empresarial, 

ou, ainda, da tentativa de disfarçar os efeitos destrutivos das atividades econômicas. 

São múltiplos fatores envolvidos que apontam para a responsabilidade social 

empresarial como um componente integrado ao funcionamento do mercado e que 
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constitui uma forma das empresas atenuarem a instabilidade própria do sistema 

mercadológico (ABRAMOVAY, 2006).  

 

 

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS: UM DEBATE  ATUAL 

 

 

As interações estabelecidas entre empresa e sociedade ao longo da história 

foram denotando configurações empresariais com mecanismos de atualização, 

originários no âmbito interno das organizações. Outrossim, não tendo fim em si mesma, 

a empresa  esteve, ainda, de diferentes modos, delimitada por exigibilidades externas a 

ela.  

As obrigações consideradas publicamente como próprias do universo 

empresarial servem como parâmetros para o alcance da legitimidade e da credibilidade 

dos negócios. A busca pela confiança social põe para as empresas a imperativa 

necessidade de atentar-se aos posicionamentos que vão assumindo diante de seus 

trabalhadores, consumidores e da sociedade em geral. 

Ao longo dos processos de evolução das práticas e construtos das empresas, 

distintas externalidades se colocaram sobre o campo empresarial. À arena de conflitos 

própria deste campo estão reservadas distinções entre localidades e segmentos de 

negócios. Não obstante, é possível traçar um quadro geral de como a função social da 

empresa capitalista foi se delineando até chegar ao estágio contemporâneo da 

responsabilidade social empresarial. 

Durante o século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, o direito de gerir 

negócios corporativamente era privilégio do Estado ou da Monarquia, que concediam 

alvarás para organizações de capital aberto que garantissem benefícios públicos, 

através da exploração e colonização do Novo Mundo. Nesse período, a 

responsabilidade social nas organizações era meramente uma questão de doutrina 

social e, com a independência dos Estados Unidos e com o surgimento das legislações 

de cada Estado, a lógica fundamental passou a ser a de que as organizações deveriam 
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ter como objetivo principal o alcance de altos índices de lucratividade para seus 

acionistas (ASHLEY et al, 2002). 

Foi justamente no desenrolar do século XIX que, nos marcos da Revolução 

Industrial, vê-se a história da civilização construída sob a lógica da economia de 

mercado. Entretanto, em meio ao contexto de expansão do capital, do progresso 

econômico, do trabalho assalariado livre e da Revolução Industrial, o problema da 

pobreza cresce e torna-se cada vez mais aparente, pondo-se para o Estado, empresas 

e sociedade em geral como algo que exigia algum tipo de “tratamento”.  

Com o intuito de contribuir para minimização da pobreza, a preocupação com 

a responsabilidade social corporativa22 já aparece em 1889, na obra “O Evangelho da 

Riqueza” de Andrew Carnegie, fundador da U.S. Steel Corporation, na qual a 

responsabilidade social aparece como principio que deve estar presente nas 

corporações sob a égide da caridade e custódia social, ou seja, os indivíduos mais 

afortunados deveriam ter caridade para com os menos afortunados, já que eram uma 

espécie de guardiães da riqueza. 

Os princípios de caridade partiam de decisões individuais dos empresários e, 

de modo algum, incorporavam as técnicas de gestão empresarial predominantes à 

época. Isto direciona para a idéia de que os acionistas não podem ser prejudicados 

com a diminuição da lucratividade da empresa, embora por serem privilegiados 

financeiramente tenham obrigações sociais para com a sociedade em que vivem. 

A explicitação supramencionada fica clara no caso ocorrido em 1916, quando 

Henry Ford, então presidente e acionista majoritário da Companhia Ford, decidiu 

reinvestir lucros na expansão da empresa, em benefícios para o corpo funcional e, 

também na diminuição do preço de automóveis. Na ocasião, os irmãos Dodge, 

acionistas minoritários da empresa, entraram com um processo contestando a decisão 

de Ford junto à Suprema Corte de Michigan, que negou a proposta de Ford alegando 

que os objetivos sociais por ele propostos poderiam prejudicar a função primeira de 

uma empresa comercial, a lucratividade de seus acionistas (ALESSIO, 2004). 

                                                 
22 Não há na literatura especializada especificações substanciais que diferenciem os termos, 
responsabilidade social empresarial e responsabilidade social corporativa, de modo que, no presente 
trabalho os termos serão tratados como sinônimos. 
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Outro caso julgado pela justiça americana, já em 1953, recoloca em cena o 

debate acerca da responsabilidade social nas empresas. Desta vez foi o caso A.P. 

Smith Manufacturing Company versus Barlow, no qual a Suprema Corte de New Jersey 

teve decisão favorável à doação de recursos para a Universidade de Princeton, 

contrariando os interesses dos acionistas. A partir daí, a justiça determinou “[...] que 

uma corporação pode buscar o desenvolvimento social, estabelecendo em lei a 

filantropia corporativa” (ASHLEY, COUTINHO, TOMEI, 2000, p.3). 

De acordo com Himmelstein (1997), nos Estados Unidos, desde o século 

XVII, período denominado pelo autor de “pré-filantropia corporativa”, os líderes 

empresariais estavam no topo de listas de doações. Assim, no país berço da filantropia 

empresarial, as doações assumiam caráter individual e, somente passam a estar 

associadas a empresas no final do século XIX e início do século XX. Além disso, foi 

somente na década de 1950 que se deu a legalização das ações filantrópicas feitas por 

empresas, até então permitidas apenas se gerassem benefício direto aos trabalhadores 

ou ganho para a própria empresa23. 

Essa concepção de responsabilidade social como prática caritativa 

predominou no âmbito empresarial até as décadas de 1950 e 1960, fazendo-se 

presente nos executivos a crença de que deveriam escolher as obrigações sociais de 

sua empresa a partir de valores meramente pessoais (FREEMAN, STONER, 1992). 

Nesse caso há presença de uma lógica de solidariedade social, na qual as práticas 

filantrópicas aparecem como respostas às normas de boa conduta social. 

Corroborando com as explicitações supramencionadas, em 1957, Howard 

Bowen publica um livro intitulado “Responsabilidades Sociais do Homem de Negócios”, 

no qual trata exatamente da responsabilidade social como doutrina voluntária a ser 

                                                 
23 A filantropia empresarial, tradução do termo corporate philantropy, tem como referência a histórica 
norte-americana, onde a prática tem suas raízes na tradição protestante de doação secular e na origem 
familiar das empresas. Os “empresários”- as empresas faziam doações a causas valorosas, uma doação 
pessoal e corporativa, assim como se envolviam  diretamente em projetos e programas (construção de 
casas, escolas, hospitais etc.) para os empregados e a comunidade local, especialmente para contribuir 
para as atividades filantrópicas sem fins lucrativos. A decisão sobre a quem, como e quanto doar era dos 
proprietários – indivíduos e não empresa. O surgimento das empresas de sociedade anônima com a 
propriedade dispersa por vários acionistas estendeu as atividades filantrópicas do pessoal para a 
empresa. Foram criadas fundações e fundos ligados ao nome das famílias e empresas (Rockefeller, 
Ford, Bil Gates, Kellog’s, McArthur) para separar as atividades sem fins lucrativos das atividades 
relacionadas aos negócios das empresas (BORGER, 2001, p.28). 
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aceita pelos homens de negócios. É mais um reforço ao entendimento da idéia a partir 

da dimensão individual desconectada do papel da empresa como agente 

sócioeconômico. 

Nos anos de 1960, a sociedade americana – devido ao movimento de boicote 

à aquisição de produtos que estivessem de algum modo ligados à Guerra do Vietnã – 

passa a exigir das empresas informações sobre suas atividades no campo social. 

Também na Europa, movimentos sociais como o sindicalista e o estudantil de 1968, 

assim como os movimentos feminista, ambientalista e de contra-cultura, dentre o 

outros, passam a configurar um cenário social profícuo à exigência por empresas 

socialmente responsáveis.   

Ainda da década de 1960 põe-se como demanda às empresas norte-

americanas a prestação de informações acerca das atividades que desenvolvem no 

campo social, trazendo à tona uma discussão em torno do balanço social, um 

documento contábil publicado anualmente com dados referentes às atividades 

desenvolvidas pela empresa no âmbito da promoção social e humana. Este mesmo 

documento é, pela primeira vez, fixado como obrigatório na França a partir de 1977. 

Posteriormente, países como Alemanha, Holanda, Bélgica, Espanha e Portugal também 

tornam obrigatória a publicação do Balanço Social das empresas (SUCUPIRA, 2001).   

Por outro lado, na década de 1970, ganha fôlego o ideário da administração 

clássica que defende a empresa como tendo a exclusiva função de gerar lucratividade, 

ou seja, a responsabilidade da empresa é produzir bens e gerar riqueza, agindo de 

acordo com as leis e normais legais. 

Friedman (1977) argumenta que os executivos das empresas eram 

incumbidos da função de administrar bens privados, gerindo empresas autônomas e 

livres para decidirem seus critérios de funcionamento, de forma que não faria sentido 

para os membros da iniciativa privada tomar decisões tendo com base preocupações 

sociais.     

A responsabilidade da empresa é cumprir sua função máxima de gerar 

lucratividade, de tal forma que a utilização dos recursos deve ocorrer de forma racional, 

que proporcione aumento dos níveis de produção e rentabilidade. Um comportamento 

empresarial que objetive beneficiar outros públicos, que não os acionistas da empresa, 
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expressa uma antimaximzação de resultados e faz da empresa uma descumpridora de 

seu real papel social (FRIEDMAN, 1977). 

 O argumento central de Friedman voltava-se para a idéia dos riscos que a 

empresa correria ao financiar projetos sociais, pois poderia, desse modo estar 

diminuindo seus lucros e não satisfazendo às expectativas dos acionistas. Assim, 

caberia exclusivamente ao Estado a função de zelar pelo bem público, já que empresas 

e cidadãos já pagavam impostos exatamente para que o Estado cumprisse seu papel. 

Absorvendo como única essa preocupação com a manutenção e aumento 

das taxas de lucratividade, a empresa é colocada, numa visão compartimentalizada de 

mundo, como agente exclusivamente incumbido do desenvolvimento econômico e 

totalmente des-responsabilizado de quaisquer aspectos sociais e ambientais que a 

envolvam.  

Nesse caso, está em cena a concepção que encontra fundamento nas 

premissas da economia neoclássica, de que não há no espectro empresarial nada que 

fuja ao domínio da eficiência econômica e não se cogita considerar as relações 

mercantis das quais a empresa faz parte para além da natureza econômica. A própria 

idéia de responsabilidade já aparece aqui como conceito discutido, mas é atravessada 

pela lógica de que a esfera empresarial cumpre sua responsabilidade apenas 

satisfazendo os interesses financeiros dos acionistas.  

Não obstante, a pressão externa por definições relacionadas às práticas 

sociais e aos direitos do consumidor, além da complexificação do mundo dos negócios 

– centrada na reestruturação da produção, internacionalização econômica e aumento 

da concorrência, coloca para as empresas, especialmente a partir do final do século XX 

e em nível mundial, a exigência por novas formas de produção e gestão de serviços e 

bens de consumo, bem como de atração e manutenção de clientes. 

O paradigma capitalista contemporâneo, que vem se consolidando mais  

firmemente desde o fim da década de 1960, tem suas bases calcadas principalmente 

nas tecnologias de ponta, na supervalorização do capital financeiro, no avanço das 

telecomunicações,  no aumento da produtividade, na flexibilização dos modos de 

produção, de acumulação e das relações de trabalho e na internacionalização 

econômica. 
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Caracterizando-se por múltiplas dimensões, a globalização vai além da 

diluição de limites entre o nacional e o internacional e atinge todo o modo de 

relacionamento entre os distintos países, povos e culturas. Nesse processo, as grandes 

corporações empresariais passam a buscar inserção em diversos países, de acordo 

com interesses de comercialização de seus produtos e/ ou de barateamento dos custos 

de produção. 

A reestruturação produtiva e a adoção de formas toyotistas de organização 

da produção passarão a representar um instrumento chave para o alcance da 

denominada vantagem competitiva das empresas nos mercados nacionais e 

internacionais, e a adoção de sistemas flexíveis de produção tornar-se-á condição 

primeira para a sobrevivência das empresas diante das necessidades de uma produção 

customizada, de alta qualidade e sem grandes estoques. 

O desenrolar do processo de globalização torna ainda mais evidente a 

relação indissolúvel entre as questões econômicas, políticas, sociais e ambientais, de 

tal modo que refletir sobre perspectivas de desenvolvimento na contemporaneidade 

implica, invariavelmente, em reflexões que analisem o problema do desenvolvimento 

sob a ótica multifacetada dos elementos que o perpassam, bem como sob a visão dos 

diversos atores sociais nele envolvidos. 

 

 
Até recentemente, o planeta era um grande mundo no qual as atividades 
humanas e seus efeitos estavam nitidamente confinados em nações 
setores (energia, agricultura, comércio) e amplas áreas de interesse 
(ambiental, econômico, social). Esses compartimentos começaram a se 
diluir. Isto se aplica em particular às várias “crises” globais que 
preocuparam a todos, sobretudo nos últimos 10 anos. Não são crises 
isoladas: uma crise ambiental, uma crise do desenvolvimento, uma crise 
energética. São uma só. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 04-05). 

 

 

A partir de então, a visão do papel da empresa na sociedade toma rumos 

distintos daqueles focados exclusivamente nos objetivos econômicos, e preocupações 

para além das taxas de lucratividade tornam-se parte da agenda empresarial. São 

aspectos ambientais e sociais que passam a integrar os modelos de gestão adotados 
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pelas empresas. E a noção de desenvolvimento sustentável24 como alternativa às 

propostas exclusivamente focadas no crescimento econômico a qualquer custo passam 

a serem consideradas também no âmbito empresarial.  

Faz parte do contexto das organizações sustentáveis a superação da noção 

de organizações predadoras, via melhoria de processos gerenciais, utilização de 

tecnologias de reciclagem e resíduos e desenvolvimento de produtos que consumam 

menos matérias-primas. Tais iniciativas podem contribuir para a preservação de 

recursos naturais e, ao mesmo tempo, com incremento de competitividade para as 

empresas e conseqüentes benefícios para toda a sociedade (KEINERT, 2007).  

Pensar nas perspectivas do negócio em longo prazo passa a fazer parte, em 

maior ou menos grau, do repertório empresarial. Assim, a pressão que a sociedade 

começa a exercer sobre as empresas e a emersão de um sistema produtivo 

transnacional global fazem eclodir ainda mais forte a noção de que o intenso processo 

de exclusão social em que vivemos hoje torna urgente a melhoria de aspectos de 

caráter social e não apenas o desenvolvimento das bases econômicas da sociedade. 

Além disso, começa a surgir, no âmbito empresarial, uma máxima que preconiza a 

sobrevivência dos negócios interligada à forma como a empresa constrói e preserva 

seus relacionamentos com consumidores, fornecedores e sociedade em geral – os 

denominados stakeholders (grupos de interesse). 

 

Para ter êxito em seu desenvolvimento econômico, a empresa deve 
contar com uma verdadeira capacidade de realização subjetiva de seus 
atores numa multiplicidade de cenas sociais quase cruzam no próprio 
seio da experiência de trabalho. A matéria da dinâmica social de 
produção não é mais apenas feita de alianças instrumentais, mas, mais 
profundamente, de processos de reconhecimento e debates em torno de 
projetos portadores de futuro. Além das autonomias defensivas, 
comunitárias e quase políticas, a empresa deve saber descobrir o estado 
real de suas capacidades de sociedade civil para obter a implicação de 
seus atores. (SAINSAULIEU, KIRSCHNER, 2006, p. 444). 

                                                 
24 “Sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem continuamente condições iguais ou superiores 
de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores num dado ecossistema [...] O conceito de 
sustentabilidade equivale à idéia de manutenção de nosso sistema de suporte da vida [...] Basicamente, 
trata-se do reconhecimento do que é biofisicamente possível em uma perspectiva de longo prazo” 
(CAVALCANTI, 1995, p. 165). 
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Pode-se pensar que, em cada momento na história das empresas, as 

demandas e exigências que lhes vão sendo postas correspondem aos determinantes 

do contexto de cada época. Nesse sentido, a partir do momento em que a empresa 

passa a ser considerada não apenas como centro de negócios começa a ter que operar 

a partir de uma cadeia produtiva que considera o reconhecimento social como 

fundamental à existência da empresa.  

 
Quadro I: Evolução do conceito de RSE 25 

Período Histórico Características Fundamentais 
Feudalismo na Europa Compromisso das organizações 

produtivas da época era para com 
Deus, Igreja e povo em geral. Os donos 
de terra e comerciantes locais tinham 
responsabilidade para com os pobres 
num contexto em que o acúmulo de 

riquezas era algo perverso. 
 

Mercantilismo (século XIII-XV) Compromisso da empresas na Europa 
passou a ser com o fortalecimento do 
Estado-nação, especialmente através 

da participação nas expedições 
colonizadoras e pagamentos de 

impostos à coroa. 
Fase da Industrialização (iniciada entre 
os séculos XV e XVIII, se estendendo 

até meados de 1980) 

Compromisso das empresas era com a 
produtividade e lucratividade dos 
negócios. A estratégia de gestão 

dominante era do shareholder 
(acionista). 

Fase pós-industrial  Pressão da sociedade exigindo maior 
transparência e atenção aos interesses 
dos vários grupos da população e não 
apenas aos acionistas. A estratégia de 
gestão dominante é a do stakeholder 

(todos os públicos envolvidos no 
negócio). 

Fonte : Adaptado de Wood apud Rodrigues (2005). 
 

                                                 
25 É relevante destacar que as diversas perspectivas do conceito de Responsabilidade Social 
Empresarial, aqui apresentadas, têm surgimento e predominância em datas distintas, porém isto não 
significaria afirmar que cada concepção somente é pertinente exclusivamente a um tempo histórico 
específico. 
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Vê-se que, embora com o objetivo original de lucratividade intacto, as 

organizações empresariais foram assumindo funções sociais específicas de acordo com 

as configurações históricas presentes em cada época. A busca pelos fins empresariais 

de crescimento e lucratividade não vem desconectada dos determinantes postos pelo 

ambiente no qual a empresa está imersa.  

A partir do início dos anos 1990, quando se intensificam ainda mais as 

exigências socais por processos produtivos que atentem às necessidades da sociedade 

como um todo, bem como a busca pelas inovações organizacionais, as práticas 

socialmente responsáveis passam a ocupar espaço privilegiado na agenda das 

discussões empresarias e, se até então os resultados financeiros poderiam chegar às 

organizações, desvinculados de preocupações com questões sociais, atualmente, a 

competitividade do mercado e o significativo aumento do debate acerca do conceito de 

cidadania acabam por obrigar as empresas a assumirem algum tipo de 

responsabilidade junto à comunidade, ao meio-ambiente e ao próprio corpo funcional.    

 Como parte deste processo em 1992, no Rio de Janeiro, ocorre a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no qual 

se tem grupos de discussão que vão caminhar para, já em 1999, a criação, com sede 

na Suiça, do World Business Council for Sustainable Development - WBCS26, com a 

missão maior de integrar os princípios e práticas do desenvolvimento sustentável no 

contexto do negócio, conciliando desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

O WBCS considera a responsabilidade social corporativa como o 

comprometimento permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e 

contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente, a 

qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da 

sociedade como um todo27. 

Tomando por base as normas da Organização Internacional do Trabalho – 

OIT, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Universal dos 

Direitos da Criança, em 1997, o Council on Economics Priorites Accredittation Agency – 

                                                 
26 O WBCS congrega membros de 35 países e de 20 dos maiores setores industriais do mundo. Tem 
ainda uma rede global de 55 conselhos nacionais e regionais. Informações disponíveis em: 
www.wbcs.org. Acesso em: 29 maio. 2008. 
27 Disponível em: www.wbcs.org. Acesso em: 29 maio. 2008. 
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CEPAA, a partir de reflexões realizadas entre grupos de representantes de empresas, 

sindicatos de trabalhadores e ONGs de direitos humanos, publica a primeira 

certificação28 envolvendo a RSE, a Social Accountability 8000 – SA 8000. Abrangendo 

aspectos relativos à responsabilidade social com relação ao corpo funcional, a SA 8000 

tem abrangência global e multisetorial, e foco a garantia dos direitos dos trabalhadores, 

independente do local ou ramo empresarial (GRÜNINGER, OLIVEIRA, 2002).    

Já em 1999, apresentando uma versão não definitiva, é lançado o 

Accountability 1000 – AA1000, outra certificação em RSE que desta vez trata de 

normatizar a responsabilidade social no gerenciamento da empresa. Desenvolvido pelo 

Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA, a adoção da AA1000 torna 

imprescindível a definição de valores éticos que irão guiar a gestão empresarial, afora 

isso, faz-se fundamental o diálogo continuo com os stakeholders para avaliação dos 

padrões de gestão socialmente responsáveis adotados. 

O surgimento das certificações supramencionadas demonstra a necessidade 

da construção de padrões de RSE que possam ser utilizados, independentemente do 

tamanho da empresa, segmento de negócio ou localidade geográfica. Considerando os 

padrões mais amplos de garantia dos direitos do trabalhador, no caso da SA8000, e 

instrumentos de gestão que permitem a integração dos stakeholders de cada empresa 

na consideração do que é uma empresa socialmente responsável, no caso da AA1000, 

ambas as certificações permitem o acordo com legislações locais mais especificas, bem 

como possibilitam um diálogo mais unificado em torno e alguns dos aspectos que 

perpassam a RSE.   

  Ainda no ano de 1999, em Nova York, é criado o primeiro índice de 

sustentabilidade empresarial, o Dow Jones Sustainability Index – DJSI29, que 

acompanha o desempenho das empresas consideradas líderes nas práticas de 

desenvolvimento sustentável. Considerando como critérios a governança corporativa, a 

gestão de crises e riscos, gestão ambiental, eco-eficiência, relacionamento com 

stakeholders, práticas trabalhistas dentre outros, o índice define sustentabilidade 

                                                 
28 “Normas e certificações são padrões, isto é, conjuntos amplamente aceitos de procedimentos, práticas 
e-ou especificações. As certificações diferem de normas basicamente pela conferência de atestados de 
conformidade a um conjunto de regras seguido por determinada organização, após a realização de sua 
verificação e auditoria por uma terceira parte ou órgão certificador” (GRÜNINGER, OLIVEIRA, 2002, p.2). 
29 Informações disponíveis em www.ces.fgvsp.br. Acesso em: 03 jun. 2008. 
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corporativa como uma oportunidade de criar valor em longo prazo para os acionistas, a 

partir da gestão dos riscos oriundos das dimensões econômica, social e ambiental 

(triple bottom line). 

Tomando por base a experiência americana, em 2001, a bolsa de Londres e 

o Financial Times lançam o FTSE4Good para congregar empresas que apresentam 

boas práticas no tocante a questões ambientais, sociais e humanas. Dentro desse 

mesmo modelo, em 2003, na África do Sul, a bolsa de valores de Johannesburg lança 

seu índice de sustentabilidade o Johannesburg Stock Exchange - JSE (MAZON, 2007). 

A construção dos índices supramencionados, apesar de capitaneada por 

atores financeiros, foi construída por um conjunto de agentes, originalmente distantes, 

mas que, atualmente, tem linguagens e preocupações mais próximas. Ou seja, vê-se 

nesse caso uma tradução de preocupações sociais e ambientais em linguagem 

financeira. 

Outro reforço nas preocupações do empresariado com as questões sociais, 

veio, em 2000, com o lançamento do Pacto Global, um documento produzido pela ONU 

e outras organizações supranacionais que objetiva definir princípios norteadores para o 

compromisso da iniciativa privada junto às causas sociais. São princípios que visam à 

redução da pobreza no mundo, englobando a esfera dos direitos humanos, trabalho, 

meio ambiente e combate à corrupção.  

Como decorrência do Pacto Global, desenharam-se as diretrizes para 

relatórios de sustentabilidade o Global Reporting Initiative- GRI30. Tais diretrizes são, 

atualmente, referência mundial para balanços sociais e também organizam-se sob 

dados concernentes à inter-relação entre as dimensões social, ambiental e econômica 

da empresa. Engrossam esses movimentos o lançamento pela Comissão Européia, em 

2001, do Livro Verde e, em 2002, do Livro Branco, ambos postulando diretrizes para o 

incentivo e desenvolvimento de práticas de RSE, assim como descrevendo critérios 

para publicação do balanço das ações sociais das empresas. 

Os processos que têm envolvido a RSE não ocorrem isoladamente, é bem 

certo que cada país ou regiões específicas terão modos próprios de tratar a questão. 

Contudo, o quadro apresentado sinaliza a responsabilidade social como um movimento 

                                                 
30 Informações disponíveis em: www.globalreporting.org. Acesso em: 03 jun. 2008. 
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de reordenamento interno das empresas, que não aconteceu isoladamente do contexto 

social, ao contrário, foram justamente fatores externos que fizeram as empresas 

reverem suas concepções de responsabilidade para com a sociedade.   

Assim, os processos de gestão têm considerado o relacionamento da 

empresa com seus interlocutores nos momentos de decisão acerca dos caminhos e 

objetivos gerenciais a serem seguidos. Originam-se nesse processo alterações nas 

diretrizes estratégicas das organizações, e variáveis, que não as estritamente 

mercadológicas, passam a compor o cenário empresarial.  

O conceito de estratégias31 empresariais decorre da concepção de 

organização sistêmica, na qual o ambiente externo – sociedade, mercado, cultura, etc – 

está continuamente influenciando as empresas, bem como o ambiente interno – a 

empresa em si – também joga disposições que influenciam o ambiente externo.  

É um movimento de troca, e a organização representa um sistema integrado 

e aberto às ameaças e oportunidades de fatores do ambiente externo, mas também 

determinado pelos pontos fortes e fracos referentes ao seu próprio desempenho e 

condições internas. 

As estratégias funcionam como conjuntos de regras de decisão que orientam 

a empresa (Ansoff, 1989), e nesse sentido, guiam, nas mais diversas situações, os 

critérios sob os quais se dá a ação empresarial. A busca pela vantagem competitiva 

está certamente presente na definição de estratégias nas empresas, entretanto o que 

se configura como diferencial entre concorrentes depende não apenas de recursos 

financeiros ou técnicos, mas também da aquisição de todo um aparato de capacidades 

organizacionais que dêem à empresa uma real compreensão do mercado - da 

concorrência, do público consumidor, e, do que é necessário para consolidar 

perspectivas de longo prazo ao negócio.  

Em uma administração estratégica todas as variáveis, internas ou externas, 

que por ventura possam estar relacionados ao desempenho e ao posicionamento da 

empresa serão levadas em consideração. As estratégias são, nessa perspectiva, 

                                                 
31 Estratégia é uma palavra grega que significa a arte dos generais (Maximiano, 2002), de modo que o 
conceito primeiro de estratégia foi de uso militar. Já no decorrer do século XX os significados da 
estratégia passam a ser trabalhados na perspectiva de escolha de meios para alcance de objetivos e, por 
volta de 1960, as técnicas de administração estratégica se difundem pelas empresas (CAVALCANTI 
(org), 2001). 
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compostas pelas oportunidades de mercado, capacidade competência e recursos da 

empresa, valores e aspirações pessoais dos dirigentes e reconhecimento da sociedade, 

além dos próprios acionistas ou proprietários (CAVALVANTI, org., 2001). 

A empresa define seus mecanismos de ação considerando todo o cenário ao 

seu entorno, e nesse caso a ênfase exclusiva na lucratividade, como defendia Friedman 

(1977), pode gerar diminuição de potencial competitivo, quando setores sociais 

relevantes passam a exigir o atendimento de requisitos que diminuem o lucro ou 

impedem a ação da empresa (MAXIMIANO, 2002). Dentro desta visão a empresa, 

enquanto agente econômico, parte das estruturas sociais, não consegue sobreviver 

sem alcançar a legitimidade necessária às suas operações.  

As determinações dos planos de ação da empresa são precedidas pela 

definição dos valores e filosofia, bem como a missão, a visão e os objetivos 

organizacionais. A razão de ser da empresa, posta na missão, e o horizonte de futuro, 

exposto na visão, devem englobar os fundamentos sob os quais se assentarão todos os 

procedimentos empresariais. 

Isso justifica a defesa da idéia de que as empresas constantemente 

modificam suas formas de existir na sociedade. Não são apenas modificações 

impulsionadas pela busca por métodos de gestão mais inovadores, mas também são 

alterações em suas estruturas e na forma como se configuram as relações sociais entre 

os atores empresariais e a sociedade em geral. 

Sendo assim, quando a empresa modifica suas formas de estabelecer 

relações com a sociedade, altera-se todo o conjunto de conexões das interligações de 

interesses e de poder que faz com que esta empresa exista e não somente regras e 

procedimentos formais. 

Nesse panorama, a responsabilidade social, como elemento estratégico da 

gestão empresarial, deve preceituar toda a dinâmica empresarial. Todas as ações, 

desde as decisões concernentes aos produtos e orientações de mercado, até as que 

dizem respeito à qualidade de vida dos trabalhadores devem ser perpassadas pela 

responsabilidade social. 

Não obstante, as empresas que se assumem socialmente responsáveis, 

comumente, não adentram ao universo da responsabilidade social incorporando-a 
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como estratégia, mas vão atravessando estágios evolutivos que denotam distintos 

modos de incorporar o conceito, conforme explicam Swift e Zadek (2002): 

- Estágio Básico: a responsabilidade social é para a empresa apenas o 

cumprimento das leis, ou seja, há aqui somente o que é exigido para a efetivação das 

operações empresariais. 

- Primeira Geração da Responsabilidade Social Corporativa: a empresa já se 

dá conta da importância de evitar crises e, em curto prazo, realiza ações geralmente 

filantrópicas, que contribuam para a melhoria do funcionamento da empresa. Não há 

crenças éticas difundidas nas ações e predomina o interesse organizacional sobre 

qualquer outro. 

- Responsabilidade Social Corporativa Estratégica: ocorre a incorporação da 

responsabilidade social à estrutura da empresa. Já há a percepção de que a 

participação em programas sociais por agregar valor à empresa. 

- Reformulação das Vantagens Competitivas: a responsabilidade social é 

vista como parte do tecido da economia e não mais como iniciativas voluntárias e 

particulares. Há o envolvimento dos diversos stakeholders e a efetivação de parcerias 

entre empresas, ONGs e governos na construção de soluções para os problemas 

sociais.  

Os construtos da RSE agregam-se às tecnologias de gestão contemporânea, 

que podem não estar plenamente consolidadas como parte dos modelos empresariais 

vigentes, mas que se põem fortemente na arena de disputas como um elemento 

significativo a ser considerado pelos planos estratégicos da empresas. 

É posto que a lógica empresarial, fundada na desconsideração de quaisquer 

variáveis, que não as estreitamente conectadas à eficiência econômica, convive em 

conflito com outra que não separa elementos sociais e ambientais das apreciações 

necessárias às tomadas de decisão empresariais. Por isso, é relevante enfatizar que 

mudanças em curso nas estratégias empresariais provocam reflexões sobre a 

redefinição do que é a empresa para a sociedade.  

 Nessa perspectiva, as práticas de responsabilidade social empresarial são 

postas em cheque se analisadas sob a idéia de que empresas são apenas espaços nos 

quais se concretizam relações antagônicas entre capital e trabalho. Nesse ideário, 
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práticas de responsabilidade social empresarial expressam tão somente uma 

reatualização da velha filantropia burguesa (MONTAÑO, 2007).  

Envolto por esse espetro analítico, ações sociais empresariais, independente 

de quais sejam, reafirmam a transferência de responsabilidades que deveriam ser do 

estado e se configuram como artimanha ideológica do pensamento neoliberal 

(MONTAÑO, 2002). 

  Para Belizário e Lopes (2004), o discurso da responsabilidade social 

empresarial pode ser circunscrito somente em dois paradigmas de análise: o primeiro, 

funcionalista, dominante no campo das empresas, que compara a sociedade como 

sistemas biológicos, nos quais todos têm função específica, mas objetivam o bem-

comum. O segundo é o marxista, dominante nas ciências sociais, que trata da empresa 

socialmente responsável como forjada para mascarar as condições de espaço de lutas 

simbólicas.  

A RSE seria, pois, mera lógica discursiva que fortalece a racionalidade de 

mercado como única possível na constituição social, apresentando-se como um 

remédio receitado pela racionalidade de mercado objetivando obter melhores 

desempenhos nas políticas públicas (BARBOSA, 2006).  

 

Dessa forma, o moralismo identificado no discurso oficial não vem da 
sociedade para a empresa. O campo empresarial cria uma instância de 
consagração que, por sua vez, dita as instruções, produz os manuais de 
conduta, que leva à conquista dos títulos almejados. É o campo 
empresarial que aplica um valor a ele mesmo. A sociedade somente 
compartilha desse valor, consagra-o, acreditando, alienadamente, no 
moralismo. (BELIZÁRIO, 2006, p.10).  
 
 

 Diante destas acepções, que põem a responsabilidade social tão somente 

como componente de um discurso empresarial, que objetiva impor a lógica da 

lucratividade sem precedentes como legitima, vê-se um ideário em torno da submissão 

dos atores sociais, que os coloca em posições de seres estáticos e sempre em posição 

de receptadores acríticos dos ditames de uma classe dominante. 

A relação entre mercado e sociedade acaba se expressando apenas no 

domínio da esfera mercantil sobre quaisquer outras existentes, já que o universo 

empresarial é capaz de determinar, sem restrições, até mesmo a visão que os 
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indivíduos terão dele. Os atores sociais são débeis de tal modo que nem mesmo são 

capazes de formar suas próprias concepções em torno do que ocorre na cena 

empresarial. 

O Estado também é posto como guiado exclusivamente pelas interferências e 

interesses dos atores empresariais, de tal maneira que indivíduos e estruturas sociais 

são somente parte de um jogo extensivamente dominado pelas empresas capitalistas. 

Além disso, as empresas se colocam como responsáveis pelo bem-estar social. 

Mediações urgem nesse contexto, tendo em vista, primeiramente, que nos 

discursos das organizações que representam empresários e que definem parâmetros 

conceituais e operacionais da RSE não há indícios de aspirações empresariais rumo à 

ocupação do espaço do Estado na sociedade32.  

 

A primeira conseqüência se vincula ao papel de protagonista que o 
Estado havia exercido, como ator principal da vida social, ou seja, como 
responsável exclusivo do âmbito público. Dentro desse esquema, a 
responsabilidade da empresa se limitava a obter lucro e cumprir leis. 
Todavia, ultimamente essa relação mudou. O papel atual da empresa 
deve ser analisado dentro da ruptura da identificação entre 
responsabilidade pública e responsabilidade estatal, e, portanto, dentro 
do reclamo, por parte da sociedade, para que a empresa assuma parte 
dessa responsabilidade. (GARCIA - MARZÁ, 2007, p.30). 

 
 
 

Ao considerar o Estado como ator principal da vida social, movimentos 

sociais, tais como o ambientalista, também são desconsiderados, e relações sociais só 

existem como interações mercantis. Relações de produção, distribuição e consumo são 

explicadas como exteriores aos indivíduos, e controladas, sem reações, pelos 

dominantes. Afora estas observações, é sufocador supor que indivíduos são meros 

resultados do que lhes impetram pensar.  

E no caso das empresas que vêm desenvolvendo projetos de 

responsabilidade social, vê-se cada vez mais a busca pela parceria estatal para o 

desenvolvimento das ações de cunho social, o que implicaria reafirmar a relevância da 

delimitação das práticas de responsabilidade social corporativa e das possíveis linhas 

de ação destas.  
                                                 
32 Verificar, por exemplo, www.wbcs.org e www.ethos.org.br.  
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É em meio a esse contexto que Zadek et al (2003) consideram o conceito de 

clusters (agrupamentos competitivos), de Porter (1998), para avaliar potencialidades de 

agrupamentos de RSE na geração de competitividade e promoção do desenvolvimento 

sustentável. Tal conceito diz que as empresas podem atingir maiores vantagens 

competitivas quando sua concentração geográfica lhes garante fornecedores, estrutura 

e informações melhores que seus concorrentes.  

O reconhecimento de que, não raras vezes, as empresas não são detentoras 

de todos os recursos e competências necessárias à efetivação de suas atividades, é 

um dos principais fatores que as levam à tentativa de organização em agrupamentos, 

buscando a complementaridade em redes de organização que se iter-relacionam, 

objetivando compartilhar habilidades, infra-estrutura, conhecimentos, etc. (CRUZ et al, 

2008). 

Portanto, os clusters, constituídos a partir de aglomerações de empresas 

localizadas em um mesmo território, e que estabeleçam algum vínculo de interação 

entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e/ou pesquisa, podem representar também uma 

estratégia de fomento ao próprio desenvolvimento da RSE, assim como criar vantagens 

competitivas para um determinado setor ou uma localidade geográfica.  

Segundo a United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, 

2003), para pensar a formação dos clusters, faz-se importante refletir também sobre as 

redes, já que estas fazem parte das estratégias do cluster. Então, a partir de redes 

cooperativas já existentes entre empresas, podem desenvolver-se clusters, de tal 

maneira que, no âmbito da responsabilidade social, as empresas assumam um papel 

que extrapole as disposições mercadológicas e atinja uma função de participação social 

(MOON, VOGEL, 2008). 

De acordo com Porter e Kramer (2006), quando esforços conjuntos são 

empreendidos, há, potencialmente, não apenas a oportunidade de dividir valor com 

criações econômicas e ações de desenvolvimento social, mas de modificar o modo 

como empresa e sociedade vêem uma a outra, possibilitando se pensar, para além da 

RSE, em forma de Responsabilidade Social Integrada. 
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Em meio a este contexto, Zadek et al (2003) apontam a importância das 

políticas públicas como instrumento de incentivo à criação e à manutenção de clusters 

de responsabilidade social, ou seja, a otimização dos resultados em competitividade e 

desenvolvimento sustentável do cluster dependem também de intervenções específicas 

que incentivem o aprendizado contínuo e a capacidade interventiva do agrupamento. 

Nesse sentido, a RSE passa a ter políticas de ação que não mais se 

desenvolvem à revelia das regulação governamental. E muitos governos já assumem 

até papel ativo no encorajamento de empresas para a adoção de práticas sócio-

ambientais (MOON, VOGEL, 2006). 

As políticas públicas, nesse caso, podem funcionar como motivadoras de 

uma ação de responsabilidade social empresarial que se manifeste para além da boa 

consciência, ou seja, que se integre ao funcionamento da sociedade, considerando que 

os modos de fazer negócios têm profunda influência na sustentabilidade, não só das 

próprias empresas, mas também da esfera sócio-ambiental.  

Considerando as empresas como construções sociais, e, como tais, em 

imersão social, descortina-se um feixe analítico de maior amplitude que permite 

aprofundar compreensões em torno dos modelos de empresa que, de fato, compõem o 

campo econômico atual. Em paralelo, a idéia da imersão social permite refletir também 

sobre o papel que cada ator social vai tendo na construção dos padrões empresarias.  

Não é uma relação direta, manifesta de imediato em alterações das práticas 

empresariais, mas, na proporção em que se modificam padrões sociais mais gerais, as 

empresas serão atingidas por novas exigências. São trocas materiais, culturais e 

simbólicas que fazem parte da vida dos atores sociais nos distintos campos que 

integrem.  Até mesmo porque a empresa não é neutra, mas é uma realidade social que 

depende de legitimidade para existir. 

 

O mundo social é infestado por cobranças que só funcionam como tais 
para aqueles indivíduos predispostos a percebê-las, as mesmas que, a 
exemplo do sinal vermelho para frear, desencadeiam disposições 
corporais profundamente interiorizadas e que não passam pelas vias da 
consciência e do cálculo (BOURDIEU, 2001, p.214).  

 
 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

77 

A empresa, através da gestão pela responsabilidade social, demonstra estar 

atenta às formas de fazer negócios mais conectadas às necessidades subjetivas de 

seus clientes, internos ou externos. São aspectos sócio-culturais diversos que precisam 

ser considerados para o alcance da legitimidade empresarial e não somente a 

maximização de lucros. Porém, isso não implicaria afirmar que a responsabilidade social 

é algo dissociado dos objetivos de produção e lucratividade da empresa, ao contrário 

expressa uma forma de conduzir os negócios que considera competitividade e 

produtividade aliadas ao papel social da empresa.    

 

 

É exatamente porque é preciso produzir para vender, ou prestar um 
verdadeiro serviço de utilidade coletiva para a sociedade, que a empresa 
deve por atenção nessa dupla realidade social de suas forças 
produtivas. Vamos ainda mais longe: numa economia concorrencial de 
mercado onde os meios da tecnologia, das finanças e da comunicação 
levam a uma neutralização muito rápida da vantagem concorrencial 
fundada na exploração de uma abertura, o controle dos canais 
específicos de seu desenvolvimento social podem tornar-se a verdadeira 
vantagem competitiva da empresa (KIRSCHNER, 2006, p.27).  

  

 
A noção de empresa apenas como lócus de exploração do trabalho pelo 

capital não permite avançar substancialmente na busca pela compreensão dos sentidos 

e significados da responsabilidade social. Até porque, mesmo que a valorização do 

social tenha efeito de moda, ela traz consigo a procura da sociedade por novas formas 

de regulação das relações sociais (SAINSAULIEU, SEGRESTIN, 1986). 

Como uma das conseqüências dos processos de RSE, já na década de 1970, 

aparece pela primeira vez na literatura da gestão empresarial o termo marketing 

social33. Tal termo é, com recorrência, alvo de interpretações e utilizações truncadas 

que o viabilizam apenas como mais um modo de vender a imagem dos negócios à 

sociedade. No entanto, o marketing social, na visão de Kotler e Zaltman (1971), é um 

conceito que representa a possibilidade de, através de sua efetiva aplicação, aumentar 

                                                 
33 O termo Marketing Social é amplo e pode estar relacionado aos diferentes tipos de organização que 
trabalham com o social. No presente trabalho o termo está sendo utilizado em relação direta com a 
Responsabilidade Social Empresarial.  
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a eficácia dos agentes sociais de mudança, proporcionando as transformações sociais 

desejadas.  

O marketing social utiliza o mesmo composto do marketing comercial 

tradicional – produto, preço, praça e comunicação (promoção) - para aumentar o 

potencial de aceitabilidade de uma idéia que pode variar desde campanhas de 

preservação ambiental ou planejamento familiar até a aquisição de produtos oriundos 

de empresas socialmente responsáveis (ADULIS, 2001). 

Levando em consideração a multiplicidade de ações que envolvem o 

marketing em seu sentido convencional, também no que concerne ao marketing social, 

é possível identificar várias situações de uso dessa ferramenta, quais sejam: 

 

Quadro 2: Formas de Utilização do Marketing Social Empresarial 

 

● Marketing de Filantropia Doação feita pela empresa a uma entidade 
social. 

● Marketing de Campanhas Sociais Veicular imagens de interesse do público 
através de embalagens de produtos, 
organizar uma força de vendas para 
determinado percentual ou dia para uma 
entidade ou veicular em mídia televisiva.  

● Marketing de Patrocínios de Projetos 
Sociais 

Parceria com governos ou criação de 
fundações e institutos próprios das 

empresas. 
● Marketing de Relacionamento com 

base em Ações Sociais 
Utilização do pessoal de vendas da 
empresa para orientar clientes como 

usuários de serviços sociais. 
● Marketing de Promoção Social do 

Produto e da Marca 
Utilização do nome de uma entidade ou 
logotipo de uma campanha, agregando 

valor ao seu negócio e gerando aumento 
de vendas. 

Fonte : adaptado de Melo Neto e Froes (2001); Levek et al (2002). 

 

Vê-se, pois, o amplo espectro de possibilidades para utilização da ferramenta 

marketing social, considerando-o especialmente como parte de um modo de gestão 

estratégico e inovador no trato das questões sociais e na melhoria da qualidade de 

vida. Contudo, o que mais fortemente se tem assistido é a utilização da promoção social 

como mais uma “arma” na conquista de mercados consumidores. 
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Levek et al (2002) destacam que muitos consumidores se dispõem a pagar 

mais por produtos fornecidos por empresas que apóiam alguma causa social, de forma 

que tais empresas acabam considerando a causa de interesse social mais relevante 

para seu público, caso contrário, pode acontecer de o consumidor não se identificar 

com a campanha e recusar o produto a ela associado. 

 Essa estratégia reforça o argumento de que o ato de consumir tem uma 

dimensão coletiva e envolve a geração de identidades e classificações. Então, consumir 

produtos orgânicos ou não consumir produtos de empresas que utilizam trabalho 

infantil, por exemplo, exprime, em alguma medida, a oportunidade de o indivíduo 

posicionar-se em sua rede de relações como atento às questões sociais e ambientais 

que afligem a sociedade.  

E é justamente em meio a espaços de disputa e, com substratos conceituais 

ainda em construção, que a responsabilidade social e as práticas que dela derivam se 

colocam como elementos componentes do que Kirschner (2002, p.4) denomina de triplo 

projeto das empresas, a saber: “realizar um produto, obter lucro e assegurar a 

coerência dos indivíduos que a compõem. Se a empresa falhar em um destes pontos, 

sua existência fica comprometida”. 

Para a efetivação desse projeto, as organizações empresariais 

contemporâneas passam a atentar-se aos aspectos sócio-culturais diversos que 

precisam ser considerados para o alcance da legitimidade empresarial e não somente a 

maximização de lucros.  

Nesses moldes analíticos, a RSE apresenta-se como problema ético, visto 

que se refere não apenas a quem compõe a organização diretamente, mas à sociedade 

como um todo. Os problemas éticos são aqueles cuja solução não concerne apenas 

àquele que a propõe, pois afeta também a outros indivíduos ou grupos sociais 

(VAZQUEZ, 1982). O indivíduo passa a ter responsabilidade moral com a sociedade em 

que vive, na medida em que conhece as necessidades desta sociedade e em que tem 

nas mãos a possibilidade de contribuir para a melhoria da mesma.  

A liberdade de ação da empresa, assim como dos indivíduos, depende das 

configurações do espaço em que se dará a ação, ou seja, não é uma liberdade de 
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desígnios e interesses meramente individuais. Nesse caso, quanto mais visibilidade tem 

a empresa, maior a responsabilidade dela exigida.  

A idéia do marketing social e das técnicas de publicidade pode ser retomada 

aqui como reforço de meios de transparência das ações empresariais. Através da 

divulgação de aspectos do agir das empresas, não se explicitam comportamentos anti-

éticos, o que redunda em fortalecimento do que é dever da empresa para com a 

sociedade.  São vários níveis de responsabilidade que a empresa tem perante a 

sociedade: a econômica, a legal e a ética. É justamente a integração desses níveis que 

demonstra a amplitude de elementos presentes na constituição do conceito e das 

práticas de RSE.  

Num processo de inter-relação, os níveis diversos de responsabilidade estão 

em curso no campo empresarial simultaneamente e são acionados no desenrolar das 

ações cotidianas de gestão organizacional. Em meio a essas interações, é essencial 

não fugir do confronto com a perspectiva que concebe a responsabilidade social nas 

empresas como ação que intenciona exclusivamente incrementar os lucros dos 

acionistas.  

É bem certo que níveis de relação satisfatórios com funcionários e 

comunidade têm seu valor estratégico como vantagem competitiva em prol do aumento 

da produtividade e da aceitação dos bens produzidos pela empresa. No entanto, ética e 

ganhos econômicos não são esferas incompatíveis, conforme afirma Garcia-Marza 

(2007, p. 191): 

 

 

É possível utilizar a ética como um meio para alcançar um benefício 
privado, para satisfazer um interesse particular, ou é possível, então, 
utilizar a ética a partir da idéia da consideração igual de todos os 
interesses legítimos em jogo. Somente neste último caso, a confiança ou 
a responsabilidade funcionam como recursos morais. Para o enfoque 
funcional, a empresa é ética porque é rentável, para o enfoque dialógico, 
a empresa é rentável porque é ética. Seria absurdo pensar que a 
dimensão moral não tenha um papel social, ou seja, uma repercussão 
econômica. A ética empresarial deve voltar-se à potencialização 
daqueles espaços de decisão onde seja possível um comportamento 
moral e economicamente rentável.  

 

 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

81 

De acordo com Porter (2006), um exemplo em que há conjunção entre o 

progresso social e a vantagem competitiva para as empresas é o caso da instalação de 

uma subsidiária da Nestlé, na Índia, distrito de Moga, que, ao receber autorização do 

governo para construir uma fábrica, encontrou uma situação de pobreza extrema entre 

os pequenos fazendeiros locais que, potencialmente, seriam seus fornecedores. No 

intuito de agregar valor para a companhia e para a localidade onde se instalava, não só 

promoveu sessões de treinamentos com os fazendeiros sobre cuidados com o gado, 

como desenvolveram linhas de assistência técnica e financeira que permitiram que 

aqueles fazendeiros estivessem aptos a fornecerem leite à fábrica Nestlé. À época da 

instalação da primeira fábrica, no início da década de 1960, apenas 180 produtores 

locais estavam responsáveis pelo fornecimento de leite, atualmente, a região tem mais 

de 75.000 produtores.  

 

Today, Moga has a significantly higher standard of living than other 
regions in the vicinity. Ninety percent of the homes have electricity, and 
most have telephones, all villages have primary schools, and many have 
secondary schools. Moga has five times the number of doctors as 
neighboring regions. The increased purchasing power of local farmers 
has also greatly expanded the market for Nestlé’s products, further 
supporting the firm’s economic success (PORTER, 2006, p. 12).34 

 

 

O agir social da empresa passa, neste caso, a ser considerado como parte 

dos custos integrantes da cadeia produtiva, de maneira tal que o horizonte empresarial 

deixa de ser controlado apenas por operações que dizem respeito, estritamente, à 

esfera financeira e atenta-se a outros determinantes sociais que se colocam como 

imprescindíveis à aceitação e consolidação social da empresa. O desenvolvimento de 

ações éticas traz à baila outro conceito afeito à dinâmica da responsabilidade social 

corporativa, o de cidadania corporativa, definido por Rothgiesser (2004, p. 3) como: 

 

 
                                                 
34 Hoje, Moga teve um significativo aumento nas perspectivas de vida se comparado a outras regiões 
vizinhas. 90% das casas têm eletricidade e a maioria tem telefones, todas as vilas têm escolas primárias 
e em muitas há escolas secundárias. Moga tem cinco vezes mais médicos que as regiões vizinhas. O 
incremento do poder dos fazendeiros locais é algo que expandiu o mercado para os produtos Nestlé e dá 
suporte ao sucesso econômico da firma. Tradução nossa. 
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O conjunto de ações desenvolvidas por uma empresa em benefício da 
sociedade. Ações de cidadania corporativa ou de cidadania empresarial 
incluem investimentos sistemáticos, organizados em projetos e 
programas junto à comunidade. A empresa adota a posição pró-ativa de 
querer contribuir para encaminhar soluções. E desenvolve uma atuação 
social como componente de sua identidade organizacional, contribuindo 
para consolidá-la. 

 

 

O conceito de cidadania vai além da simples garantia de direitos individuais, 

englobando o bem-estar coletivo, ou seja, o exercício da cidadania somente acontece 

efetivamente numa sociedade em que as pessoas tenham direitos à igualdade e 

diferença35. O conceito de cidadania empresarial é novo e está relacionado à 

preocupação social e ambiental das empresas. A empresa busca a identificação do 

consumidor através do exercício da cidadania, quer dizer, a empresa-cidadã tem no 

efetivo exercício da responsabilidade social, uma marca que a identifica.  

De acordo com Mclntosh (2001, p.90), os tópicos que envolvem a cidadania 

corporativa, atributos das empresas cidadãs, podem ser categorizados de diferentes 

maneiras,  

 

 
Por exemplo, do ponto de vista da empresa, podem ser vistos como 
divididos em cinco áreas: econômica, ambiental, social, ética e relações 
humanas, mas para os indivíduos em empresas ou em comunidades 
afetadas pelas ações de uma empresa pode haver um interesse 
primário em questões como justo comércio, descobertas, danos 
ambientais ou emprego. De fato, a cidadania corporativa, pode ser vista 
do ponto de partida da justiça social, da responsabilidade ambiental ou 
do bem-estar da comunidade. Podemos tornar o desempenho da 
empresa e dos negócios central às preocupações relacionadas à 
cidadania corporativa, ou à comunidade. 
 
 

Ao incorporar os dispositivos da perspectiva de cidadã, a empresa passa a 

assumir um posicionamento condizente com o termo e se coloca na sociedade como 

                                                 
35 Para Dagnino (1994), a visão de cidadania (re) apropriada pelos movimentos sociais tem grande 
importância no que se pode caracterizar como reinvenção da democracia. Ou seja, uma nova cidadania 
pode ser pensada não mais limitada à aquisição formal de direitos, nem tampouco limitada às 
representações do sistema político-jurídico, mas sim permeada pela noção de reivindicação de participar 
da própria definição da construção da sociedade. Trata-se, pois, de uma cidadania nova, que se traduz 
em uma proposta de uma sociabilidade mais igualitária e um novo sentido à responsabilidade pública. 
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partícipe de seus construtos e co-responsável pelos modos de desenvolvimento 

sócioeconômico configurados no meio social. E nisso se põem as recomendações 

postas ao universo empresarial para a construção de conexões que valorizem ganhos 

econômicos e, ao mesmo tempo, a reciprocidade com a comunidade.  

Nesse cenário, o social passa a ser considerado como parte imbricada nos 

processos produtivos e não como algo que ocorre fora do universo econômico, o que 

pode apontar para perspectivas mais integrais de análise dos fenômenos empresariais 

e para a rejeição de retóricas reducionistas que caracterizam a RSE, exclusivamente, 

como estratégia do capital para perpetuar suas taxas de lucratividade.  

No entanto, é relevante ponderar que, mesmo em meio a todo esse contexto, 

no qual as empresas contemporâneas estão imersas, em que coloca a 

responsabilidade social como fundamental às relações empresa/sociedade, é existente 

a utilização de práticas falseadas sob o discurso da responsabilidade social. O que 

implica lembrar Granovetter (1985), quando trata da questão do oportunismo e da má-fé 

nas redes sociais, decorrentes, em especial, do fato de que as relações sociais 

penetram de diversas formas nos diferentes setores da vida econômica.    

Há segmentos da economia mais visíveis, e, em conseqüência, mais 

cobrados por responderem com ações éticas às demandas que lhes são postas. Há 

regiões em que o público consumidor é mais exigente com relação às questões 

ambientais e sociais. Não há, pois, determinantes únicos sobre as empresas, mas sim 

um contexto global mais geral, que, em alguma medida atinge as organizações 

empresariais, convivendo com realidades mais específicas que colocam demandas 

também muito específicas às empresas que compõem aquele mercado. 

A RSE, então, como prática da empresa voltada para a sociedade, não é um 

fenômeno homogêneo e nem absolutamente novo, porém, a partir do fim do século 

passado, as empresas passaram a se dar conta de que outros fatores, além dos 

financeiros, pesam sobre o posicionamento da empresa no mercado, de modo que as 

práticas anteriormente caritativas e residuais precisam assumir outro caráter e tomar 

parte na gestão organizacional.  

Desse modo, embora o processo de responsabilidade social nas empresas 

tenha início no âmbito pessoal, pois se trata da decisão de um indivíduo ou de um 
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grupo de agir de maneira coletiva, posteriormente deve atingir o âmbito organizacional, 

é a expansão da consciência que vai despertar uma maior responsabilidade para com o 

bem coletivo (PARENTE et al, 2006). 

É nessa perspectiva que Melo Neto e Froes (1999) definem os principais 

vetores de responsabilidade social de uma empresa, a saber: apoio ao 

desenvolvimento da comunidade onde atua, preservação do meio-ambiente, 

investimento no bem-estar dos funcionários e seus dependentes e num ambiente de 

trabalho agradável, comunicações transparentes, retorno dos acionistas, sinergia com 

os parceiros e satisfação dos clientes e/ou consumidores.  

No entanto, apesar da disseminação do debate acerca da RSE, não se pode 

considerar o entendimento da temática como dotado de homogeneidade, já que, não 

raramente, mesmas terminologias são tratadas por empresários, ou no campo teórico 

da discussão, sob diferentes significados. Corroborando com isso, Garriga e Mellé 

(2004) constatam que, apesar do intenso debate, bem como de um conjunto de 

acontecimentos que fortalecem a importância da RSE, ainda está posto na atualidade 

um grande desafio: a superação de limitações das abordagens que acabam por focar-

se em um único aspecto das questões que envolvem a RSE, raramente situando a 

relação entre negócio e sociedade numa perspectiva mais ampla e como centro da 

discussão concernente à temática.  

Assim, ainda citando Garriga e Mellé (2004), as teorias mais frequentemente 

utilizadas nessa arena são focadas em quatro aspectos principais, que, comumente, 

são considerados separadamente, a saber: encontrar objetivos de lucro em longo 

prazo; utilizar o poder dos negócios de modo responsável para com a sociedade; 

integrar as demandas sociais aos negócios; e contribuir para o bem-estar social 

fazendo o que é eticamente correto. 

Somando esforços no intuito de caracterizar a diversidade de formas nas 

quais a discussão da responsabilidade social das empresas vai se consubstanciando, 

Santos (2006) também apresenta um enquadramento com os distintos contornos que o 

tema da RSE têm assumido, quais sejam: 
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Quadro 3: Perspectivas de Responsabilidade Social Empresarial 

 

Perspectiva 

 

Conceitos Principais 

 

Referência 

Responsabilidade 
Econômica e Obrigação 

social 

A RSE está restrita 
exclusivamente à criação 

de valor para os 
shareholders; a orientação 
principal da empresa deve 
ser a obtenção do lucro, 
respeitando às regras 

impostas pela sociedade e 
pela lei. 

Friedman (1977) 

Responsabilidade 
Filantrópica e da Reação 

Social 

A RSE aparece como 
contribuição voluntária, 

filantrópica no âmbito da 
solidariedade social; faz-
se presente a lógica dos 
ajustes da empresa às 

pressões e expectativas 
exteriores. 

Carnegie (1889); Bowen 
(1957) 

Responsabilidade Ética e 
Sensibilidade Social 

A concepção de RSE 
afirma-se como atitude de 

comprometimento dos 
gestores com o 

desenvolvimento 
sustentável, criando valor 

econômico, social e 
ambiental. 

Mintzberg; Ahlstrand; 
Lampel  (2000) 

 

 Criação de Valor e 
Benefício Mútuo 

Enquadra a RSE numa 
visão estratégica, na qual 
a gestão empresarial deve 

procurar desenvolver 
ações de responsabilidade 

social objetivando a 
criação de valor para toda 

a sociedade. 

Porter, Kramer (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidade Civil e 
Cidadania Empresarial 

Contempla uma visão 
ainda mais ampla do papel 
das empresas, e refere-se 

à integração das 
empresas a outras 

organizações, com vistas 
à afirmação do 

desenvolvimento 
sustentável e à construção 
de formas de governança 

civil. 

Zadek (2006) 

      Fonte: adaptado de Santos et al (2006). 
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Conforme o quadro 3, é possível perceber que, no centro dos debates que 

envolvem a RSE, estão distintas visões acerca da natureza e dos limites das 

responsabilidades que a empresa deve ter perante a sociedade. Faz-se relevante 

reforçar que as decisões e ações concernentes à gestão empresarial são perpassadas, 

dentre outros fatores, pela concepção que os gestores têm acerca do papel da empresa 

na sociedade. Afora isso, os modos de pressão social e as expectativas que recaem 

sobre as empresas são também frutos da forma como as organizações e a sociedade 

em geral compreendem a função da empresa.  

Nesse sentido, as empresas não podem ser vistas apenas como sistema 

econômico e técnico, mas, também, como sistema social que absorve referências de 

outras instâncias sociais, como escola, família e o próprio território em que se inserem. 

Desse modo, a empresa tem capacidade de elaboração cultural, estabelecendo elos e 

trocas com instituições, grupos e comunidade (CAPPELLIN, GIULIANI, 2002).  

A empresa é, então, um agente social de grande significado para os 

construtos sociais contemporâneos, de modo que, pensar em responsabilidade social 

no âmbito das empresas, implica refletir sobre novos modos de relacionamento entre 

estas e a sociedade. Ou seja, é preciso admitir que, diferentemente do que defende a 

economia neoclássica, aspectos sociais e econômicos estão inevitavelmente 

imbricados. Além disso, faz-se importante buscar compreender as novas nuances 

presentes no espectro empresarial de forma a não relegar análises a estruturas 

cognitivas determinantes e auto-explicativas.  

Considerando as especificidades do presente trabalho, as análises 

empreendidas na busca pela compreensão dos determinantes envolvidos nas 

percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte em torno da 

RSE guiam-se, sobretudo, pelos substratos teórico-empíricos que consideram a 

empresa como incrustada na realidade social da qual é parte. De tal maneira que, 

quanto mais a presença da empresa é sentida pela comunidade na qual se insere, 

maior a exposição dos atos empresariais ao julgamento público.  

Portanto, sendo os processos impulsionadores da RSE manifestos nas 

relações entre empresa sociedade, faz-se fundamental o entendimento dos elementos 
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particulares que constituem a indústria salineira no Rio Grande do Norte para a 

compreensão dos modos e estágios de interação estabelecidos entre as empresas 

salineiras potiguares e a sociedade, ao longo da trajetória histórica de surgimento e 

consolidação desse segmento industrial.  
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3 DO ARTESANATO À INDUSTRIALIZAÇÃO: A INDÚSTRIA SAL INEIRA 

DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 4 : Área de Estoque de Salina 
Fonte: Disponível em: www.salinor.com.br. Acesso em: 08 jul. 2010. 
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O presente capítulo traz uma descrição histórica sobre as particularidades do 

processo histórico de formação da indústria do sal marinho, bem como da categoria 

empresarial salineira, sendo guiadas por reflexões em torno das condições sociais, 

econômicas e culturais que, em interação, vão constituindo as características próprias 

do mercado salineiro potiguar, desde o período colonial até os dias atuais. 

São objetos de análise nesse item, desde os primeiros registros referentes à 

existência de depósitos naturais de sal na região da colônia portuguesa que, hoje, 

corresponde ao Rio Grande do Norte, passando pelo processo de transição que 

permitiu a exploração do sal pela via da livre concorrência, pelas mudanças geradas a 

partir da introdução das máquinas na produção salineira e, finalizando, com a situação 

atual da indústria do sal no Estado.  

A trajetória histórica da consolidação da indústria salineira é aqui 

contextualizada objetivando a compreensão das perspectivas sob as quais se assentam 

as relações constitutivas do mercado do sal potiguar, e, sobremaneira, as 

circunstâncias constitutivas do habitus do empresário do ramo salineiro. 

 

 

3.1 A INDÚSTRIA SALINEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE: S URGIMENTO E 

CONSOLIDAÇÃO. 

 

 

A história econômica do Rio Grande do Norte foi marcada, desde o início do 

processo da colonização pela pecuária, cultivo do algodão, açúcar e mandioca, e pela 

extração do sal marinho36. Desta feita, é possível identificar registros da existência de 

salinas naturais na região, hoje correspondente ao Estado do Rio Grande do Norte, já 

em 1587 no Tratado Descritivo do Brasil, escrito por Gabriel Soares de Souza. 

Dado o monopólio da produção de sal, imposto pela Coroa Portuguesa, 

desde 1658, em benefício das salinas da metrópole portuguesa, a produção de sal na 

                                                 
36 O sal marinho é obtido pela evaporação solar das águas do mar. Existe também o sal gema, este não é 
produzido no Rio Grande do Norte e é de rocha, retirado de minas subterrâneas oriundas de lagos ou 
mares que secaram. 
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região da colônia brasileira37 destinava-se apenas ao consumo do mercado interno, 

sendo controlada por contratadores que, seguindo as determinações da Coroa 

Portuguesa, definiam as quantidades e valores da produção salineira.  No intuito de 

obterem maior lucratividade, esses contratadores do estanco do sal acabavam por 

provocar a falta da mercadoria, ocasionando subida no preço e dificultando o acesso da 

população ao produto.  

Diante desse quadro e da extensão territorial da colônia brasileira, o controle 

absoluto do estanco do sal tornava-se cada vez difícil, de modo que, apesar da 

proibição e regras para comercialização, era possível encontrar pequenos produtores 

praticando o comércio do sal no interior da colônia (ANDRADE, 1995).  

Sendo assim, em 1801, D. João VI aboliu o contrato de estanco do sal, 

permitindo a comercialização livre do produto. Tal medida é fortalecida, em 1808, 

quando, ao aportar no Brasil e, diante do domínio napoleônico sobre as salinas 

portuguesas, D. João VI promulga, em 28 de janeiro de 1808, uma Carta Régia 

permitindo a liberação dos portos do Brasil para comércio com as nações amigas da 

Coroa Portuguesa, o que incluiu a liberação para o comércio do sal brasileiro no 

exterior (FERNANDES, 1983; CARVALHO JÚNIOR et al, 1982).  

 A liberação para exploração das salinas, no entanto, não causou grande 

impacto nas salinas potiguares, visto que a produção conseguida na época acabava por 

ser consumida na própria região Nordeste para uso humano e animal. A baixa 

produtividade das salinas do Rio Grande do Norte, então, fazia com que ainda fosse 

necessária a importação do sal de países estrangeiros. Além disso, em 1859, 

novamente a comercialização do sal para o exterior é proibida, expressando a falta de 

incentivos à extração do sal marinho brasileiro, que, àquela altura, já havia algumas 

                                                 
37 Há registros de produção de sal marinho no Brasil nas regiões correspondentes aos Estados do 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
Entretanto, atualmente apenas os Estados do Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro apresentam 
produção significativa do produto. Nas demais regiões, a produção de sal foi sendo substituída por outros 
tipos de negocio, como a carcinicultura, por exemplo, ou não foi se organizando suficientemente para 
fazer frente às demandas de mercado que foram se apresentando historicamente. Vale ressaltar que, 
desde o período colonial, a produção de sal marinho norte rio grandense destaca-se quantitativamente, 
tal situação é facilitada pela ocorrência de clima semi-árido, temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, 
elevada evaporação, baixo índice pluviométrico, elevada irradiação solar e ventos quentes velozes e 
constantes (SILVA, 2001; CARVALHO JUNIOR et al, 1982).   
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salinas de produção artesanal, projetadas pelo homem, não dependendo apenas 

daquele sal que se formava naturalmente nos depósitos naturais. 

A partir de 1889, a história da extração salineira potiguar ganha novos 

contornos, pois nesta data, no Rio de Janeiro, estado também produtor de sal marinho 

e que já possuía centros de produção salineira organizados, é estruturada a Companhia 

Nacional de Salinas Mossoró – Açu, que envia a Macau um de seus diretores, Antônio 

Coelho Ribeiro Roma, para a compra de várias salinas. Diante desse fato, o Governo 

Monárquico concede a Companhia um contrato de exclusividade, pelo período de 30 

anos, para exploração de salinas em terras devolutas, localizadas entre os rios Mossoró 

e Açu. 

 Tal concessão, denominada Concessão Roma, e estabelecida pelo decreto 

10.413 de 26 de outubro de 1889, deu origem e privilégios de exploração à Companhia 

Nacional de Salinas Mossoró Açu, causando alguns conflitos com produtores locais de 

sal já instalados em terras não devolutas e que não tinham igualdade de potencial 

competitivo, visto que os que não se submetessem às condições da Companhia 

pagavam quantias muito maiores de imposto pelo sal exportado, o que acabava por 

inviabilizar a exploração do sal marinho por empresas desvinculadas da Companhia 

Nacional (FERNANDES, 1983; SOUZA, 1985). 

Analisando as condições políticas envoltas na Concessão, Souza (1985) 

afirma que, durante o período de vigência do contrato de monopólio, a oligarquia 

Maranhão, dominante na gestão política do Estado, no período da República Velha, 

criou inúmeras vantagens à atuação da Companhia de Comércio e Navegação em 

troca de apoio financeiro importante à sustentação política da própria oligarquia38.   

Dessa maneira, apesar da pressão exercida pelos produtores locais de sal, a 

Concessão Roma só foi anulada em 1914, no segundo Governo do Dês. Ferreira 

Chaves (1914 – 1920) e já numa conjuntura de aumento pela demanda do sal no país, 

tanto para consumo humano, devido ao próprio crescimento demográfico, como para a 

produção de bens de consumo. Além disso, a queda da Concessão foi facilitada 

também pelo não cumprimento, por parte da empresa detentora do monopólio, de 

                                                 
38 Ver Souza, Itamar. A República Velha no Rio Grande do Norte (1889-1930). Natal: s.n., 1989 e Spinelli, 
José A. Da Oligarquia Maranhão à política do Seridó – O Rio Grande do Norte na Velha República. Natal: 
Coleção CCHLA, 1992. 
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algumas clausulas do contrato, dentre elas a manutenção de uma escola na cidade de 

Macau. Nesse sentido, Fernandes (1983, p. 72 – 73) analisa que, 

 

 

A queda da Concessão Roma significou a ascensão de produtores 
potiguares como também possibilitou a entrada de outros grupos vindos 
do Rio de Janeiro e São Paulo, como a Empresa Industrial Brasileira, 
Gustavo Elisio e Cia, Empresa de Sal e Navegação, Companhia 
Comércio e Navegação, Pereira Carneiro e Cia Ltda, etc. A história 
desses grupos é caracterizada pela absorção de uns pelos outros, até a 
década de 1960 quando foram absorvidos em sua grande parte por 
grupos internacionais. 

 

 

A queda do monopólio na produção salineira no Rio Grande do Norte 

significou um impulso à livre concorrência, representando o início de uma nova fase 

para a indústria do sal marinho. A partir de então, vários produtores locais e nacionais 

colocaram-se na disputa por um espaço nesse mercado que passava a constituir-se 

sob padrões de produtividade distintos do período de vigência da Concessão, 

apresentando, então, novas possibilidades para a efetiva constituição de uma categoria 

empresarial salineira potiguar.  

 Essa nova fase colocou também em evidência outros problemas pertinentes 

ao setor salineiro, tais como, a concorrência internacional do sal espanhol produzido na 

região de Cadiz, muito utilizado pelos charqueadores gaúchos, a necessidade de 

garantir maior qualidade ao sal potiguar39 para incremento da competitividade do 

produto e a falta de transportes, já que as embarcações eram insuficientes e ainda não 

havia transporte ferroviário na região, o que fazia com que o sal produzido fosse 

transportado da região do litoral para o sertão em lombo de burro (ANDRADE, 1995).  

No intuito de solucionar os problemas do setor salineiro norte rio grandense, 

durante o governo de Juvenal Lamartine (1928 – 1930), mais especificamente em 1929, 

                                                 
39 Objetivando melhorar a qualidade do sal potiguar, o Governador José Augusto (1924 – 1927) assinou 
um contrato com a firma Pereira e Carneiro & Cia. Limitada para a instalação da usina beneficiadora de 
sal na cidade de Macau. O produto beneficiado por esta usina gozava do abatimento de 50% do imposto 
de exportação, quando se destinasse aos portos de Natal até o Amazonas, e de 20% quando fosse 
exportado para os mercados do Sul, Natal e até a Bahia (Lei N. 657, de 24 de outubro de 1927) (SOUZA, 
1985, p. 37). 
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foi criada a Inspetoria Geral das Salinas do Rio Grande do Norte, com o objetivo de 

supervisionar toda a produção e exportação do sal potiguar. Ainda no mesmo ano, o 

Governador contratou um engenheiro para realizar um mapeamento detalhado das 

áreas salineiras do estado e propor sugestões para fomentar o desenvolvimento do 

setor. À época, ficou registrada no relatório apresentado pelo engenheiro a presença de 

68 salinas espalhadas pelos municípios de Arez, São Gonçalo, Canguaretama, Macau, 

Açu, Areia Branca e Mossoró (SOUZA, 1985).  

Nessas salinas identificadas, ainda não se registravam grandes diferenças 

nos recursos utilizados para a produção, já que todas se caracterizavam como salinas 

de produção manual que, localizadas à margem dos rios, têm a água armazenada em 

tanques, bombeadas através de cataventos, para os locais de evaporação, seguindo 

para os cristalizadores, compartimentos nos quais, após evaporação da água, se dá a 

formação de uma lâmina de sal que, após a colheita, é lavado e empilhado, estando 

pronto para ser embarcado. 

 

  

 
Figura 5: Catavento e Pilhas de Sal em Salina Manual.  

Fonte : Manuelito, acervo do Museu Municipal de Mossoró, 2009. 
 

 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

94 

 

Em todas as fases da produção, a mão – de – obra humana era essencial. 

Nos cristalizadores, por exemplo, os salineiros entravam e, com o auxílio de uma 

ferramenta, que era inicialmente uma alavanca, posteriormente o ferro-de-cova40 e 

depois a chibanca41, “afofavam” a laje de sal que ali se formava, como vê-se abaixo,  

 

 

 

 
Figura 6:  Trabalhadores “afofando” Laje de Sal. 

Fonte : Disponível em: http://obaudemacau.com. Acesso em: 03 fev. 2010.  
 

 

Em seguida, o sal era colocado nos caixões de madeira, que foram ao longo 

do tempo sendo substituídos pelos balaios de bambu e, somente em 1958, pelos 

carrinhos de mão (CARMO JÚNIOR, 2006), como ilustra a foto a seguir,  

 

 

 

                                                 
40 Ferramenta feita de ferro com um articulador de madeira utilizada para escavação. 
41 Instrumento semelhante a uma picareta, muito utilizada na agricultura, pois possui um lado para cavar 
e outro para cortar, podendo ser feito em metal, ferro ou aço. 
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Figura 7: Trabalhadores Salineiros com Carrinho de Mão. 

Fonte : Manuelito, acervo do Museu Municipal de Mossoró, 2009. 
 

 

Os trabalhadores salineiros, atores centrais na produção destas salinas 

manuais, normalmente não eram escolarizados e enfrentavam condições de trabalho 

extremamente insalubres, tendo em vista que, não raramente, trabalhavam cerca de 12 

a 14 horas por dia, enfrentando o sol, o peso do transporte, feito em balaios postos 

sobre os próprios ombros, grandes quantidades de sal e ainda não tendo garantia de 

emprego, já que, poucos trabalhavam como salineiros durante todo o ano, e a maioria 

trabalhava somente no período de safra do sal, passando a entressafra desempregados 

ou trabalhando em atividades da lavoura. 

A primeira tentativa de organização dos trabalhadores das salinas potiguares 

na luta por melhores condições de trabalho ocorreu em 1931, consubstanciada na 

Associação dos Trabalhadores Extratores de Sal e sob orientação do Partido 

Comunista do Brasil - PCB, numa época em que as salinas concentravam, em época de 
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colheita, de 5000 a 8000 operários. Tendo sido uma entidade organizativa pioneira, a 

Associação acabava por congregar em suas reuniões, trabalhadores de outras 

categorias profissionais, o que serviu de incentivo para a posterior criação de outras 

entidades dessa natureza (ALCÂNTARA, 2003). 

Devido à repressão sofrida pelos trabalhadores participantes da Associação, 

as reuniões passaram a ocorrer nos matagais escondidos na região de Mossoró, 

ficando a entidade, por este motivo, conhecida como Sindicato do Garrancho42. 

  

 

Apesar do posicionamento patronal de apoio à sindicalização, a 
passagem do nível do discurso para a materialidade das ações 
concretas, muitas vezes, apontava para o recurso à violência como 
forma de expressão (FERREIRA, 1997, p. 215). 

 
 
 

 Todavia não era exclusividade do Rio Grande do Norte a “caça” aos 

movimentos sindicais, nem tampouco apenas os salineiros foram atingidos pelas 

estratégias de repressão, ao contrário, por todo o Brasil movimentos operários sofreram 

perseguições, assim como, movimentos por direitos trabalhistas que também emergiam 

em terras potiguares – como o ferroviário e o da construção civil foram alvo de 

retaliações.  

Foi justamente a repressão aos salineiros que participavam do movimento 

sindical do Garrancho que fez o movimento voltar atrás na intenção inicial de manter a 

entidade independente das determinações definidas pelo Ministério do Trabalho. 

Entretanto, a solicitação de carta sindical para reconhecimento da Associação dos 

Trabalhadores Extratores do Sal foi recusada, em especial pelos esforços do governo 

de Rafael Fernandes43, que era proprietário de salinas e, certamente, tinha interesses 

diretos nos atos de censura contra o movimento sindical salineiro. Via-se, pois, que “Os 

patrões se negavam a negociar com o sindicato, e faziam suas gestões para que não 

                                                 
42 A atuação do Sindicato do Garrancho, bem como sua vinculação com as políticas e estratégias do PCB 
são podem ser aprofundadas em Ferreira (1989); Ferreira (1997). 
43 Rafael Fernandes Gurjão foi governador e interventor do Estado do Rio Grande do Norte durante o 
período de 29 de outubro de 1935 a 3 de julho de 1943, tendo sido responsável pelo mais longo período 
administrativo de um único governante (Santos, 2002). 
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fosse legalizado. Os trabalhadores procuravam uma legalidade tática e não eram 

atendidos” (FERREIRA, 1997, p.220). 

A primeira greve geral que atingiu todas as salinas ocorreu no ano de 1932 e 

tinha como reivindicações principais o aumento salarial e a regulamentação da 

quantidade de 32 cuias44 de cinco litros, como medida do alqueire45 de sal. Em 1934, 

outra greve geral, desta vez em aliança com eletricitários, ferroviários, empregados da 

construção civil, dentre outros, e com reivindicações por aumento do preço do alqueire 

de sal colhido, transporte, água gratuita para beber nas salinas e seguro em caso de 

acidentes. Como resultado dessa greve, além do fortalecimento do sindicato, os 

trabalhadores obtiveram um acordo de 100% de aumento no preço do alqueire de sal 

(FERREIRA, 1989). 

No período em questão, vale ressaltar, que não havia ainda uma organização 

para defesa dos interesses patronais na forma de associação, apesar dos registros de 

existência de um Sindicato Salineiro, que, em 1912, assinava um contrato para 

fornecimento de todo o sal produzido pelos produtores a ele vinculados, e, em 

condições estabelecidas pelo Estado, para a Companhia de Comércio e Navegação, 

não apresentando, portanto, funções de defesa dos interesses de uma classe 

determinada. 

 Ainda assim, a defesa dos interesses patronais, em se tratando desse 

momento de forte atuação do Sindicato do Garrancho, acabava por acontecer não 

apenas através de ações isoladas nas salinas, mas com apoio governamental, como no 

caso supracitado em que o Governador Rafael Fernandes trabalhou para dificultar o 

registro do sindicato dos trabalhadores de salinas. 

Um ano após a greve geral de 1934, o presidente do sindicato dos 

trabalhadores salineiros à época, Joel Paulista, foi preso, e nova greve foi deflagrada, 

fazendo com que cerca de 300 trabalhadores estivessem presentes na manifestação, 

nas proximidades da cadeia pública da cidade de Mossoró. Embora o presidente do 

sindicato tenha sido solto neste momento, foi outras duas vezes preso e enviado para 

Natal, o que deixava claro que a repressão às greves seria cada vez mais intensa. Com 

                                                 
44 Vasilhas feitas de casca seca das cabaças, fruto do cabaceiro (planta da família das curcubitáceas), 
muito utilizado à época como recipiente para armazenamento de líquidos ou alimentos (Bueno, 1990). 
45 Medida de capacidade para secos e líquidos, que nas salinas correspondia a 160 litros.  
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a derrocada do levante comunista em Natal (1935) os movimentos sindicais 

organizados da época perdem voz e força, tendo muitos de seus líderes presos, mortos 

ou foragidos (FERREIRA, 1989). 

De acordo com Ferreira (1997), foi somente em 1946 que efetivamente ocorre 

a legalização do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Sal. Naquele 

momento, a entidade fora organizada dentro dos parâmetros definidos pelo Governo 

Vargas, sendo, portanto controlado pelo Ministério Trabalho. A luta do Sindicato dos 

trabalhadores centrava-se na melhoria salarial, das condições de trabalho e no direito 

de exercer o papel de intermediário entre as empresas e os trabalhadores sazonais 

contratados para a atividade salineira (ANDRADE, 1995).  

No período pós Revolução de 1930, também foram criados diversos institutos 

específicos para desenvolverem setores particulares da economia nacional, dentre eles, 

estava o Instituto Nacional do Sal - INS, que tinha como incumbências a manutenção 

do equilibro da produção com o consumo, a fixação dos tipos de produto, a sugestão 

aos Governos Federal, Estaduais e Municipais de medidas para a melhoria da 

produção de sal nacional, a organização de estatísticas de produção e consumo, a 

estipulação de quantitativos de sal para exportação e/ou importação, bem como 

apresentação de relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo Instituto (BRASIL, 

1940).  

O controle das cotas de produção de cada estado produtor salineiro era 

fixado a partir da verificação anual dos estoques existentes e das necessidades de 

consumo, depois disso, cada Estado ficava encarregado de subdividir as cotas entre as 

salinas existentes. Souza (1988), exemplificando uma distribuição de cotas realizada 

pelo Instituto, demonstra a seguinte divisão: ao Rio Grande do Norte coube 60,55% da 

produção nacional total, ao Rio de Janeiro 14,36% e ao Ceará 13,0%, e apenas 12,09% 

a outros estados, o que sinaliza que a capacidade produtiva de cada Estado também 

era fator de definição das referidas cotas. 

O Instituto Nacional do Sal era gerido por delegados dos Estados produtores 

de sal, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Sergipe, e, ainda, por membros 

dos Ministérios da Agricultura, Fazenda, Trabalho, Indústria e Comércio, e do banco, ou 
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consorcio bancário, encarregado da gestão financeira dos recursos arrecadados pelo 

Instituto, via impostos cobrados mediante a produção do sal. 

Também com vistas a promover a indústria salineira local, e, sobretudo, na 

tentativa de defender os interesses dos produtores salineiros do Rio Grande do Norte, 

foi criado, a partir de 1953, um efetivo Sindicato patronal, o Sindicato da Indústria de 

Extração de Sal do Estado do Rio Grande Norte, que, desde então, busca fortalecer a 

produção de sal regional defendendo condições favoráveis para o produtor em termos 

de tributação, incentivos fiscais e melhoria da infra-estrutura necessária à produção 

salineira. 

Em 1957, o Instituto Nacional do Sal passa a ser denominado Instituto 

Brasileiro do Sal - IBS, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

que tinha como objetivos principais estimular cotas de produção para cada salina46 e 

fixar preços dos produtos, organizar registros das salinas e industrias relacionadas ao 

beneficiamento, empacotamento ou qualquer outra atividade salineira, incrementar o 

agrupamento tecnicamente organizado de pequenas salinas, estimular a aquisição de 

navios e armazéns e promover a assistência social dos trabalhadores das salinas 

(BRASIL, 1957). 

Para a efetivação de suas atividades, o IBS teria, de acordo com o próprio 

Decreto responsável por sua instituição, como fontes de receita e arrecadação, a taxa 

de Cr$ 35,00 cruzeiros por tonelada de sal retirada de cada salina; auxílios do governo 

da União e dos Estados salineiros; multas e outras possíveis fontes de renda que 

viessem a ser criadas.  

O IBS, então, assume funções mais amplas do que as pertinentes ao INS, e 

permanece sendo gerido pelo sistema de delegados oriundos dos Estados produtores 

de sal no Brasil, mas tendo um presidente, nomeado pelo Presidente da República, à 

frente das atividades do Instituto. A ocupação do cargo de presidente do IBS era 

imprescindível à não participação em direção ou gerência de empresas relacionadas à 

produção salineira.  

                                                 
46 Os terrenos onde se localizavam as salinas eram, por ordem do Governo Português, desde 1710, 
considerados terrenos de marinha, de modo que, só poderiam ser transferidos por motivo de morte dos 
donos. E, apesar de no Governo de Getúlio Vargas, alguns decretos leis tenham sido editados fazendo 
referencia ao tema, a situação legal dos terrenos não era substancialmente alterada.  
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Nessa perspectiva, foi convidado para ocupar o cargo de presidente do IBS, 

no ano de 1961, e fazendo-o por três anos, o potiguar Jerônimo Vingt-un Rosado, 

historiador e paleontólogo, integrante de uma família de políticos do Estado. 

Reconhecido como uma personalidade intelectual da cidade de Mossoró, iniciou os 

trabalhos na presidência do Instituto realizando um estudo das condições financeiras da 

autarquia e das medidas estruturais necessárias ao incremento da produção salineira 

no país, e, em especial, no Rio Grande do Norte.  

Afirmando a relevância das atividades do IBS no tocante à assistência social 

ao trabalhador salineiro, Jerônimo Vingt-un Rosado, em relatório datado de 06 de 

fevereiro de 1963, relata como síntese do planejamento das atividades, para o ano 

referido, o estímulo à criação de SESTIS – Serviço Social dos Trabalhadores da 

Indústria do Sal, nos estados de Sergipe, Ceará, Maranhão e Piauí, além do apoio aos 

dois SESTIS já existentes no Rio Grande do Norte, e que vinham funcionando, como 

entidade assistencial, vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores, com a finalidade de 

prestar serviços nas áreas médica, dentária, farmacêutica e hospitalar. 

A existência dos SESTIS evidencia que as primeiras atividades assistenciais, 

que poderiam ser enquadradas como sinais de práticas de responsabilidade social no 

âmbito do setor salineiro, foram protagonizadas, não pela categoria empresarial, mas 

pelo próprio Sindicato dos Trabalhadores, sendo apenas mais tarde apoiadas por 

recursos oriundos dos impostos pagos pela categoria empresarial salineira, através das 

ações do IBS. Experiências como a do SESTIS, então, tornam importante fazer a 

contraposição entre experiências de filantropia empresarial e experiências de 

solidariedade, feitas pelos próprios trabalhadores, através de suas organizações 

sindicais (PAOLI, 2005). 

Além dos SESTIS, previa-se, no relatório do IBS, no âmbito da assistência 

aos trabalhadores salineiros, a criação de dois hospitais para atendimento destes 

trabalhadores, estando localizados um em Mossoró e outro em Macau, sendo que esse 

ultimo seria construído com recursos do Sindicato Patronal47, e a criação de 

                                                 
47 O referido hospital foi construído pela empresa SALINOR, e posteriormente doado à rede pública 
municipal de Macau (informação colhida junto à direção da empresa). 
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cooperativas de consumo, também voltadas para os trabalhadores de salinas, sendo 

que três já se achavam instaladas em Açu, Areia Branca e Mossoró (ROSADO, 2000). 

Em 1964, o IBS, ainda sob a presidência de Jerônimo Vingt-un Rosado,  

inaugura em Mossoró o Hospital Francisco Menescal48, que fica conhecido como 

Hospital do Sal ou dos Salineiros, já que tinha como público-alvo principal os 

trabalhadores das salinas e seus dependentes (MAIA, 2008). Contudo, o Hospital do 

Sal, que tinha capacidade de 32 leitos, acabou tornado-se uma ação social pontual para 

os trabalhadores salineiros, já que pouco tempo depois de inaugurado fora fechado e 

só, anos depois, reaberto pelo INAMPS para funcionamento de um ambulatório.   

No Hospital dos Salineiros foi inaugurado um Centro de Estudos, com uma 

equipada biblioteca, e com a finalidade de estimular, coordenar e divulgar as atividades 

científico-culturais do Hospital. Além disso, o centro de estudos possuía um setor de 

estágios, bem como um setor de publicações e um setor para organização de reuniões 

científicas, cursos e intercâmbio cultural. (Boletim do Centro de Estudos Professor 

Tércio Rosado do Hospital Francisco Menescal, Vol. I, Ano I, Janeiro/Março de 1964 

apud ROSADO, 2000).  

Além do Hospital do Sal, o IBS também fundou escolas49 para os filhos dos 

trabalhadores salineiros nos estados de Sergipe, Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande 

do Norte, que posteriormente foram sendo incorporadas pela rede pública de ensino ou 

mesmo fechadas. À época da existência do IBS, então, é possível identificar que, 

embora a maioria das empresas salineiras não desenvolvesse ações diretamente 

voltadas à melhoria da qualidade de vida de seus trabalhadores, o Instituto, que tinha 

representação governamental e da indústria salineira do Brasil, já colocava essa 

questão como importante ao desenvolvimento da indústria salineira, tanto que o 

desenvolvimento de ações assistenciais era um dos objetivos postos no Decreto de 

criação do IBS.  

                                                 
48 Quando da transformação do Instituto Brasileiro do Sal em Comissão Executiva do sal, em 1967, o 
Hospital Francisco Menescal foi declarado fechado. 
49 “’Escola Aurélio Pinheiro’ na cidade de Macau, com capacidade para 120 alunos; “Escola Francisco 
Fausto’, em Areia Branca, com capacidade para 120 alunos;‘Escola Manuel João’ na cidade de Grossos 
com capacidade para 80 alunos; ‘Escola Fernando Falcão’ situada em Acaraú, Ceará, com capacidade 
para 80 alunos; ‘Escola Professor Zezinho Cardoso’, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, 
com capacidade para 80 alunos; e, ‘Escola José Rascão’, localizada em São Pedro da Aldeia, Estado do 
Rio, com capacidade para 80 alunos”  (Rosado, 1980 apud Rosado, 2000, p. 51). 
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Importa ressaltar que as ações do IBS voltadas à assistência aos 

trabalhadores salineiros eram frutos também da mobilização dos trabalhadores do sal 

para a conquista de benefícios voltados à categoria. Em discurso proferido aos 

trabalhadores das salinas, por ocasião da inauguração do Hospital Francisco Menescal, 

o presidente do IBS, Vingt-un Rosado, reconheceu que a capacidade de organização 

dos trabalhadores salineiros era uma força impulsionadora dos benefícios que o 

Instituto procurava instituir para os trabalhadores do sal. 

 

 

Nada vos prometi e agora venho dizer o que tenho realizado em prol do 
trabalhador de salina, herói anônimo e esquecido. O preço dos aterros 
antecediam o acordo salarial com os operários. Estabeleci a prioridade 
que me pareceu a mais justa: os interesses dos operários antes do lucro 
dos patrões [...] Rendo, neste momento a minha homenagem aos 
operários de salinas do Rio Grande do Norte, à sua capacidade de 
organização à força da sua união. Podeis dizer com orgulho, que vos 
antecipastes, mercê desta força e desta união, aos patrões e ao próprio 
IBS, nas conquistas da Assistência Social. O SESTIS é uma lição para o 
Brasil inteiro (ROSADO, 2000, p.194). 
 
 

 
O supramencionado discurso proferido por Jerônimo Vingt-un denota que a 

atuação do IBS no Rio Grande do Norte reconhece a trajetória do movimento sindical 

salineiro como relevante para a atuação social da entidade, ou seja, apesar de o 

Sindicato dos Trabalhadores Salineiros já não ter a mesma força que apresentava na 

década de 1930, em alguma medida, via IBS, a categoria empresarial antecipava 

reivindicações e instituía ações que contribuíam para a melhoria da qualidade de vida 

dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, evitava possíveis conflitos e greves como os 

ocorridos quando da atuação do Sindicato do Garrancho. 

Nessa perspectiva, o IBS atuava no desenvolvimento de ações sociais em 

prol dos trabalhadores salineiros, mas, sobretudo, ocupava-se de garantir o crescimento 

da indústria salineira nacional, consolidando, na especificidade do setor, a política de 

desenvolvimento, nacionalmente adotada pelo Governo Juscelino Kubistschek (1956-

1961), que concebia o crescimento econômico como sinônimo do desenvolvimento 

nacional.  
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Assim, objetivando abrir caminhos para o desenvolvimento da indústria no 

Brasil, potencializando ações especificas em cada realidade regional, a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE50 (1959) capitaneou 

uma política de atração de investimentos que trouxe para a região algumas indústrias, 

comumente de associação entre capital nacional e internacional. A política da SUDENE 

incluía a modernização de segmentos industriais já existentes no Nordeste, dentre os 

quais se encaixava o setor salineiro, já que era um setor já consolidado como 

economicamente importante, mas incapaz de crescer rapidamente para atender às 

novas demandas modernizadoras postas à indústria nacional. 

O projeto nacional de industrialização é incorporado como uma das metas 

centrais do governo de Juscelino Kubistschek, desta feita, o processo de aceleração 

industrial passa a ser visto como ponto fundamental à criação de novos patamares de 

desenvolvimento no país. Não obstante, apesar das iniciativas da SUDENE, a proposta 

desenvolvimentista de Juscelino Kubistschek, vai se concretizando de modo 

concentrador, privilegiando, em especial, a região Sudeste, e instituindo um processo 

de modernização dependente que estabelecia privilégios à instalação e funcionamento 

de empresas multinacionais em detrimento de empresas nacionais (BRUM, 1991). 

Em linhas gerais, o empresariado brasileiro não negava a importância dos 

investimentos estrangeiros para o desenvolvimento do país, no entanto, defendia uma 

interlocução entre as empresas privadas brasileiras, o capital estrangeiro e o Estado; 

este último como garantidor da segurança nacional e daqueles investimentos que não 

estivessem ao alcance da iniciativa privada (BOSCHI, 1978).  

Imbuídos do ideário de que o amparo estatal tinha relevância crucial ao 

incremento da produção salineira, os proprietários de salina da época recorreram a 

SUDENE na tentativa de conseguir recursos para a construção de um porto no litoral 

norte do estado, bem como chegaram a discutir propostas de criação de um consórcio 

de salinas que se configurasse como uma empresa única responsável por toda a 

produção do sal potiguar.  

                                                 
50 A SUDENE surge objetivando promover políticas de fomento ao desenvolvimento da região Nordeste, 
a partir dos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN. 
Este grupo foi constituído em 1956, no Governo de Juscelino Kubistschek, sob a coordenação do 
economista Celso Furtado e produziu o documento intitulado “Uma Política de Desenvolvimento 
Econômico para o Nordeste”, que respalda a criação da SUDENE.   
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Esperava-se com essa proposta um aumento significativo da quantidade de 

sal produzido no estado. Porém, divergências entre a maior salina da época, a 

Companhia de Comércio e Navegação, que advogava para si o controle majoritário da 

nova salina a ser criada, e os demais produtores salineiros, assim como divergências 

entre as duas principais cidades vinculadas ao ramo do sal, Mossoró e Macau, não 

permitiram que a idéia da salina única seguisse em frente.    

Nessa mesma conjuntura, o crescimento da indústria química no Brasil era 

impulsionado pelo crescimento da indústria de bens de produção e apresentava-se 

como outro fator, que tornava necessário o aumento da produtividade do setor salineiro, 

já que o cloreto de sódio está presente em 104 dos 150 produtos químicos mais 

utilizados na indústria alimentícia e de transformação (SILVA,2001). Contudo, reforça-

se que, com um parque salineiro baseado numa produção manual, atender as 

demandas crescentes da indústria nacional não era tarefa possível.  

A urgência por maior produtividade tornou evidente o despreparo técnico das 

salinas potiguares e colocou em pauta a necessidade de mecanização do processo 

produtivo do sal. Com a política de incentivos fiscais estendida a grupos estrangeiros 

não tardou para que muitas salinas fossem incorporadas por grupos internacionais. 

Deste modo, Fernandes (1983, p.74) afirma que, 

 
 

Os empresários nacionais, sem recursos para promoverem a necessária 
mecanização de suas empresas, foram passando o controle acionário 
dos seus empreendimentos ao capital estrangeiro, sob o argumento da 
necessidade de mecanizá-las. No final da década de 60 e início da de 
70 grande parte da produção estava sob o domínio de três grandes 
grupos estrangeiros: AKZO – holandês, NORA LAGE – italiano e 
MORTON NORWICH PRODUCTS INC. – americano.  
 
 

O domínio das empresas multinacionais no ramo do sal, no período de início 

da mecanização, era reforçado com o favorecimento do capital internacional, mantido 

pelos governos autoritários iniciados com o Golpe de 1964. Um exemplo é dado por 

Andrade (1995), quando afirma que, em 1965, a Salina São Paulo, de capital local, 

solicitou à SUDENE isenção de 50% do imposto de renda, só obtendo resposta positiva 

à solicitação quatro anos depois, em 1969. Já a SOSAL, controlada pelo grupo Morton, 
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solicitou incentivos financeiros em 1966, tendo obtido, no mesmo ano, através da 

SUDENE, os incentivos fiscais permitidos a grupos empresariais estrangeiros e 

recursos para ampliação e automatização de sua produção.  

O processo de mecanização do setor salineiro potiguar, então, não ocorreu 

da mesma forma para empresas estrangeiras e nacionais. Ou seja, em desvantagem na 

busca por recursos e incentivos governamentais, as empresas nacionais não 

representavam concorrência efetivamente forte no mercado, tendo em vista que, 

comumente, pela falta de recursos tecnológicos, ainda operavam em processos 

produtivos mais lentos e com custos mais elevados.  

 

 

 
Figura 8:  Primeira Versão da Enchedeira Mecânica, 1964. 

Fonte: Disponível em: http://obaudemacau.com. Acesso em: 03 fev.2010. 
 

 

Nesse contexto, produtores salineiros de pequeno porte chegaram a 

abandonar algumas salinas, que, por não conseguirem acompanhar a dinâmica de 

modernização, foram consideradas anti-produtivas. Assim, não era incomum ver, nesta 

época de mecanização, empresários do ramo salineiro, buscando outros ramos de 

atividade, tais como a carcinicultura. Na avaliação de Rocha, (2005, p. 70-71),  

 

Esse novo empresariado, que passou a dominar todo o processo de 
produção e moagem da atividade salineira, não somente mudou o 
secular fazer/artesanal do sal, mas a vida daqueles que por não 
incorporarem os processos inovadores foram excluídos das atividades 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

106 

produtivas. Isto ocorreu, seja para o refino, seja até mesmo no 
transporte dos tanques para os depósitos, que agora não mais 
requisitava os carros de mão, substituídos pela esteira mecânica, pelas 
enchedeiras (tratores) e pela caçamba veicular, como capacidade de 
transportar milhares de quilos em tempo menor. 
 

 

Com o processo de mecanização do parque salineiro, emerge uma figura 

empresarial que precisa estar apta a introduzir, na produção salineira, mecanismos 

distintos daqueles utilizados pelo processo produtivo secular. Ou seja, novas formas de 

gestão da produção passam a ser incorporadas e, consequentemente, as novas 

exigências colocadas pelas modificações na produção vão impondo aos empresários 

uma busca contínua por recursos produtivos inovadores e pela atualização de saberes 

e práticas necessários ao fazer produtivo do sal marinho.  

Apesar de o processo de produção do sal marinho permanecer, mesmo com 

a tecnificação, na mesma sequência da produção artesanal, grandes diferenças podem 

ser detectadas nas fases da produção a partir do momento em que passam a ser 

realizadas não mais totalmente pela mão-de-obra humana, mas sim pelos maquinários 

específicos, conforme ilustram as figuras que se seguem: 

 

 
 

 
Figura 9: Bombeamento da Água do Mar.  

Fonte : SILVA, 2001. 
 

 
O processo produtivo do sal marinho inicia-se pelo bombeamento da água do 

mar, quando da elevação das marés. A água bombeada fica armazenada em tanques 

provisórios, sendo transferida para os evaporadores, tanques com medidas 
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aproximadas de 100/50m, e com 1,5 de altura, à medida que vão atingindo maiores 

teores de salinidade (SILVA, 2001). 

 
 

 

 
Figura 10: Evaporação.   

Fonte : SILVA, 2001. 
 
 
 

Nos evaporadores, que são interligados, a lâmina de água não pode superar 

50 cm para permitir que a salmora, água espumosa com alto grau de salinidade, seja 

transferida entre os evaporadores, fazendo aumentar a densidade de sal em cada 

tanque. Dando sequência ao processo de produção do sal marinho, esta salmora vai 

sendo transferida por bombeamento para os cristalizadores (SILVA, 2001; SOUTO, 

FERNANDES, 2005). 

 

 

 
Figura 11: Cristalização.  

Fonte: SILVA, 2001. 
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Já nos cristalizadores, são controlados os níveis de concentração dos 

principais elementos que constituem o sal (Cálcio, Sulfato de Magnésio, Cloreto de 

Magnésio). A salmora permanece nos cristalizadores até que alcance a densidade 

salínica necessária, sendo, em seguida, drenada. Nesse momento da produção, são 

descartadas as águas residuais do processo, denominadas de águas-mães, ricas em 

de magnésio, alumínio e outros componentes químicos que, em excesso, representam 

prejuízos à saúde humana (SILVA, 2001). 

 
 

 
Figura 12: Colheita do Sal.  

Fonte: SILVA, 2001. 
 

Após a devolução das águas residuais ao mar, o sal é colhido dos 

cristalizadores por tratores ou enchedeiras, para ser transportado para lavagem.   

 
 

 
 

Figura 13: Lavagem do Sal. 
Fonte: SILVA, 2001. 
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Nos lavadores, após a mistura da salmora, o sal recebe um jato de água do 

mar, com baixa salinidade, e é conduzido por uma esteira de aço inoxidável, para a 

perda de parte da umidade e posterior empilhamento.  No processo de lavagem 

também são removidos substância insolúveis, sulfato de magnésio e outras impurezas 

(SILVA, 2001; SOUTO, FERNANDES, 2005). 

 
 

 
 

Figura 14: Empilhamento do Sal. 
Fonte : SILVA, 2001. 

 
 

 

Após empilhado, o sal passa pelo denominado processo de “cura”, ao ar livre, 

para reduzir a umidade e alguns resíduos indesejáveis. As propriedades químicas e 

físicas do sal podem variar conforme as condições climáticas e até mesmo o tempo em 

que fica submetido ao processo de “cura” (SILVA, 2001; SOUTO, FERNANDES, 2005).  

Passado o processo de “cura”, o sal é transportando para áreas de 

beneficiamento nas quais se tornará próprio ao consumo humano. O processo de 

beneficiamento também utiliza esteiras, moinhos, ciclones para retirada do pó e 

empacotadoras mecanizadas. O sal grosso que sai diretamente do processo de “cura” 

também pode ser fornecido para outras empresas locais, que farão o beneficiamento, 

ou ainda para uso na indústria nacional e internacional.  

Com a ampliação da produtividade, gerada pela mecanização e o crescente 

aumento pela demanda do produto, o Governo Federal formaliza uma nova intenção de 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

110 

promover o desenvolvimento da indústria salineira, em 1967, quando determina a 

criação da Política Econômica do Sal, que traz como ação primeira a extinção do IBS, e 

a criação da Comissão Executiva do Sal - CES, que seria responsável, como órgão 

integrante do Gabinete do Ministério de Estado da Indústria e do Comércio, pela 

execução da citada política.  

Os objetivos principais da Política Econômica do Sal eram a organização e a 

expansão do mercado interno do sal, o aperfeiçoamento dos métodos de purificação e 

lavagem do sal, a melhoria da produtividade, com a introdução de novos processos 

produtivos, e obras infra-estruturais auxiliares e planejamento das atividades do setor 

salineiro (BRASIL, 1967).  

Não mais constavam dentre as atribuições da CES o desenvolvimento de 

ações assistenciais voltadas aos trabalhadores salineiros, sendo as obras, como o 

hospital e escolas construídas pelo IBS transferidas para o patrimônio de outros órgãos 

da administração federal ou estadual. O CES51 também não mais precederia o controle 

das cotas de produção para cada salina, tendo sido invalidada, ainda, a proibição de 

transferência dos terrenos de marinha, o que incentivou a vinda de empresas 

estrangeiras ao Estado para negociar aquisições de outras salinas.  

 

 

[...] o presidente e o vice-presidente da Morton vieram a Mossoró e, em 
1970, os norte-americanos adquiriram o restante das ações das duas 
empresas, ficando com a totalidade do capital social de ambas, para o 
que teriam contado com recursos do grupo Rockefeller.Paralelamente, a 
Akzo Zoult Chemie (hoje, Akzo Nobel), empresa holandesa, mas de 
origem holandesa, dinamarquesa, sueca e alemã, passou a comandar a 
Cia. Industrial do Rio Grande do Norte (Cirne), e o grupo italiano Nora se 
associou ao grupo nacional Lage, no controle da Henrique Lage 
Salineira do Nordeste AS. Por último, a Selmer francesa, se associou à 
Cia. Comércio e Navegação, em seus negócios salineiros em Macau 
(FEMENICK, 2007g, s.p.). 

 
 
 

A busca pela sobrevivência no ramo salineiro levou pequenos e médios 

empresários nacionais de salinas a agruparem-se para tentar fazer frente à 

                                                 
51 A Comissão Executiva do Sal foi extinta em 1986, não tendo registrado atuação muito significativa no 
tocante ao desenvolvimento de uma política salineira nacional (SOUTO, FERNANDES, 2005). 
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concorrência dos grandes grupos. Explicitando o fato, Fernandes (1985) destaca que 

de 1969 a 1975, segundo relatório apresentado pelo Deputado Federal Antônio 

Florêncio ao Governo do Estado em 1975, os três grupos estrangeiros que controlavam 

a produção salineira potiguar – AKZO, NORA LAGE, MORTON – absorveram 41 

empresas do setor, o que representa 46% do total de empresas agrupadas. As demais 

52 empresas, representando 54%, eram agrupadas por empresas nacionais, divididas 

entre grupos paulistas, cariocas e norte- riograndenses.   

Estando as empresas imersas no contexto social no qual se inserem, as 

mudanças ocorridas com o processo de mecanização das salinas estendeu-se para 

além das questões de aumento da produtividade e melhoria da qualidade do produto, e 

atingiu a sociedade norteriograndense com a eliminação de postos de trabalho no setor. 

Com a tecnificação das atividades produtivas, o setor salineiro passou a necessitar de 

menos trabalhadores para a operacionalização da produção, ocasionando a dispensa 

de muitos trabalhadores que, na época da safra, tinham como certo o trabalho nas 

salinas. 

A incorporação do progresso técnico por um setor econômico não implica 

apenas inovações na estrutura física, mas traz conseqüências para todos os 

stakeholders das empresas, tornando evidente que a sobrevivência, assim como as 

mudanças efetivadas em um dado segmento empresarial não dependem 

exclusivamente de variáveis econômicas, mas de um conjunto de interações 

estabelecidas com a sociedade em geral. 

O processo de mecanização no ramo salineiro foi também reflexo dos novos 

padrões de consumo exigido no segmento. O consumidor do sal nacional, seja ele, a 

indústria química nacional e internacional, ou mesmo os consumidores domésticos 

passaram a exigir padrões de qualidade mais elevados no referente ao sal que 

adquiriam, o que impõe para a indústria salineira a incorporação desses padrões de 

exigência no processo produtivo.  

Além disso, os processos de reestruturação industrial comumente 

evidenciam, em determinada conjuntura, problemáticas sociais já presentes na 

estrutura social, como a do desemprego.  No caso da reestruturação do setor salineiro, 

ficou evidenciada a necessidade de criação de políticas públicas de emprego 
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especificamente voltadas àqueles trabalhadores de atividades sazonais da região 

Oeste potiguar, como o sal e a agricultura, tendo em vista que a ausência dessas 

políticas levou muitos homens potiguares à busca por trabalho nas regiões Sul e 

Sudeste do país. As condições precárias de acesso ao mercado de trabalhado desses 

trabalhadores potiguares se caracterizavam especialmente pela falta de qualificação e 

pela falta de oportunidades na incorporação da força de trabalho, o que tornava as 

perdas dos postos de trabalho no segmento salineiro, ainda que na maioria 

temporários, mais significativas para a absorção de mão-de-obra na região. 

 

 

Em 1969, cerca de 10.000 pessoas eram filiadas ao Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Extração do Sal no Rio Grande do Norte, 
sendo 6.000 nas salinas de Mossoró, Grossos e Areia Branca, e 4.000 
nas salinas de Macau e Porto do Mangue. Desses totais, apenas 5% 
prestava serviços permanente nas salinas (FEMENICK, 2007i, s.p.).  
 
 
 

Em termos análogos, poder-se-ia afirmar que os trabalhadores 

desempregados das salinas ficaram em situação semelhante à de maquinistas, cuja  

profissão deixou de existir, ou seja, ambas as categorias enfrentaram a perspectiva de 

ficar à deriva, isolados pelas diferenças entre o novo e o velho, desejando trabalhar, 

mas sem as capacitações especializadas próprias do cenário emergente (SENNETT, 

2006). 

A cidade de Mossoró, por ser a maior e mais próspera economicamente das 

cidades salineiras, recebeu muitos dos trabalhadores desempregados da salinas, 

gerando a expansão de bairros, antes pouco ocupados, como o “Paredões”, bem como 

a origem de outros bairros periféricos52, o caso do bairro “Santo Antônio. Devido à 

migração dos trabalhadores desempregados, foi justamente em Mossoró que ocorreram 

algumas iniciativas, como os cursos profissionalizantes oferecidos pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte e com patrocínio do extinto Programa Intensivo de 

                                                 
52 Segundo Carmo Júnior (2006), também em Macau, ao longo da história os bairros periféricos, como 
Porto de São Pedro, Valadão e Nossa Senhora dos Navegantes, foram locais de moradia dos 
trabalhadores salineiros e, diferentemente do centro da cidade, tais bairros são carentes de serviços e 
equipamentos urbanos.  
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Preparação de Mão - de- Obra – PIPMO, do Ministério do Trabalho e em parceria com a 

Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM,  na tentativa amenizar a falta de 

qualificação dos trabalhadores desempregados das salinas. Já por iniciativa do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Salinas, foi criada uma comunidade – Bom Destino – 

para assentar alguns trabalhadores que conseguiram aposentadoria (ROCHA, 2005, p. 

79). 

 

Além disso, a mecanização das salinas, iniciada em meados da década 
de 70 e implementada no decorrer de 1980, também colaborou para 
aumentar o número de aposentados. Segundo Sérgio Bedaque, chefe 
de Controle de Qualidade da empresa salineira Norsal, no município de 
Areia Branca “O medo do desemprego fez o salineiro correr para 
assegurar uma renda e, como se tratava de uma atividade insalubre, 
muitos conseguiram comprovar a incapacidade física e obtiveram 
aposentadoria”. Muitos salineiros se automutilaram, para obter a 
aposentadoria. Tudo por medo do desemprego decorrente da 
mecanização. Já, na avaliação do Prefeito53, o aumento do número de 
aposentadorias, entre 1980 e 1990, ocorreu por falta de uma política 
para enfrentar a mecanização. 

 
 
 

 Reforça-se pela afirmação de Rocha (2005) a idéia de que os processos 

de reestruturação industrial têm causas e conseqüências múltiplas, o que implica refletir 

que, dada a relevância social e econômica do segmento salineiro na região do Rio 

Grande do Norte, os impactos da tecnificação produtiva foram ainda maiores e fizeram-

se sentir tanto por aqueles que ficaram de fora do mercado de trabalho, que precisaram 

buscar alternativas para a manutenção da sobrevivência, quanto para aqueles que 

permaneceram trabalhando no âmbito das salinas, que também precisaram se 

readequar ao novo modus operandi do setor.  

Com o processo de mecanização, novos formatos de regulação social 

passam a fazer da estrutura social, econômica e cultural das empresas salineiras, e 

outros critérios de gestão da produção também necessitam ser incorporados na 

dinâmica empresarial assumida com a mecanização, e, dentro dessa perspectiva, 

                                                 
53 A autora faz referência, no trecho mencionado, ao Sr. José Bruno Filho, prefeito na cidade de Areia 
Branca – RN, em 2002 (ROCHA, 2005, p. 78). 
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aspectos como eficiência, qualidade e qualificação funcional, passam a fazer parte do 

repertório da gestão empresarial salineira. 

Em meio a um contexto de contradições, é importante considerar que, de 

maneira geral, os trabalhadores que mantiveram seus postos de trabalho obtiveram 

melhores condições de trabalho, passando inclusive a manter os empregos durante 

todo o ano, dedicando-se nos períodos de safra à colheita e, nos demais meses do ano, 

a atividades relacionadas ao beneficiamento do sal. 

Na visão do empresariado salineiro, as modificações incorporadas a partir do 

processo de mecanização trouxeram impactos positivos para as atividades laborais nas 

salinas, a saber:  

 

Olha nos anos 70 a atividade salineira era tão penosa que teve uma 
comissão do ministério da saúde do RJ, com vários médicos, cientistas 
então a atividade era manual ainda e os caras ficaram apavorados com 
a qualidade de vida do trabalhadores braçais das salinas que era de sol 
a sol. E era na pá mesmo e na enxada colhendo o sal no carro de mão, 
não era nem isso, era num balaio e puxava para a pilha, era tudo 
manual, isso dava o que? câncer de pele, problema de visão. Então, 
olha o lado positivo aí da história da mecanização, salina que trabalhava 
com 400 pessoas por safra, de médio porte, produz 60 mil toneladas/ 
ano. Hoje com 18 pessoas nós colhemos, não manual, com as 
máquinas, feitos e parte administrativa (Informante H). 
 

 

O depoimento supracitado ilustra exatamente a idéia de que todo um 

conjunto de relações sociais é modificado a partir da introdução da máquina em um 

determinado segmento produtivo. No caso particular das salinas, o aumento da 

produtividade não convergiu com o aumento do emprego, gerando uma problemática 

social regional. Todavia, novos arranjos sociais passaram a se configurar no interior das 

indústrias, já que outros patamares de qualificação e até mesmo de contratação da 

mão-de-obra passaram a fazer parte do repertório empresarial salineiro. 

O aumento de produção, decorrente da mecanização salineira, tornou 

imperativo também a busca por soluções no tocante ao escoamento do produto. A 

ferrovia, que ligava Mossoró a outras cidades importantes do Nordeste, não atendia as 

necessidades de exportação do sal para outras regiões do país, de modo que a 

construção de um porto tornou-se reivindicação dos produtores salineiros. Inicialmente, 
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conforme afirma Andrade (1995), as discussões centram-se na disputa pela localização 

do porto, já que Macau, como maior centro produtor salineiro, disputava a instalação do 

porto com Mossoró, cidade mais rica e comercialmente importante da região, que 

advogava a construção portuária na cidade de Areia Branca. Após diversos estudos de 

viabilidade, a cidade de Areia Branca fora escolhida para instalação de um porto ilha, já 

que a pequena profundidade da costa da região salineira impedia o acesso das barcas. 

 Segundo Souto e Fernandes (2005), a construção do Terminal Salineiro do 

Rio Grande do Norte S.A. – TERMISA, que chegou a ser interrompida por falta de 

verbas, custou em torno de 35 milhões de dólares e foi concluída em 1974. Distante 14 

km da costa marítima e permitindo a atracação de navios de até 35 mil toneladas, o 

porto ilha, como ficou conhecida a obra, trouxe uma economia de cerca de 30% no 

custo do transporte do sal, já que, por exemplo, um navio de sete mil toneladas de sal, 

que ocupava sete dias de operação para transporte, passou a ser carregado em menos 

de seis horas.  

 

 

 
Figura 15: Vista Aérea do TERMISA – Areia Branca - RN 

Fonte : Femenick, 2007f. 
 

 

Com a construção do Terminal Salineiro e a mecanização da grande maioria 

das indústrias, a produção de sal passou a alcançar recordes de produtividade e 

exportação, representando uma atividade econômica de enorme importância para o Rio 
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Grande do Norte. No entanto, apesar de todo o investimento infra-estrutural, é possível 

identificar oscilações na produção salineira, pois as enchentes representam um forte 

empecilho à colheita de sal. Nos anos de 1985 e 1989, por exemplo, o excesso de 

chuvas na região salineira provocou queda da produtividade e prejuízo à grande parte 

das empresas do setor. 

Não conseguindo auferir os lucros esperados, diante dos investimentos feitos 

na produção salineira, as empresas estrangeiras presentes no parque salineiro potiguar 

foram ao longo da década de 1980 afastando-se do segmento do sal nas terras 

potiguares, fazendo configurar atualmente um ramo de negócio gerido, quase que na 

totalidade, por empresas do próprio estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

[...] aqui no Brasil hoje todo o parque salineiro, eu diria 99% é nacional. Só 
tem uma salina que é em Galinhos aqui, que é a salina Diamante Branco, 
que pertence à empresa alemã, chamada K+S. Era na época da 
Transbrasília, tinha grupos americanos, tinha grupos holandeses também 
na época, no tempo da SOSAL, a SOSAL quando iniciou eram grupos 
americanos, grandes grupos americanos, eles venderam, hoje a SOSAL, 
que é a SALINOR, a sucessora dela digamos assim, pertence a um grupo 
nacional, do Rio de Janeiro. 99,9 % é nacional. Só tem essa que é uma 
empresa chamada K+S que é a maior empresa de sal do mundo. Ela 
produz sal na Alemanha, nos EUA, no Chile [...] (Informante H). 

 

 

A desnacionalização de que foi alvo o parque salineiro potiguar, por volta dos 

anos de 1960, entrou em um processo de reversão cerca de duas décadas depois, 

fazendo inclusive com que novas gerações de tradicionais famílias produtoras de sal 

retomassem ou incrementassem o desenvolvimento da atividade com a aquisição de 

novas salinas ou usinas de refino do produto. 

Atualmente, atingido um patamar tecnológico e de organização que permite 

às empresas salineiras potiguares competirem com produtos de qualidade no mercado 

internacional, produz-se no estado do Rio Grande do Norte diferentes tipos de sal para 

atender às diversas demandas pelos produtos, quais sejam: 
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Quadro 4 : Tipos e Processos de Obtenção do Sal 

Tipo de Sal Processo de Obtenção 

 

 

Sal Refinado 

- Obtido em instalações industriais de 
refino, 

através de tratamento físico e/ou químico 
do sal grosso, ou da salmoura, e que 

atenda a toda as propriedades 
estabelecidas nas normas  

vigentes no nosso país sobre o consumo 
humano animal e outros fins. 

 

 

Sal Refinado Extra 

- Sal refinado, conforme item anterior, 
contendo, necessariamente, um 

antiaglomerante e um antiumectante, 
como aditivos, além de apresentar 

menores conteúdos de umidade, cálcio, 
magnésio e insolúveis, em relação ao 

refinado simples. 
 

 

 

Sal Moído 

- Beneficiado através de moinho, 
apresentando composição 

química e granulometria de conformidade 
com as exigências do cliente, bem 

como ao atendimento das normas e de 
leis vigentes no país. 

Dos produtos gerados pela indústria de 
moagem e refino, é o de menor 

valor agregado, é atualmente destinado a 
vários setores da economia. O 

produto classificado industrialmente como 
moído extrafino é ofertado ao setor 

alimentício e agropecuário. 
 

 

Sal Peneirado  

- Sal grosso submetido a uma operação 
de peneiramento, apresentando 

composição química similar à do sal 
grosso, porém a sua composição 

granulométrica depende das exigências 
do seu uso/cliente. 

 

 

Sal Granulado Industrializado  

- Sal refinado de granulometria superior, 
que não é selecionado nos 

processos de refino. Subproduto de sal 
refinado, 

pode ser embalado e comercializado para 
diversos fins, inclusive alimentar, 

 pois atende às exigências legais para 
consumo humano. 

 

Sal Grosso 

-  Obtido pela evaporação de sal marinho 
é utilizado como 

matéria-prima para o complexo soda/cloro 
para fabricação de cloro, soda 

cáustica e barrilha. 
       Fonte : Adaptado de SILVA, 2001, p. 105 – 106. 
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Nos tipos de sal que são destinados ao consumo humano, as empresas  

beneficiadoras de sal são obrigadas, de acordo com o “Programa Nacional de Inspeção 

Sanitária nos Estabelecimentos Beneficiadores de Sal Destinado ao Consumo 

Humano”, do Governo Federal, a adicionarem entre 20 e 60 miligramas de iodo para 

cada quilograma de sal. Tal medida objetiva combater o bócio e outros Distúrbios por 

Deficiências de Iodo (DDI) no país.  

Esta obrigatoriedade da adição do iodo no sal destinado ao consumo humano 

data de 1953, no entanto, somente a partir de 1999, a própria indústria de 

beneficiamento do sal é responsável pelos custos da adição, ou seja, o Governo 

Federal não mais fornece gratuitamente o iodo necessário à mistura no sal beneficiado. 

Conferindo um panorama atual ao setor salineiro potiguar, tem-se um 

quantitativo de 55 empresas cadastradas, entre extratoras e moageiras54, tornando-o 

responsável por 95% da produção nacional de sal marinho, ficando os outros 5% da 

produção de sal marinho divididos entre os estados do Ceará, Rio de Janeiro e Piauí. 

Dentre as empresas do setor, apenas uma é considerada de grande porte, 10 são de 

médio porte, 22 de pequeno porte e 22 são consideradas micro empresas (FIERN, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Há empresas responsáveis apenas pela extração do sal marinho e outras que trabalham apenas com o 
refino do sal, havendo, ainda, empresas que efetivam as duas fases do processo produtivo salineiro. 
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Tabela I:  Produção de sal marinho no Brasil (em toneladas)55 
 

 
Localidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Mossoró 1.278.132 1.456.368 1.685.134 1.589.886 1.623.600 1.888.547 1.677.558 1.808.592 

Grossos 179.253 292.416 356.025 291.020 250.314 297.036 337.942 322.823 

Areia branca 704.000 689.249 577.057 527.350 617.000 565.900 628.000 670.417 

Macau 1.744.130 1.208.110 1.644.128 1.926.679 1.977.877 2.158.000 1.824.391 1.794.000 

Guamaré - - - - - - - - 

Galinhos 530.000 520.000 398.570 402.852 344.627 435.000 450.306 470.409 

RN 4.435.515 4.166.143 4.680.912 4.737.787 4.813.418 5.344.483 4.918.197 5.066.241 

Rio de Janeiro 95.000 90.000 105.000 330.000 309.550 91.135 120.000 221.250 

Ceará 65.000 75.000 30.000 56.000 68.000 69.000 74.000 69.600 

Piauí 30.000 30.000 20.000 20.000 15.000 15.000 10.000 8.000 

Totais 4.625.515 4.361.143 4.835.912 5.143.787 5.205.968 5.519.618 5.122.197 5.365.091 

Fonte : SIESAL, 2008. 
 
 

Gerando cerca de 15 mil empregos diretos no Estado, a indústria salineira é 

expressiva não apenas na própria construção da história do Rio Grande do Norte, já 

que, expressa em números, também demonstra sua importância na economia potiguar. 

Além dos quantitativos de produção, cabe destacar que o sal marinho ocupa 100 lugar 

dentre os produtos mais exportados pelo Estado, sendo ainda uma indústria de 

contribuição bastante significativa na arrecadação do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias, não exclusivamente da venda do sal propriamente dita, mas também dos 

transportes marítimo e rodoviário.  

No tocante à capacidade produtiva das empresas, consideradas aquelas 

responsáveis pelo processo de extração do sal, é possível identificar uma forte 

concentração da produção, sendo duas empresas responsáveis por metade da 

produção do Estado. 

 

                                                 
55 Atualmente no Brasil, além da produção de sal marinho, há produção de sal gema nos Estados de 
Alagoas e Bahia, no entanto, a produção de sal marinho é bem superior a de sal gema, em termos de 
comparação. No ano de 2005, foram comercializados pelo Brasil 5.519.618 toneladas de sal marinho e 
1.558.984 toneladas de sal gema. Em 2007, o Rio Grande do Norte foi responsável por 72% da produção 
total de sal no Brasil (DNPM In: COSTA, 2008). 
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Tabela II: Relação Nominal dos Produtores de Sal Marinho do Rio Grande do Norte, 
com respectivas Capacidades de Produção. 

 
 

EMPRESA CAP. PROD. (ton) % 

SALINOR – SALINAS DO NORDESTE S/A 2.300.000 39,18 
HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A 700.000 11,93 
F. SOUTO IND. COM. E NAV S/A 525.000 8,94 
SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA 450.000 7,67 
CIMSAL – COM. IND. MOAGEM E REF. STA. CECILIA LTDA 380.000 6,47 
NORTE SALINEIRA S/A IND. E COM. NORSAL 360.000 6,13 
SALINEIRA SÃO CAMILO LTDA 200.000 3,41 
SOUTO IRMAO E CIA LTDA. 200.000 3,41 
IND. SALINEIRA SALMAR AGROPECUÁRIA LTDA. 100.000 1,70 
FRANCISCO FERREIRA SOUTO FILHO 95.000 1,62 
ANDREA JALES ROSADO 80.000 1,36 
SALINA SOLEDADE LTDA. 70.000 1,19 
SALINA CRISTAL S/A 60.000 1,02 
SOCEL – SOCIEDADE OESTE LTDA. 50.000 0,85 
CIEMARSAL – COM. IND. E EXP. DE SAL LTDA. 40.000 0,68 
SALINA SERRA VERMELHA I 36.000 0,61 
PRODUSAL 22.000 0,38 
P. ROBERTO MOAGEM E REF. DE SAL. 20.000 0,34 
MARISAL LTDA. 20.000 0,34 
CIASAL LTDA. 20.000 0,34 
MACAU SALINEIRA LTDA. 12.000 0,21 
SERTÃO IND. E MOAGEM DE SAL LTDA. 12.000 0,21 
IRMÃOS FILGUEIRA LTDA. 8.000 0,14 
SALINAS CORREGO 80.000 1,36 
SALINAS BOI MORTO 20.000 0,34 
SALINAS COQUEIROS 10.000 0,17 
TOTAL 5.870.000 100,00 
Fonte : SIESAL, 2008. 

 

No ano de 2008, através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 

do Governo Federal, o Porto – Ilha de Areia Branca recebeu um investimento de 26 

milhões de reais e teve sua capacidade de escoamento dobrada, podendo agora 

receber navios com até 75 mil toneladas, o que representa um investimento na infra-

estrutura da indústria salineira do Rio Grande do Norte, bem como a possibilidade de 

aumentar a exportação do sal grosso a granel, tipo do produto escoado para venda 

através do Porto de Areia Branca (LARISSA, 2008). 
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Tabela III: Embarques do Sal Marinho Grosso à Granel Pelo Termisa 
 
 

Países 

 

Ano 

2004 (ton.) 

% Ano 

2005 (ton.) 

% Ano 

2006 (ton.) 

% Ano 

2007 (ton.) 

% 

NIGÉRIA 
295.317,0 14,09 415.751,0 18,26 352.693,1 17,30 356.745,0 20,91 

U.S.A. 
204.150,0 9,74 313.796,0 13,78 237.724,0 11,66 152.350,0 8,93 

VENEZUELA 
- - - - - - - - 

BÉLGICA 
- - - - 29.850,0 1,46 - - 

URUGUAI 
- - - - 16.000,0 0,78 30.241,0 1,77 

CAMARÕES 
19.800,0 0,94 - - - - 11.000,0 0,65 

DINAMARCA 
33.500,0 1,59 37.150,0 1,63 94.980,0 4,66 - - 

POLÔNIA 
- - - - 31.520,0 1,54 - - 

CANADÁ 
- - - - 37.500,0 1,84 52.270,0 3,06 

AFRÍCA 
- - - - 26.450,0 1,30 - - 

SUB-TOTAL 
552.767,0 26,36 766.697,0 33,67 826.717,1 40,54 602.606,0 35,32 

BRASIL 
1.543.750,0 73,64 1.510.550,0 66,33 1.212.550,0 59,46 1.103.505,0 64,68 

TOTAL 
2.096.517,0 100,00 2.277.247,0 100,00 2.039.267,1 100,0 1.706.111,0 100,0 

      Fonte : SIESAL, 2008. 
 

 

Mesmo diante do investimento infra-estrutural em um dos mais importantes 

canais de escoamento da produção salineira do Estado, a preocupação com a 

concorrência é uma constante na realidade da produção salineira potiguar. Devido à 

celebração de acordos bi-lateriais entre Brasil e Chile, o sal-gema, de produção chilena, 

é favorecido por isenção tributária quando da entrada no Brasil, o que pode afetar 

fortemente a indústria salineira do Rio Grande do Norte. Tal situação tem representado 

uma preocupação constante aos empresários do sal potiguar, como explica o 

Informante C: 
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Esse problema com o Chile é o principal problema, que ta na área aí da 
concorrência. Então, o nosso problema hoje é a concorrência, que eu 
chamo de predatória, vinda do exterior. Então, há uma ação deliberada 
de promover um dumping em cima dessa atividade. Não é fácil porque 
isso afinal de contas são duas coisas, uma é a parte institucional, o 
governo brasileiro e o governo chileno celebraram determinados acordos 
que propiciam que o sal deles chegue aqui mais barato, mas isso é um 
ponto, o que não é o mais relevante (Informante C). 
 

 
 

A concorrência do sal chileno apresenta-se para o empresariado salineiro 

como um desafio que ameaça as oportunidades de competitividade do sal marinho 

potiguar. Sendo, de acordo com a fala supracitada, o sal do Chile vendido no Brasil a 

preços inferiores aos praticados no próprio mercado chileno. Complementando a fala o 

Informante C destaca ainda que,  

  
 

 
O mais relevante é que o empresário produtor de sal do Chile pratica 
uma irregularidade, um dumping mesmo e que aí a gente, o próprio 
setor salineiro, o Sindicato que congrega os produtores, juntamente com 
a Federação das Indústrias já estão com duas ações no governo federal 
buscando uma reparação desse problema praticado pelo produtor 
chileno, que ta fazendo um dumping  (Informante C). 

 

 

A superação deste desafio que afeta a competitividade do sal potiguar é 

compreendida como decorrente de uma irregularidade que deve ser combatida através 

de um processo coletivo, ou seja, não somente através da melhoria de padrões de 

qualidade e/ou preço de uma empresa isoladamente, mas especialmente com medidas, 

em especial políticas, que garantam vantagens e apoio à produção salineira local, 

conforme aprofunda ainda a fala do Informante C,  

 

 

Evidentemente, uma coisa desta tem um lado técnico e tem o lado 
político. Nós estamos ainda nessa fase do lado técnico, mas já se vai 
chegar o momento em que se precisa uma atuação política mais 
substancial. A essa altura a gente já tem a bancada do Rio Grande do 
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Norte comprometida com esse projeto, mas também não, a estratégia 
que a gente ta vendo agora não convém acionar mais isso não. Porque 
ainda não está bem delineado o que vai se fazer do ponto de vista 
técnico (Informante C). 

 
 
 

Os empresários do setor do sal no Rio Grande do Norte têm buscado, em 

especial, através das entidades SIESAL, SIMORSAL e FIERN, conseguir, junto ao 

Governo Federal, a imposição de medidas legais contra a importação do sal chileno. De 

acordo com dados do DNPM (Costa, 2008), o Chile já detém uma participação de 30% 

no mercado da indústria química de São Paulo, pois tem conseguido em muitas 

situações, dado o privilegio tributário operar com preços ainda mais baixos do que o do 

sal produzido no Brasil.  

No ano de 2009, foram realizadas várias reuniões com parlamentares e 

Governo do Estado para discussão de mecanismos de proteção da indústria salineira 

do Rio Grande do Norte. Munidos de documentos com especificações sobre a 

importância da indústria do sal para a economia potiguar, a bancada parlamentar do 

Estado tem buscado negociar junto ao governo Federal medidas de proteção ao 

mercado salineiro potiguar. Além disso, o SIESAL também já elaborou uma 

representação denunciando as medidas de dumping praticadas pelos produtores de sal 

chileno junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2009).  

No cenário contemporâneo, o segmento salineiro do Rio Grande do Norte 

permanece, como não poderia deixar de ser, na dependência das condições climáticas 

que favorecem a produção do sal, entretanto, com a evolução dos modos de fazer 

negócios deste ramo, elementos outros, tais como a concorrência internacional e a 

exigência do consumidor por produtos de maior qualidade, somam-se aos desafios a 

serem enfrentados pela indústria salineira do Rio Grande do Norte. Diante desses 

desafios, as empresas potiguares do ramo são impelidas a buscarem soluções para 

adequarem-se a parâmetros da economia global contemporânea, tais como tecnologia 

avançada, custos enxutos e fornecimento de produtos específicos para atender às 

necessidades de cada possível público consumidor.  
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No entanto, considerando a realidade do parque salineiro do Rio Grande do 

Norte, muitas empresas têm apenas alcance de mercado nacional ou apenas local, 

tendo em vista a própria realidade de concentração produtiva presente neste segmento 

de negócios. Isso implica refletir que as maiores empresas acabam por exercerem forte 

papel no delineamento dos padrões de conduta que se fazem vigentes no segmento, 

pois muito mais que uma força econômica, as salinas de maior porte no segmento 

acabam influenciando culturalmente o setor como um todo na definição atual de 

empresa salineira moderna.   

Sendo a construção de um dado mercado um fenômeno econômico e 

cultural, o mercado salineiro potiguar abrange uma série de cognições partilhadas que 

constituem o ambiente cultural do setor e, em alguma medida, vão orientando as 

relações sociais de troca nesse campo. 

Desse modo, normas de fabricação, políticas de gestão de recursos humanos 

e de gestão ambiental acabam, de algum modo, se fazendo imperativas para todas as 

empresas do setor salineiro, independente do porte ou quantitativo de funcionários. 

Certamente, cada empresa tem uma cultura institucional e peculiaridades próprias, mas 

exigências do mercado e exigências características do habitus do próprio setor também 

são determinantes nos modos de existir das empresas salineiras, bem como nos modos 

de ser empresário salineiro no Rio Grande do Norte.  

 

 
3.2 “PASSANDO POR TODAS AS FASES”: A CONSTRUÇÃO SOC IAL DO 

EMPRESARIADO SALINEIRO POTIGUAR . 

 

 

A trajetória da extração do sal marinho no Rio Grande do Norte passou por 

mudanças sucessivas desde o período colonial, quando o sal colhido era somente 

aquele que se formava naturalmente, passando pelo momento da produção artesanal já 

organizada, seguido pelo processo de mecanização da produção, chegando, até os 

dias atuais, com um nível tecnológico de produção avançado e a utilização de 

mecanismos de gestão que buscam identificar e satisfazer padrões de consumo 

exigidos pelos distintos grupos consumidores. 
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Cada momento específico da trajetória supramencionada tem características 

particulares, que se apresentam como próprias no segmento salineiro potiguar. No 

entanto, as teias constitutivas da existência do setor são articuladas também sob 

condições histórico-conjunturais pertinentes aos espaços mais amplos nas quais se 

situam a região Nordeste e o Estado brasileiro.  

Desse modo, a análise do habitus empresarial salineiro é, ao mesmo tempo, 

edificada sob determinadas condições constitutivas do segmento salineiro, 

características mais gerais, relativas ao campo empresarial brasileiro e nordestino, bem 

como sob os modos como cada ator vai apreendendo e interpretando as suas 

vivências.  

Evidencia-se, assim, que os modos de constituição e consolidação da classe 

empresarial não se dão de maneira unívoca na história do capitalismo, de tal maneira 

que, as análises em torno da figura do empresário, assim como dos demais aspectos 

concernentes à vida econômica, são também consubstanciadas em caminhos que 

levam as distintas visões sobre o papel social desse ator na sociedade.   

Nos contornos da teoria econômica neoclássica, que concebe a maximização 

de resultados, via racionalização das decisões, como horizonte principal do homo 

economicus, o empresário acaba por não ter papel relevante nas análises. Sendo as 

decisões da empresa sempre orientadas para a busca dos melhores retornos 

financeiros não há grande espaço para considerar diferenciações entre atores com 

maior capacidade de iniciativa ou inovação.  

Não obstante, mesmo circunscrito pela defesa da racionalização do 

comportamento econômico, e sem conferir centralidade analítica à figura do empresário 

em sua obra, Smith (1996),  tece algumas reflexões sobre o empresário nas menções 

que faz ao undertaker, aquele indivíduo que age sempre com imensa cautela e 

precavendo-se de qualquer possível perda de resultados. Diferentemente de indivíduos 

que apenas projetam invenções nem sempre prudentes, ou dos aventureiros que 

empenham capital em negócios de muito risco, o undertaker age sempre 

prudentemente na busca pela obtenção da maximização da lucratividade.    

Sob o manto analítico da perspectiva econômica neoclássica, a trajetória 

empresarial está prevista e limitada pela racionalidade econômica do homo 
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economicus, de tal maneira que o empresário não ultrapassa as fronteiras da busca 

pela lucratividade, o que implica na negação das influências de aspectos sociais, 

históricos e culturais no comportamento dos agentes econômicos. Nesse caso, tendo 

como horizonte exclusivo a obtenção de maiores ganhos financeiros, não caberia 

conceber como papel empresarial o desenvolvimento de ações no âmbito da 

responsabilidade social, a não ser em situação na qual uma ação social fosse ocasionar 

retornos financeiros diretos para a empresa.    

Atribuindo outro patamar teórico-reflexivo às análises do sistema capitalista, 

mas permanecendo sem conferir relevância à subjetividade dos indivíduos, já que esta 

é suprimida pelas disposições do sistema capitalista, Marx (1985) trabalha no 

desenvolvimento do conceito de ganho empresarial para distinguir capitalistas 

pioneiros, que criam elementos novos no processo de reprodução social, daqueles 

capitalistas exclusivamente monetários, que apenas auferem lucros a partir das 

criações dos primeiros. Apesar dessas considerações, para Marx (1985), os capitalistas 

são personificações do capital e, dessa forma, em sendo industriais, comerciantes, 

financistas ou donos de terra, desenvolvem suas ações objetivando sempre e, acima de 

tudo, o aumento da acumulação de seus capitais. 

Nesse espectro de reflexão, as relações sociais são delineadas dentro da 

lógica da acumulação de capital, ficando a figura do empresário centrada nas decisões 

concernentes ao processo de competição capitalista. Ou seja, o ambiente empresarial é 

circunscrito por relacionamentos e ações nos quais o papel do empresário é expresso 

na personificação do próprio capital, não havendo sentido em considerar que elementos 

alheios ao processo de acumulação possam ter interferência nas decisões empresariais 

ou, mesmo, na constituição do papel do empresário na sociedade. 

Já no fim do século XIX, início do século XX, é possível identificar, no âmbito 

das teorias econômicas, um alargamento no debate sobre a função do empresário na 

arena sócio-econômica. É nesse contexto que Veblen (1857 - 1929), um dos 

precursores da corrente institucionalista dos estudos econômicos, tece críticas à teoria 

econômica neoclássica, considerando-a como utilitarista, de fundamentação 

individualista e, consequente, alcance estático, já que concebe os empresários como 

atores que agem sempre a partir do padrão de conduta do homo economicus. 
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  Veblen concede relevância aos aspectos histórico-culturais presentes na 

realidade econômica e também confere maior centralidade à figura do empresário nas 

análises econômicas, quando estabelece duas matrizes do comportamento econômico 

que marcam o comportamento empresarial: a primeira delas seria a matriz negócio na 

qual estão situados os motivos, ou seja, lucro, dinheiro, propriedade privada; na 

segunda, a matriz indústria, estão situadas as motivações para construção, produção e 

cooperação. 

 Com esta divisão na esfera do comportamento econômico Veblen reconhece 

que há no individuo uma tensão entre os instintos predatório e construtivo e preconiza 

que, quando ocorre uma primazia do motivo negócio em detrimento do motivo indústria, 

tem como consequência não apenas uma recessão no plano da economia, como 

também, uma decadência moral na esfera social.  

Pela concepção vebleniana, o empresário pode ser analisado em meio ao 

contexto sócio-cultural no qual está inserido e não como se estivesse imune às 

disposições do meio social em que vive, sendo, dessa maneira, guiados 

exclusivamente pela maximização racional de resultados. Na perspectiva de análise de 

Veblen, não há espaço para uma categorização apriorística do empresário, sendo 

justamente nesse sentido que o autor se opõe a noção de empresário proposta por 

Schumpeter (1982). 

O empresário Schumpeteriano é aquele indivíduo responsável pela realização 

dos empreendimentos, diferenciando-se do capitalista, detentor dos meios de produção, 

pelo fato de que é sobre este último que recaem os riscos dos investimentos financeiros 

efetivados. Aos empresários cabe a realização de novas combinações que gerem 

inovações, quer em termos de mercadorias, quer em processos produtivos, abertura de 

novos mercados ou organização da indústria.    

Ainda de acordo com a visão de Schumpeter (1982), o empresário inovador e 

gerador de novas idéias também não se confunde com o administrador, que tem como 

tarefa gerir atividades de negócios já em curso. Assim, a propensão à inovação justifica 

a relevância do empresário para o desenvolvimento econômico, ou seja, para a 

execução de combinações novas dos fatores de produção.  
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Tomando como referência as posições apresentadas, até então, sobre o 

papel social do empresário, é possível considerar que a teoria econômica ortodoxa não 

se deteve em conferir centralidade ao debate que envolve o papel do empresário na 

sociedade, que em seguida assume posições distintas, quando se toma por referência 

o heróico empresário Schumpeteriano, que aparece como uma figura fundamental nos 

processos de inovação para o desenvolvimento econômico, ou o tirano empresário 

Marxiano, que só existe como personificação do capital.  

Entre a vilania e o heroísmo, o posicionamento vebleniano propõe o 

entendimento da figura do empresário em meio às contradições postas nestes dois 

papéis, o que leva à reflexão de que a apreensão da função social e da constituição de 

uma categoria empresarial implica a busca pela compreensão das disposições 

históricas, sociais, econômicas e culturais presentes em cada realidade de atuação de 

dado segmento empresarial.   

Assim, a figura do empresário é uma construção histórica, resultante de 

circunstâncias objetivas, como a situação conjuntural da economia, e também, 

subjetivas, como a estrutura cultural e a dinâmica política da sociedade, o que implica 

afirmar que,  

  

Neste sentido, diga-se, não há o empresário fixado, de uma vez por 
todas, por seus atributos funcionais, papel social ou pelas vicissitudes da 
sorte, senão que há, individual e coletivamente, uma imagem 
permanentemente retocada e cambiante, mudanças estas que denotam 
o lugar e a legitimação do lucro e seus detentores em cada contexto 
histórico concreto (PAULA et al, 2004, p. 567). 

       

 

Sendo assim, a existência dos atores sociais, em dado mercado, é não 

somente fruto das condições estabelecidas nas trocas mercantis, mas, também, 

resultado de dispositivos sociais, culturais e simbólicos que vão sendo incorporados 

pelos atores sociais, na medida em que vão configurando e interpretando suas próprias 

experiências como sujeitos sociais partícipes daquele mercado.  

No caso brasileiro, os construtos sob os quais a sociedade se edifica têm 

traços das características herdadas dos colonizadores portugueses que buscavam, 

sobretudo, através de um espírito aventureiro, construir uma riqueza sem muitos 
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sacrifícios, que não exigisse grande esforço ou disciplina para o trabalho, conforme 

explica Holanda (1993, p. 10),  

 

 

É compreensível, assim, que jamais se tenha naturalizado entre gente 
hispânica a moderna religião do trabalho e o apreço a atividade utilitária. 
Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais 
nobilitante, a um bom português, ou a um espanhol, do que luta insana 
pelo pão de cada dia. O que ambos admiram como ideal é a vida de 
grande senhor, exclusiva de qualquer esforço, de qualquer preocupação. 
E assim, enquanto povos protestantes preconizam e exaltam o esforço 
manual, as nações ibéricas colocam-se ainda largamente no ponto de 
vista da antiguidade clássica. O que entre elas predomina é a 
concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que a 
atividade produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o 
amor.  
 

    
 

A partir da visão de Holanda (1993), há, na cultura brasileira, traços herdados 

da cultura ibérica, dentre eles, a valorização da contemplação e do aproveitar da vida. 

Nessa direção, o ócio e a vida sem grandes esforços utilitários são vistos como mais 

importantes do que a disciplina e o esforço para a construção de uma atividade 

produtiva.    

Em meio a essa herança, é possível identificar no habitus do empresariado 

brasileiro uma tensão entre duas racionalidades. Uma focada no ideário do 

empreendedor aventureiro, que desbrava novas oportunidades, conseguindo, assim, 

boas oportunidades de negócio, e outra, centrada na racionalidade da valorização do 

trabalho e da disciplina como formas de prosperar no campo econômico.  

A classe empresarial brasileira não se desenvolve, pois, de maneira unívoca, 

sob o manto homogêneo das heranças lusitanas; ao contrário disso, cada segmento 

empresarial especifico tem peculiaridades que o compõem. No entanto, há um 

entrelaçamento entre essas características particulares de cada segmento empresarial 

e elementos culturais mais amplos que fazem parte da trajetória de constituição da 

própria sociedade brasileira, conforme explica Vasconcellos (1995, p. 220 – 221): 
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É sempre bom lembrar que muitas questões concretas que influenciam a 
gestão das empresas e organismos públicos não nascem apenas dentro 
delas, mas alimentam-se da sociedade como um todo. Nenhuma 
empresa é apenas implantada num determinado espaço. Ela, antes, 
nasce dele, e está imbricada com ele. Uma empresa está 
necessariamente envolvida pelo ambiente que a cerca. Ambiente aqui 
entendido como um conjunto de elementos que incluem o social, o 
político, o econômico, o histórico, o cultural, dentre outros. 

 

 

Estando a empresa imbricada nas relações sociais de determinado espaço, é 

na interação entre os diversos elementos que permeiam um dado mercado que vão 

sendo delineados os modos de agir dos agentes econômicos que nele estabelecem 

relações. Os interesses e valores compartilhados conjugam-se na formação do habitus 

de um segmento empresarial, representando orientações sob as quais se configura o 

comportamento econômico.   

São lógicas novas e antigas que, fazendo parte de um sistema hibrido, 

compõem as teias de compromisso pertinentes a um segmento empresarial. Nessa 

direção, o setor salineiro do Rio Grande do Norte engloba, dentre seus elementos 

culturais constituintes, marcas da sociedade nordestina. Relações de compadrio, 

personalistas, a figura do coronel e o imaginário do homem forte que sobrevive, apesar 

das condições climáticas e econômicas adversas da região, fazem parte do conjunto de 

dispositivos que compõem o habitus do empresário salineiro potiguar.   

O ramo salineiro, na especificidade do estado do Rio Grande do Norte, dá 

aos empresários desse segmento econômico não apenas a identidade advinda da 

condição de serem detentores dos meios de produção e do status social a que a 

propriedade conduz. Para além disso, a identidade do empresário salineiro potiguar é 

constituída na vivência histórica que possui, bem como na construção de experiências 

contínuas, que vão agregando outros elementos à condição de ser empresário salineiro 

no Rio Grande do Norte. 

A recepção da figura do empresário é sempre um construto social que, em 

larga medida, depende do momento histórico. Em períodos de crescimento, é comum a 

mitificação do empresário. Como exemplo, tem-se o caso do Henry Ford, diretamente 

associado ao êxito da expansão da geração de emprego e renda e melhoria das 
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condições de trabalho. Em situação oposta, momentos de crise deslustram a figura do 

empresário (PAULA et al, 2004). 

É possível identificar a existência de uma categoria empresarial salineira 

pelas terras potiguares desde as primeiras décadas do século XX. No entanto, as 

circunstâncias contextuais em que os donos das empresas salineiras vão se 

configurando como empresários do ramo do sal foram se modificando à proporção que 

as condições de existência da própria indústria salineira também vão sendo alteradas.  

Dos primeiros empresários que geriam a produção manual nas salinas, 

embarcando o produto em jangadas ou pela linha férrea na cidade de Mossoró, 

passando por aqueles que ultrapassaram as dificuldades do momento em que a 

produção do sal potiguar era em largamente explorada pelo capital internacional, o 

empresariado salineiro contemporâneo herda a carga histórica das especificidades sob 

as quais a indústria salineira se consolida, bem como, é impelido a enfrentar as 

contingências atuais que atingem as empresas modernas.  

  Atingidos pelas exigências de qualidade e melhoria continua dos produtos, o 

segmento salineiro norte- rio-grandense vive em meio a um paradoxo que pode ser 

sintetizado na dicotomia tradição/inovação. Ou seja, convivem os estilos de gestão de 

empresários que estão à frente da empresas do segmento desde 1960/1970, com 

aqueles de empresários mais novos no ramo, que já iniciaram suas carreiras passando 

por uma formação acadêmica na área da gestão. 

Não raramente, as duas gerações de empresários fazem parte da mesma 

empresa, como pai e filho, tio e sobrinho, tornando necessária a negociação de 

interesses que considere a experiência adquirida e a experimentação de novos 

instrumentais de gestão pertinentes ao repertório empresarial contemporâneo, como se 

observa na entrevista a seguir,  

 

Pela manhã eu estudava e à tarde tinha a obrigação de trabalhar, 
enchendo sal na tradicional concha. Quando o seu Severino dava uma 
saidinha eu escapulia e ia bater uma pelada e numa dessas fugidinhas, 
quando eu menos espero, ele encosta sua Brasília e frisa: ‘A bola do 
armazém tem mais futuro para você’. Como eu também notei que jamais 
seria o sucessor de Pelé, Zico, aí resolvi abraçar aquela causa, que era 
extraordinariamente justa para ele e veio a saudável herdeira 
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contaminação. De 1980 para cá não tenho, profissionalmente, feito outra 
coisa56 (PRAXEDES, 2005). 

 

O que era no início da vida uma obrigação, da qual a fuga era uma 

constante, foi se tornado uma herança valorizada. A contaminação pela “doença” do 

trabalho é vista como saudável, já que deu sequência aos primeiros negócios do pai, 

gerando, a partir daí, a oportunidade de ascender no campo empresarial.  

Duas lógicas se fazem presentes entre a “bola do armazém” e a bola de 

futebol, e, entre o vivenciar da infância e a preparação para o trabalho: prevaleceu a 

dedicação ao ramo salineiro, demonstrando, em contraposição a herança lusitana da 

crença na riqueza sem grande esforço; e a valorização da disciplina e do apreço pelo 

trabalho como valores presentes na trajetória do empresário salineiro. 

Dentro da classe empresarial salineira potiguar, também se fazem presentes 

aqueles que começaram no ramo do sal como funcionários e, vivenciando todas as 

fases do processo produtivo, foram adquirindo conhecimento e capital para tornarem-se 

empresários, conforme evidencia o depoimento abaixo,  

 
Após trabalhar 16 anos numa empresa do ramo do sal, entrando na 
empresa como auxiliar e chegando a nível de gerência, ao ser 
desligado, e pelo fato de possuir vasto conhecimento no mercado, 
produto e segmento, decidi investir no meu próprio negócio com a ajuda 
dos irmãos e filho (Informante D).  

 

 
Nesse caso, mais uma vez, é possível identificar um apreço pelo trabalho e a 

preponderância da disciplina e da organização racional do trabalho, bem como da 

vontade pessoal de auferir maiores ganhos financeiros como traços que caracterizam o 

comportamento desse agente econômico que, após o exercício de diversas funções no 

ramo do sal, torna-se empresário, caracterizando, na denominação weberiana (1996), o 

espírito do capitalismo moderno. 

Há, ainda, na trajetória deste empresário que percorreu todas as funções na 

empresa salineira, chegando a ocupar cargo de gerência e, posteriormente, auferindo 

                                                 
56 Evandro Praxedes, hoje empresário do ramo de refino e moagem do sal e cujo pai era dono de 
armazém de sal. Entrevista disponível em: www.azougue.com.br. Acesso em: 01 set. 2008. 
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capital financeiro e cultural para a montagem de um negócio próprio, a presença de 

uma capacidade inovadora de organização de uma empresa, bem como a disposição 

para empreender um negócio próprio, elementos típicos do conceito de empresário 

Schumpeteriano (1982). 

A história do empresariado salineiro está, então, fortemente atrelada à 

valorização do conhecimento adquirido no trabalho direto nas salinas, de tal modo que, 

faz parte do rito de iniciação empresarial, a vivência de todas as fases do processo 

produtivo salineiro, o que vai atestar preparação prática para o exercício das funções 

empresariais, como exemplifica o trecho da entrevista abaixo mencionado, 

 
 
Eu, no ano de 2002, 2003, passei o ano todo dentro da salina, então, se 
você me perguntar algo da salina eu logo sei, ia de madrugada e voltava 
no fim do dia para poder aprender (Informante H).   

 
  

Conforme se dão o aumento da produção e a complexificação do processo 

produtivo, novas funções empresariais passam a ser exigidas. Entretanto, a preparação 

para o exercício dessas funções, apesar de ser acrescida da preparação nas escolas 

de gestão, permanece centrada na prática do processo produtivo, conferindo relevância 

à trajetória e à experiência das gerações empresariais mais antigas no ramo salineiro.   

A vivência da responsabilidade pelo trabalho, desde a infância ou juventude, 

não é rara dentre os empresários do ramo salineiro potiguar, o que torna a valorização 

da experiência prática dos processos produtivos significativamente forte, até mesmo, 

porque os primeiros empresários salineiros construíram as salinas e desenvolveram 

técnicas de produção, a partir da observação e experiência prática de trabalho. 

Somente com o advento da mecanização é que a produção salineira recebe 

intervenção de ciências, como a engenharia,  

 

[...] na década de 60 recebemos aqui no Rio Grande do Norte um 
engenheiro francês, especialista em salinas e ele trouxe máquinas e 
técnicas que fizeram uma salina que produzia 3.000 toneladas/ano 
manualmente, produzir 350.000 toneladas (Informante A).   
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Além disso, o ramo do sal é profundamente atingido pelas intempéries 

climáticas, uma vez que as condições naturais e geográficas são em larga medida 

responsáveis pela produtividade do sal marinho. Tal fato, durante muito tempo, colocou 

o setor como dependente, exclusivamente, das condições naturais para produção. No 

entanto, foi também, a partir da mecanização, que a idéia de que maquinário, pessoal 

especializado e técnicas de gestão são tão importantes para a produtividade quanto as 

condições climáticas da região.  

Na visão empresarial, a tecnificação do segmento salineiro é analisada, 

sobretudo, a partir da positividade do significativo aumento da produtividade do setor. O 

crescimento quantitativo da produção é, comumente, a variável primeira a ser 

considerada nas análises do contexto de reestruturação da produção. Contudo, mesmo 

diante da super-valorização da dimensão produtividade entre os empresários, nesse 

cenário, pós-mecanização, as funções empresariais adquirem novos contornos, tanto 

no tocante às novas funções gerenciais que assumem com aumento da produtividade e 

gerenciamento de uma produção mecanizada, quanto no que se refere à visão que 

passa a ser construída sobre esse ator social.  

Ou seja, se antes da mecanização, a figura dos feitores57 era a mais temida 

pelos trabalhadores salineiros, a introdução das máquinas passa a ser associada 

diretamente a uma escolha empresarial, que poderia ter sido evitada caso assim o 

desejassem.  

Desse modo, durante o processo de mecanização, a figura do empresário 

passa a ser identificada como causadora dos problemas sociais que se alargavam pelo 

grande número de desempregados oriundos das salinas. Os elementos conjunturais, 

consubstanciados especialmente na política de desenvolvimento industrial do Governo 

Juscelino Kubistschek, que, em larga medida, exerceram pressão determinante no 

processo de mecanização salineira acabam sendo obscurecidos pelo ideário do 

empresário tirano. 

Não obstante, traçando parâmetros analíticos destituídos de pressupostos de 

acusação ou defesa aos atores sociais, traços do inovador empresário Shumpeteriano 

                                                 
57 Os feitores exerciam a função de controle dos trabalhadores e da produção nas salinas, trazendo para 
a atualidade poderiam ser considerados como uma espécie de gerente da salina. 
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(1982) também podem ser encontrados na constituição histórica da indústria salineira, 

ou seja, contraditoriamente, e como resultantes de um mesmo processo, a 

sobrevivência da indústria do sal marinho potiguar se deve às inovações produtivas 

empreendidas no processo de mecanização. Ao mesmo tempo, tais inovações foram 

causadoras de sofrimento para outro grupo social que detinha conhecimentos válidos 

para um tempo de produção artesanal.  

 

 

É preciso analisar o seguinte, essa mecanização começou pelas 
grandes salinas, tipo a SOSAL, o grupo FSOUTO, a NORSAL, 
praticamente foram só essas três que começaram a implantar o 
processo de industrialização nas salinas e as outras, as de médio e 
pequeno porte, continuaram no sistema manual. Só que, por uma 
necessidade de sobrevivência, ou as empresas de médio e pequeno 
porte iam mecanizar suas safras ou elas parariam, quebrariam 
(Informante I).  

 
 
 

Reforça-se, então, o argumento de que os processos de mudança ocorridos 

na indústria salineira não foram decorrentes, exclusivamente, da ação inovadora do 

empresário ou das ações governamentais, mas sim resultam de uma combinação de 

fatores que envolvem múltiplos elementos, pois os mercados são socialmente 

construídos e refletem a singularidade da construção político-cultural das empresas e 

nações que os compõem (FLIGSTEIN, 2003). 

A preparação prévia dos trabalhadores detentores desse conhecimento, que 

se torna arcaico para a incorporação do conhecimento que configura o moderno à 

época, tanto por iniciativas das próprias empresas, como por meio de políticas públicas 

específicas, poderia se refletir, de modo distinto, não apenas na forma como a visão 

sobre o empresário salineiro foi se constituindo até os dias atuais, mas, especialmente, 

em melhores condições de vida para essa parcela de pessoas desempregadas. 

Vale ressaltar, ainda, que o interesse dos empresários salineiros, quando da 

adoção da mecanização, não está restrito ao campo econômico, já que a idéia de firmar 

o Estado do Rio Grande do Norte como primeiro na produção do sal, assim como o 

reconhecimento por serem os pioneiros do processo que inovou a produção de sal 
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marinho no Brasil, também faz parte do repertório de motivações que levou os 

empresários à busca por atualizações produtivas. 

Um novo perfil industrial foi inaugurado no ramo salineiro a partir dessa 

atualização dos modos de fazer sal, impondo desafios à ordem social existente e à 

própria existência dos empresários desse ramo. A situação de crise fez emergir 

questionamentos em relação ao papel do empresário na sociedade e, em larga medida, 

os empresários passaram a se sentir incompreendidos no exercício de sua função na 

sociedade. 

 

Eu acho que o empresário, as pessoas que estão a frente das 
empresas, geralmente são mal-vistas pela comunidade, né? Quando na 
realidade era para ser ao contrário, eram para ser bem-vistas, porque 
são pessoas que geram emprego, renda para a comunidade em que 
estão inseridas, mas existe uma imagem muito negativa em cima do 
empresariado. Que a pessoa vende, vai fazer algum negócio, aí diz, ah, 
esse cara só quer saber de ganhar dinheiro, não ta preocupado, com 
nada, mas não é bem assim. Acho que a cultura que ta inserida na 
cabeça da população, das pessoas é uma cultura distorcida (Informante 
I).   
 
 
 

O empresário salineiro se vê como uma figura incômoda na sociedade, que, 

em geral, o considera como um predador, apenas interessado no acúmulo de capital. É 

nessa perspectiva que o empresário sente que é incompreendido em seu papel social, 

pois acredita que a sociedade não percebe a contribuição social por ele gerada, oriunda 

da geração de emprego e impostos a serem aplicados na forma de políticas públicas 

governamentais.  

 

 

Bom, é, na verdade, o empresário ele é um gerador de mão-de-obra, 
então eu vejo esse papel muito preponderante, eu vejo também há muita 
incompreensão, sobretudo aqui no Brasil essa coisa não é bem 
compreendida. Então, o empresário também é visto como um explorador 
do trabalho. Então, no mundo capitalista é assim. É também cultura, né? 
Quer dizer [...] uma vez eu via uma frase de Delfim Neto, ele dizia o 
seguinte: “ser empresário neste país é uma temeridade” (Informante C). 
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Os empresários brasileiros, em geral, acreditam que a sociedade tem uma 

imagem negativa deles, vendo-os como predispostos a tirar vantagem das situações em 

benefício próprio, sempre buscando extrair o máximo com menor custo possível. Isso 

reflete na auto-imagem do empresário, fazendo com que esse grupo de atores sociais 

se descreva como fraco, sem prestígio, passivo e sem coesão (DINIZ e BOSCHI, 2004). 

Em certa medida, estabelecendo uma contraposição a esta visão negativa 

sobre o empresário, no segmento salineiro potiguar, há, dentre os empresários, uma 

expressiva valorização do trabalho, como meio indispensável ao alcance da 

prosperidade profissional e pessoal. A premissa, muito própria ainda da produção 

artesanal, de que o sal é um produto do suor do homem, acaba por se fazer presente 

ainda hoje dentre a classe empresarial desse ramo, elemento que corrobora com a 

importância dada ao aprendizado prático de todas as funções produtivas existentes na 

salina. 

As dificuldades percebidas na busca por apoio governamental para o 

desenvolvimento da indústria salineira reforçam a idéia supracitada, pois fortalecem o 

ideário de que o empresário salineiro é um forte, já que é um homem que depende da 

natureza para produzir, e que, mesmo não tendo apoio significativo das esferas 

governamentais para o desenvolvimento da atividade empresarial, consegue contribuir 

para o crescimento da economia do Estado, através, especialmente, da geração de 

empregos e pagamento de impostos. 

 
 

Toda empresa, tanto faz a salineira, como qualquer outro grupo 
empresarial, numa cidade, ele vai gerar o quê? Emprego, renda, serviço, 
bem-estar dos seus empregados, da população, e gerar impostos para o 
governo estadual, municipal, para gerar benefícios à saúde pública, 
quanto à gestão desses recursos ninguém tem nada a ver com isso 
(Informante H). 

 
 

 

O empresariado salineiro acredita que, apesar da ausência do 

reconhecimento social, está cumprindo seu papel quando gera renda, imprimindo uma 

visão de que a empresa, ao desenvolver suas atividades produtivas e cumprir o que lhe 

é impetrado pela legislação pertinente, já justifica sua relevância na sociedade. 
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A crença de que a contribuição social gerada pela empresa, via geração de 

emprego e pagamento de impostos, expressa o cumprimento do papel social da 

organização, sinaliza uma apreensão da RSE em seu estágio mais básico, aquele no 

qual, segundo Swift e Zadek (2002), há apenas a preocupação em cumprir com aquilo 

que é exigido para a efetivação das operações empresariais, havendo uma 

supervalorização das obrigações econômicas em detrimento das obrigações ambientais 

e sociais.  

Além do sentimento de que a sociedade tem uma imagem negativa da função 

empresarial, faz-se presente, no segmento do sal, o ideário de que o governo também 

não rende o devido reconhecimento ao setor, a saber: 

 

Agora vou fazer minha crítica, a questão, por exemplo, do Estado do Rio 
Grande do Norte não está nem aí para a atividade salineira, ele nunca 
fez um benefício, não dá o devido valor, só quer saber da arrecadação, 
prefeitura também fica assim neutra (Informante I). 

 
 
 

Fazem-se presentes nesta visão acerca do relacionamento entre poder 

público e iniciativa privada, os traços de dependência sob os quais se consolidou a 

classe industrial brasileira, implicando na expectativa por ações governamentais que 

contribuam para o favorecimento do crescimento do setor. O empresariado salineiro, 

então, imagina-se em meio a uma dupla iniquidade: a ausência de suporte 

governamental para o setor e a imagem negativa que a sociedade tem sobre a 

categoria.   

Essa visão reflete o fato de que, no Brasil, segundo Lanna (1995), não há a 

figura do empreendedor puro, pois não há empreendedor que não tenha recebido 

favorecimentos, privilégios ou incentivos fiscais do Estado, havendo sempre uma forte 

conexão entre essa categoria patronal e o Estado, como demonstra a fala da entrevista 

abaixo,  

 

 
Eu acho que o governo tem que ter uma atenção maior na iniciativa 
privada, de entender que é o empresário que contrata, que paga o 
imposto, que garante o emprego e que a carga tributária que a gente 
tem hoje ela é inadequada, completamente inadequada, ela é 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

139 

completamente predadora. Nós temos um sócio hoje, um sócio dentro 
da empresa que é o governo, e é o sócio mais agressivo (Informante F). 

 

 

Em meio a essa perspectiva, reforça-se o ideário de que, diante da forma 

como o segmento salineiro é “tratado” pelo governo fazem-se ainda mais injustas as 

formas de cobranças dos impostos relativos ao setor, ou seja, para o empresariado, a 

categoria faz sua parte, sem, no entanto, receber a contrapartida governamental para o 

fomento do setor. 

Em sendo assim, um individuo, que supera as adversidades da natureza e as 

dificuldades de políticas governamentais e que, ainda assim, colabora para o 

desenvolvimento da sociedade, necessita de colaboradores leais para o empreender 

cotidiano de suas atividades. Desse modo, em larga medida, o empresário salineiro 

potiguar caminha na busca por, também, após a consolidação da tecnificação da 

produção, fomentar um ambiente de trabalho que favoreça a criação de laços entre 

empresa/empregado, uma contraposição à larga utilização temporária da mão-de-obra 

exigida quando da produção manual do sal.   

A rotatividade da mão-de-obra no segmento salineiro significou, durante muito 

tempo, uma espécie de “calo” que precisava ser curado. O sal marinho continua, sendo 

um produto sazonal, no entanto, o aumento da produtividade alcançado com a 

introdução das máquinas no processo produtivo e a melhoria das condições de 

armazenamento do produto em épocas de baixa na produção possibilitaram organizar a 

produção de maneira tal que diminuiu a índices mínimos a necessidade de contratar 

mão-de-obra extra, no período de pico da produção. O aumento da exigência da 

qualificação funcional também permite que os trabalhadores exerçam mais de uma 

função, possibilitando o trabalho direto na produção em determinado período do ano, e 

o desenvolver de outras atividades, como refino, por exemplo, no restante no ano.   

Diante disso, congregar funcionários compromissados e leais à empresa 

passa a constituir-se parte dos discursos dos empresários salineiros, até porque a 

constituição de uma empresa com funcionários fiéis, que sintam satisfação no trabalho 

que fazem, acaba por contribuir para reverter uma visão social acumulada 

historicamente de que os empresários salineiros foram os grandes responsáveis pelos 
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problemas sociais gerados com o desemprego em massa ocorrido anteriormente no 

setor.  

Soma-se a isso o fato de serem as cidades produtoras de sal de pequeno e 

médio porte, favorecendo a proximidade dos moradores, em especial quando se 

trabalha no mesmo ramo ou empresa, o que aponta para certa exigência de um 

compromisso sócio-moral daqueles moradores mais abastados em ajudarem aqueles 

menos afortunados. Sendo os empresários do sal os atores sociais mais abastados, o 

ideário da ajuda acaba por transferir-se também para a esfera da empresa, como 

evidencia a entrevista a seguir,  

 

 

Eu digo que é quase uma empresa familiar, por exemplo, a mulher tá 
doente, precisa de um carro, a gente arranja, uma ajuda financeira. 
Esses dias, um funcionário aqui tomou umas no fim de semana, caiu da 
moto e teve um problema no joelho, nós pagamos uma cirurgia para ele 
particular em Natal, porque teve problema no SUS, iria demorar demais. 
Então, acaba não precisando de um projeto formal, porque eles têm tudo 
aqui. A gente tem um pouco de paternalismo até, é informal, mas 
funciona (Informante B).  

  

Reforçam as relações paternalistas nas empresas salineiras o fato de serem, 

não raramente, organizações que se construíram sob uma história familiar e que, 

também, em grande maioria, passaram pela fase artesanal da produção, o que faz com 

que o conhecimento adquirido no ambiente de trabalho seja considerado como algo 

passado de geração em geração, numa relação paternal entre aquele que ensina e o 

que aprende. 

Dessa forma, as relações sociais se organizam pela confiança formal, 

definida comumente nos termos contratuais que se referem aos compromissos das 

partes envolvidas, mas, também pela confiança informal, que vai sendo construída com 

o tempo, a partir da dinâmica convival na qual vão aparecendo pequenas dicas de 

comportamento e caráter. Assim, quanto maior o nível de confiança informal, mais 

sólidas são as redes de cooperação existentes na organização (SENNETT, 2006).   

 

Nós temos uma imagem muito boa junto aos funcionários, outra coisa 
também é que nossos funcionários são muitos antigos, na maioria, a 
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maior parte são pessoas que estão conosco há muitos anos, por 
exemplo, ano passado nós tivemos cinco funcionários na empresa que 
saíram por aposentadoria, assim é um dado bom, porque é uma 
indústria que demite muito, que troca muito, existe uma rotatividade 
muito alta, mas estão saindo aquelas pessoas que entram e saem, não 
aquelas pessoas que já estão há muito tempo. Porque eles, as pessoas, 
gostam de trabalhar na empresa, pelo menos é esse o retorno, o 
feedback que eu tenho, de que gostam daqui, que se sentem bem, que 
se sentem bem tratados, e eu acho que isso é importante, muito 
importante (Informante E).   

 

   

Os empresários, para além dos salários e obrigações sociais legais que têm 

para com os funcionários, acabam por firmarem-se como voluntariamente solidários a 

diversos tipos de problemas enfrentados pelo corpo funcional. É uma transação 

humana, que, obviamente, transcende a relação mercantil, e acaba por se tornar uma 

troca moral, na qual, após a doação, a contraprestação deve vir sob a forma de gratidão 

e sob a obrigação de retribuir a dádiva através da colaboração contínua com o 

crescimento da empresa e com a lealdade pessoal à figura do empresário. 

No campo das análises de Mauss (1950) sobre as trocas nas sociedades 

primitivas, pode-se inferir o quão complexas são as relações de troca, aqui trazidas 

para a especificidade patrão/empregado na sociedade moderna, visto que, não é nem 

uma prestação livre e gratuita, nem tampouco uma troca totalmente utilitária, é uma 

espécie de relação híbrida, que se processa e que vai mantendo uma aliança 

proveitosa para ambas as partes.  

As “trocas de favores”, porém, não rompem com as diferenças existentes 

entre patrão e empregado, configurando a devoção, manifesta sob a forma de 

fidelidade e dedicação ao trabalho, como uma reciprocidade hierárquica, que expressa 

a idéia de que a retribuição é um dever daqueles que são hierarquicamente inferiores 

(LANNA, 1995). 

É bem certo que, comumente, há um intervalo temporal entre a dádiva e a 

retribuição, pondo um véu que permite com que atos simétricos pareçam sem relação 

(BOURDIEU, 2005). O compromisso do empregado com o empregador, então, não é 

fruto do acaso, mas faz parte da relação de trocas que vêm se estabelecendo entre 

ambos, um precisa da confiança do outro, cada qual a sua maneira.  
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Nesse caso, a verdade de uma relação de dominação acaba por transformar-

se em paternalismo, pois o reconhecimento que se tem da dívida para com o 

empregador transfigura-se em agradecimento duradouro, que pode, inclusive, atingir a 

afeição, como explica Bourdieu (2005, p. 170), 

 

A alquimia simbólica, tal como acabo de descrevê-la, produz, em 
proveito daquele que cumpre com esses atos de eufemismo, de 
transfiguração, de conformação, um capital de reconhecimento que lhe 
permite ter efeitos simbólicos.    

 
 

As ações paternalistas possuem efeitos simbólicos que se traduzem no 

reconhecimento do “favor” como ato de solidariedade que deve continuamente ser 

agradecido. Isso gera uma conformação com a situação vivida e ciclicamente reforça o 

ideário de que, quando necessário, a figura do patrão sempre estará presente para 

ajudar, fortalecendo os laços simbólicos de dominação entre “quem ajuda” e “quem é 

ajudado”.     

Não é rara, dentre as empresas salineiras, a não formalização de um 

departamento específico para tratar da gestão dos recursos humanos, já que muitas 

das decisões pertencentes a essa ceara acabam por ser personalizadas e tratadas 

diretamente pelos empresários e seus gerentes. Tal perspectiva de ação reforça o 

imaginário do favor, que deve ser retribuído na forma de compromisso e lealdade para 

com o patrão, bem como o mito do empresário como homem forte diante das 

adversidades e disposto a ajudar aos que com ele colaboram. 

No construto social do ser empresário salineiro potiguar faz-se presente 

também o ideário de que o ramo do sal é constituído de atividades tipicamente 

masculinas, ou seja, quando do trabalho manual nas salinas a dureza do labor, e a 

própria condição da existência feminina à época tornavam a atividade salineira 

destinada exclusivamente aos homens. Desta feita, o gerenciamento das atividades 

também deveria ser executado por homens, que seriam responsáveis por impor a 

ordem necessária à organização da produção e da gestão, como expressa a fala 

subseqüente, 
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Eu trabalho há 55 anos no ramo do sal e nunca vi mulher na produção 
não, nem na administração, quer dizer hoje tem, muito poucas. Não tem 
mulher nenhuma não. O sal é um trabalho muito pesado, exige força, 
sem querer ser machista com a senhora, mas não dá para mulher 
(Informante A). 

 

 

Mesmo com a introdução das máquinas, que conduz a produção a um 

patamar de atividade não mais dependente da força humana, o trabalho com o sal 

permanece enraizado como labor feito pelos homens, fato que se reproduz nas 

atividades de gestão e, até mesmo, de venda dos produtos. Atualmente, existe boa 

quantidade de mulheres trabalhando em funções administrativas nos escritórios das 

empresas. No entanto, não há mulheres nas atividades de extração, e nas áreas de 

gestão de venda,   elas estão em minoria, conforme explicita a fala de uma 

entrevistada, 

 
 

Na verdade meu irmão começou na empresa com 13 anos ele era 
embalador, ensacando o sal, que é a função básica da indústria salineira 
e eu comecei um pouco mais tarde. Ele já estava aqui, já estava até 
dividindo as funções com meu pai. A empresa já tinha um certo porte 
quando eu entrei porque o meu pai achava que mulher não deveria 
trabalhar. Ele achava que mulher deveria só cuidar do marido e dos 
filhos e houve uma resistência muito grande a minha participação. 
Então, quando eu vim para a empresa já foi bem tarde já (Informante E). 
 

  

O expresso na entrevista acima denota uma visão do que deveria ser o papel 

exercido pela mulher na sociedade. O cuidado com o marido e filhos já era suficiente 

para a realização feminina, de tal maneira que o mundo do trabalho, espaço no qual as 

relações exigem características distintas das do espaço familiar, deveria ser ocupado 

apenas pelos homens.  

Não fugindo às condições sócio-culturais mais gerais que permeiam o 

imaginário brasileiro e nordestino, mas conferindo especificidade à situação 

experimentada no segmento salineiro do Rio Grande do Norte, a figura masculina do 

empresário ainda é a mais comum, até mesmo porque é este homem quem 
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supostamente detém maior conhecimento prático da produção salineira, pois estaria, 

pela condição biológica, apto a vivenciar todas as fases de um processo salineiro. 

Apesar da mecanização do processo produtivo salineiro ter tornado o trabalho 

menos dependente da força física, o simbolismo da força e do trabalho pesado 

permanece forte no meio empresarial salineiro, dificultando o acesso feminino ao 

trabalho neste setor. Tem-se uma mescla do simbolismo da produção salineira como 

atividade pesada e nuances de modernidade, reforçadas pelas modificações 

produtivas, oriundas da mecanização, que tornam o conhecimento técnico mais 

importante do que a força física na efetivação das atividades produtivas.  

Se, historicamente, a entrada da mulher no mercado de trabalho foi parte de 

um processo de luta, a participação feminina em altos cargos de gestão ainda se 

configura como parte do processo de emancipação das mulheres na sociedade. No 

âmbito do segmento salineiro norte-rio-grandense, porém, a situação é agravada pelo 

próprio modo instituído de se fazer empresário que acaba por considerar as mulheres 

frágeis demais para a vivência das fases da produção do sal. 

Contudo, esse modo de se fazer empresário salineiro vem sofrendo 

alterações, não que o entendimento de todas as fases de um negócio deixe de ter 

grande importância para a formação de ator social, que irá gerir a empresa, mas a 

própria compreensão do que vem a ser todas as fases de um negócio tem sido 

acrescida de novos elementos, e a eficácia de uma entidade empresarial deixa de 

centrar-se apenas nos meios e virtudes do dirigente, e coloca foco também no valor 

criador do sistema de funcionamento adotado pela organização (SAINSAULIEU, 

KIRSCHNER, 2006). 

 

 

Bem, a empresa ela tem que tá sempre bem dinâmica, hoje em dia com 
o mercado competitivo, competição acirrada, você têm que estar 
constantemente avaliando, todas as decisões que são tomadas, que a 
empresa salineira de hoje não é a mesma de 10 anos atrás [...] por 
exemplo, agora recentemente nós resolvemos terceirizar a colheita de 
uma salina, porque estávamos achando que o custo estava muito 
elevado e como a empresa é muito antiga, tem mais de 60 anos, tinha 
muitos vícios, muitas coisas que a gente não conseguia mexer, então 
levantamos o custo de quanto seria essa colheita, aí abrimos proposta 
de empresa para fazer essa terceirização (Informante F).  
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O trecho da entrevista do informante F revela que, mesmo com a presença 

ainda forte de elementos tradicionais da cultura do segmento salineiro, variáveis da 

gestão moderna também se fazem presentes. As exigências do público consumidor, as 

novas técnicas produtivas e as próprias condições de negociação do produto foram 

sendo alteradas ao longo da existência do setor, de tal maneira que, os modos de 

organizar o fazer salineiro também sofreram modificações.   

A introdução de novas formas de gestão e organização do processo 

produtivo, tais como a citada terceirização de atividades, demonstram que as estruturas 

sob as quais se assentam as empresas salineiras têm sofrido modificações nas 

variáveis técnicas e culturais constituintes do modo de produção do setor salineiro do 

Rio Grande do Norte, exigindo também a recriação dos modos de ser do empresário do 

sal.  

A renovação de mecanismos de gestão, tradicionalmente enraizados no setor 

salineiro, não vem ocorrendo através de um rompimento definitivo. Ao contrário, tem-se 

atualmente um processo no qual convivem conceitos e práticas distintas que, 

influenciando e sendo influenciadas umas pelas outras, tem construído os elementos 

econômicos, sociais, culturais e simbólicos característicos do segmento salineiro 

contemporâneo.        

Mesmo carregando a forte marca da força que a indústria tem no processo de 

formação histórica da economia do Estado, o empresário do sal marinho potiguar, ao 

mesmo tempo, não tem como fugir de determinações contextuais que foram se 

impondo à sobrevivência do segmento salineiro como negócio lucrativo. No entanto, as 

escolhas e as trajetórias desses atores sociais não são simplesmente determinadas no 

campo da racionalidade puramente econômica. Ao contrário, sob um olhar relacional da 

trajetória deste grupo social, observa-se ainda um paradoxo entre o respeito à tradição 

constitutiva do ramo salineiro e a necessidade de renovar o sistema social empresarial, 

adequando-o a patamares mais compatíveis com as exigências econômicas, sociais e 

ambientais postas às empresas contemporâneas.  

Nesse patamar reflexivo, convém afirmar que a configuração do empresário 

salineiro do Rio Grande do Norte é constituída para além da identificação de atributos 
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que os encaixem em categorias tipificadas de gestão ou das escolhas racionais. Toda a 

trajetória experimentada, as consequências, intencionais ou não, os interesses, sejam 

eles econômicos ou simbólicos, bem como as perspectivas almejadas para o futuro 

próprio e da empresa são também parte dos processos constitutivos do empresário do 

sal, pois “A ação econômica não se desenrola em um vazio social; ela não é, também, a 

tradução automática da estrutura social nas decisões individuais” (STEINER, 2006, p. 

80). 

Embebidos pelos construtos sócioeconômicos próprios do percurso do sal no 

Rio Grande do Norte, esses atores foram construindo uma visão de mundo que lhes 

singulariza, e é justamente dentro dos parâmetros dessa forma de ver e conceber o 

mundo que vão estabelecendo as interações pertinentes ao desenrolar do exercício da 

atividade empresarial, sendo, nesse parâmetro analítico, que cabe a busca pela 

compreensão dos elementos norteadores da ação empresarial salineira no tocante à 

atuação social da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O DESAFIO DA CHUVA, O DESAFIO DA IMAGEM: PERCEPÇÕ ES E 

PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NA INDÚSTRIA 

SALINEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 
Figura 16 : Pilha de Sal Grosso. 

Fonte: Disponível em: www.fsouto.com.br. Acesso em: 08 jul. 2010. 
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As empresas salineiras do Rio Grande do Norte, conforme o capitulo anterior, 

dependem, dentre outros fatores, de condições climáticas especificas para o 

desenvolvimento da produção do sal. Entretanto, além das condições naturais, as 

margens de competitividade, a qualidade do produto, as inovações produtivas e a 

organização da gestão também se colocam como preocupações imperativas ao 

desempenho do empresariado salineiro contemporâneo.  

Nesse sentido, o presente capítulo enfatiza, dentre os desafios postos à 

indústria do sal, os modos como a temática da RSE, tema tão presente no repertório 

das técnicas e estratégias de gestão contemporâneas, vem sendo tratada no âmbito 

das empresas salineiras. Em sendo, pois, as ações socialmente responsáveis, 

empreendidas pelas empresas, expressões de modificações nos modos de 

relacionamento da empresa com a sociedade, o primeiro item do capitulo apresenta o 

contexto sócio- histórico no qual a RSE se desenvolve no Brasil e no Rio Grande do 

Norte.  

O segundo item do capitulo analisa as percepções que o empresário salineiro 

tem acerca da RSE, debatendo a relação de entrelaçamento entre a trajetória de 

formação da indústria do sal e de constituição do habitus empresarial salineiro, com as 

formas como o empresariado vem apreendendo o ideário da RSE.  

O terceiro item do capitulo traz reflexões sobre as ações de responsabilidade 

social efetivamente praticadas no âmbito da indústria salineira potiguar, apontando o 

nível de comprometimento das empresas com o desenvolvimento de práticas nos três 

campos que a RSE engloba, a saber: econômico, social e ambiental.     
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4.1 OS CONSTRUTOS DA RSE NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE: 

TECENDO OS FIOS DE UMA TRAMA EMERGENTE. 

 

Estando imersas em contextos sociais singulares, as empresas vão 

estabelecendo interações distintas com a sociedade em geral e, mais especificamente, 

com seus stakeholders, a depender do contexto histórico do qual estejam sendo parte. 

Do mesmo modo, a figura do empresário, ator social central na constituição da 

empresa, vai se (re) construindo na proporção em que vão estabelecendo os diferentes 

tipos de interação - econômicas, sociais, culturais e simbólicas - pertinentes ao mercado 

no qual se insere.    

É nesta perspectiva que a noção da RSE, bem como de outros elementos 

concernentes ao universo empresarial, pode ser tratada de modos distintos, a depender 

de situações conjunturais que envolvem determinada prática empresarial. 

Descentrando-se o conceito de RSE da empresa, a temática adquire contornos mais 

amplos e pode ser compreendida nos relacionamentos que a empresa estabelece com 

todo o conjunto social que a envolve. 

A trajetória da formação da classe empresarial brasileira, somada às 

peculiaridades de cada região do país, e, de cada segmento da atuação empresarial, 

denota compreensões e práticas de RSE diversas, mas que, em convivência, 

harmoniosa ou não, configura os padrões sobre os quais vai se estabelecendo a 

relação empresa/sociedade.    

Examinando as particularidades da realidade brasileira, pode-se identificar 

que, somente a partir da década de 1930, é possível visualizar a efetiva formação de 

uma classe empresarial nacional. Até então, a atividade empresarial no Brasil era 

incipiente, a economia assentava-se sobre uma estrutura agro-exportadora e a 

atividade industrial não tinha grande expressão (JAIME, 2005). A partir de 

acontecimentos como a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 1929 e a 

Revolução de 1930  se vê alavancar uma ruptura com o passado colonial do Brasil, 

favorecendo nessa direção o processo de industrialização nacional (BRUM, 1991). 

 É justamente a partir dos anos de 1930, então, que efetivamente começa a 

tomar corpo no Brasil uma elite industrial que, defensora da industrialização como 
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aspecto fundamental ao crescimento do país, buscava firmar-se, evitando conflitos de 

interesses diretos com a elite rural da época, e fortalecer-se politicamente, 

estabelecendo laços simbióticos com o Estado, bem como construindo alianças com a 

elite rural e comerciante de grande porte (BOSCHI, 1979).  

Considerando as estruturas históricas brasileiras, é possível identificar, antes 

do efetivo processo de industrialização, ocorrido a partir de 1930, os primeiros indícios 

do processo de industrialização brasileira nos engenhos de açúcar, e, posteriormente, 

no segmento cafeeiro, o que implica a idéia de que os construtos da indústria nacional 

estiveram intimamente ligados ao mundo rural e aos traços da figura do coronel que 

geria as fazendas e as produções agrícolas à época. É nesse sentido que Vasconcellos 

(1995, p. 230) explica:  

 

 

Os traços deste personagem passaram para o mundo organizacional. 
Tanto as empresas privadas quanto as organizações ligadas ao Estado 
conviveram historicamente com a mesma lógica gerencial: autoritarismo, 
nepotismo, clientelismo, favoritismo, ausência de critérios internos nas 
organizações. Quanto à inserção nos mercados, estes têm sido definidos 
e protegidos pelo setor público, para o aproveitamento de alguns amigos 
privilegiados.    
 

  

Sob o manto da dependência e do favorecimento, a emergente classe 

empresarial brasileira carrega, para os modos de gestão que empreende, os traços 

sócio-culturais sob os quais foi historicamente se fundando, o que reforça as empresas 

como organizações socialmente enraizadas, movidas, também, por interesses não 

econômicos e pelas múltiplas conexões sociais que se processam entre indivíduos e 

grupos.  

Nas palavras de Bourdieu (2005), as empresas são compostas por indivíduos 

e estruturas, sendo as condições nas quais os agentes negociam dependentes da 

história que constitui o espaço de ação dos atores; e as estratégias adotadas pelas 

firmas vinculadas à posição que ocupam no campo econômico, bem como à 

governança interna, mais especificamente das disposições socialmente constituídas 

dos gestores.    
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Em meio a um processo de disputa pelo seu próprio fortalecimento e 

consolidação, o estabelecimento da classe empresarial brasileira não se configura de 

modo homogêneo, até mesmo porque a efetivação de um novo segmento de classe no 

seio da burguesia nacional implicava modificações não apenas nas estruturas 

produtivas nacionais, mas nas próprias relações sócioeconômicas de poder 

historicamente estabelecidas. 

Com a chamada Era Vargas, dá-se início a um conjunto de reformas político-

institucionais, que em larga medida, busca garantir ao poder público um meio para lidar 

com a incorporação política dos atores emergentes do processo de industrialização. No 

que concerne à classe empresarial, surgem estruturas corporativas de representação, 

tanto aquelas integradas aos sindicatos nacionais, estaduais e locais, como Conselhos 

Econômicos de finanças, comércio exterior e política industrial e comercial (DINIZ, 

BOSCHI, 2004). 

O empresariado nacional, no processo de busca por construção de sua 

identidade como grupo social, tinha acesso ao sistema político via associações 

tuteladas pelo próprio Estado. E, ao mesmo tempo, buscava garantir legitimidade 

através da construção de um discurso que enfatizava o fomento da produtividade e 

consumo no país como responsáveis por garantir o crescimento brasileiro. Esse 

discurso apontava para o papel da indústria na geração de bem-estar social, o que, 

pode representar, ainda que sem uma explicitação clara por parte do empresariado de 

uma preocupação com a realidade social, um protoconceito da responsabilidade social 

empresarial (JAIME, 2005).  

O contexto nacional de incentivo à indústria “empurrava” as empresas, bem 

como seus lideres, para que ocupassem o lugar da produção na sociedade. No entanto, 

as empresas, apesar de imbricadas no contexto social, não são resultados mecânicos 

dos processos sociais do qual fazem parte. Ou seja, mecanismos de adaptação e 

organização endógenos também estavam sendo definidos nesse processo de formação 

da empresa nacional. 

Emergiam, assim, modos de gerir os recursos produtivos que iriam 

delineando, ao mesmo tempo, as estruturas gerenciais internas, bem como as 

respostas dadas pelas empresas às exigências postas na relação com a sociedade e o 
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mercado. Como o cenário era de incentivo à expansão da produção industrial, as 

preocupações empresariais tinham foco apenas na gestão eficaz dos recursos 

produtivos, fossem eles econômicos, técnicos ou humanos. 

Com a instauração do Governo Juscelino Kubistschek, o processo de 

aceleração industrial passa estar no centro da criação de novos patamares de 

desenvolvimento no país. Assim, ganha visibilidade como a principal entidade de classe 

do setor industrial a FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, até 

mesmo porque é na região Sudeste e, mais especificamente, em São Paulo que se 

concentra a maior parte dos investimentos governamentais para fomento da indústria, 

e, através do reforço à representação dos interesses empresariais no Estado via 

Grupos Executivos, o empresariado brasileiro participa ativamente no delineamento do 

modelo de desenvolvimento nacional proposto pelo Governo vigente à época (BRUM, 

1991; DINIZ, BOSCHI, 2004). 

As condições políticas geradoras dos mecanismos de regulação que regiam 

as interações econômicas no Brasil no governo Juscelino Kubistschek favoreciam ao 

capital estrangeiro, expressando um posicionamento de dependência do Brasil com 

relação a economias internacionais de maior porte, e, ao mesmo tempo, sinalizando 

que as elites empresariais nacionais, em alguma medida, reproduziam esta relação de 

dependência, esperando do Estado brasileiro uma intervenção que promovesse na 

empresa nacional patamares de competitividade passíveis de igualdade com os das 

empresas estrangeiras.       

O suporte do Estado brasileiro ao desenvolvimento das atividades 

empresariais acabava por gerar, não somente dependência do empresariado nacional, 

como também uma postura de passividade diante da própria construção de uma 

identidade de classe dominante no processo de constituição do capitalismo nacional, 

bem como da participação no processo de desenvolvimento econômico, político e social 

(RICO, 2004). 

Como a concepção de desenvolvimento do Governo Kubistschek associava 

desenvolvimento à modernização e crescimento econômico, o papel das empresas 

acabava por não ultrapassar o próprio cumprimento das atividades produtivas e a 
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geração de emprego e renda, funções compatíveis com a lógica sócio-política 

fortemente presente no contexto da época.  

Após o Golpe de 1964 e a conseqüente instauração do Governo Militar, a 

política de desenvolvimento nacional centrou-se no investimento estatal em setores 

como o petroquímico e metalúrgico, propiciando o crescimento da produção de bens de 

capital. Ao mesmo tempo, os militares mantinham a política de arrocho salarial, 

ocasionando piora nos níveis de distribuição de renda e desigualdade social (BRUM, 

1991).  

A forte ligação entre empresários e Estado foi mantida pelos militares de tal 

forma que além de os empresários estarem ocupando cargos no governo militar, era 

possível encontrar também militares aposentados participando do quadro gerencial de 

grandes empresas nacionais (KIRSCHNER, 1995 apud KIRSCHNER, 2006). 

Não obstante, ainda no início da década de 1970, amplos setores da 

sociedade passam a questionar os efeitos da ausência de consistência de um modelo 

de desenvolvimento dependente, acelerado e desigual, o que levaria à própria 

insustentabilidade das práticas e políticas do regime militar. As elites empresariais da 

época esboçam uma reação de divergência com a política governamental, retirando o 

apoio inicial à política ortodoxa de estabilização econômica dos governos militares e, 

acrescentado aos seus repertórios discursivos em prol da economia de mercado, o 

ideário da democracia. Pela primeira vez na história nacional, o empresariado brasileiro, 

ainda que cauteloso nos discursos e tomadas de posição, vai além da defesa exclusiva 

de seus interesses corporativos e acresce à arena de debates, que lhe é pertinente, 

tópicos que extrapolam os limites da defesa dos interesses econômicos. 

Diante dos questionamentos acerca das práticas autoritárias do regime 

militar, abre-se espaço na sociedade brasileira para o debate em torno da construção 

da democracia, bem como para a discussão acerca da necessidade de revisão das 

concepções que aliam desenvolvimento exclusivamente, à elevação das taxas de 

crescimento econômico.  

No âmbito das empresas, novas racionalidades, para além da estritamente 

econômica, começam a emergir, seja internamente, através do início da implantação da 

Gestão de Recursos Humanos em algumas empresas; seja externamente, com alguns 
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indicativos de preocupação com a satisfação do consumidor e com os desgastes 

ambientais ocasionadas pelo processo produtivo. 

Não é possível identificar a substituição de uma racionalidade econômica por 

outra mais voltada a preocupações sociais e ambientais, entretanto, as estruturas 

hierárquicas e burocráticas das empresas iniciam um processo de convivência com a 

instauração de estruturas de organização do trabalho mais flexíveis e mais abertas à 

apreensão de necessidades sociais e ambientais colocadas pela força de trabalho e 

pela própria sociedade (SAINSAULIEU, KIRSCHNER, 2006).    

Nesse contexto, faz-se importante destacar que, até o fim do regime militar, 

não há indícios muito significativos de que preocupações sociais mais amplas 

estivessem presentes na agenda empresarial, ou seja, apenas aqueles empresários 

crentes na idéia de que sendo ricos têm obrigações caritativas para com os pobres 

praticavam algum tipo de ação caritativa pontual. Diferentemente de países como os 

Estados Unidos, que já em 1950, tinham definido a legalização de práticas filantrópicas 

feitas por empresas, no Brasil, pelo próprio contexto sócio-cultural e simbólico, a 

discussão sobre o papel social das empresas ainda não se fazia objeto de discussão 

muito presente no meio empresarial até o processo de transição democrática.  

Corroborando com a argumentação supracitada, a associação mais ampla de 

que se pode fazer do empresariado brasileiro com a RSE até 1977 se dá através das 

discussões, protagonizadas pela Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas 

(ADCE – Brasil)58. Debatendo especialmente sobre o balanço social e sobre valores, 

notadamente embasados pela doutrina social da igreja, que deveriam nortear a atuação 

solidária de empresas, a ADCE trata da função social da empresa partindo da noção 

cristã de ajuda solidária para construção do bem comum.  

Ou seja, nesta perspectiva, a RSE era encarada muito mais como um dever 

cristão do que como uma efetiva noção a ser incorporada pelas práticas de gestão 

empresarial. Contudo, o fato da ADCE poder ser considerada como a primeira 

associação que congrega empresários a trazer ao Brasil o debate de assuntos 

                                                 
58 A ADCE foi primeiramente fundada em São Paulo no ano de 1961. Contudo, somente em 1977 
expande-se para outros Estados do país e passa a consolidar-se como um movimento nacional, 
disponível em: www.adcesp.org.br. Acesso em: 26 nov. 2009. 
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concernentes às especificidades da temática da RSE, confere importância à 

associação, justamente por colocar em debate o ideário da responsabilidade social. 

Já com a instauração da Nova República, a partir de 1985, o empresariado 

nacional, ao mesmo tempo em que atua na defesa da modernização do capitalismo 

brasileiro, passa a articular estratégias de proteção de seus interesses no tocante às 

questões operárias, cada vez mais evidentes à época. O agravamento das 

desigualdades sociais, resultado dos modelos de desenvolvimento adotados até então 

no país, traz à tona uma série de demandas dos trabalhadores por melhores condições 

de trabalho e vida, tais demandas consubstanciam-se em inúmeros movimentos de luta 

operária e as greves que, como instrumento de luta da classe trabalhadora naquele 

período, são comumente tratadas como ilegítimas pelo empresariado, que costumava 

se negar a negociar por esta via.  

Afora essa indisposição com relação às causas operárias, o empresariado, 

logo nos primeiros anos do processo de transição democrática brasileiro, não 

apresentava muita disposição para a negociação de alianças e acabava por focar-se 

em propostas que ressaltavam exclusivamente interesses muito específicos da própria 

classe ou de segmentos dela. Tal postura refletiu numa visão negativa da classe 

empresarial nacional, avaliada pela sociedade como despreparada para mudanças, 

ineficaz e aproveitadora dos recursos públicos estatais. 

 Diante dessa visão negativa, em meio a um cenário de disputas políticas, e 

visando organizar-se para defender seus interesses na Nova Assembléia Constituinte, 

surgem organizações empresariais, ou mantidas por empresários que, dentro de uma 

matriz mais conservadora, objetivam difundir os preceitos do liberalismo econômico 

entre as elites empresariais e formadores de opinião. Como exemplo, tem-se os 

Institutos Liberais, organizados a partir de 1983, com sedes nas grandes capitais do 

Brasil e focados em educar as elites nos princípios do livre-mercado (GROS, 2003).   

Porém, a organização política empresarial nesse período é marcada por 

fragmentações e ambigüidades, manifestas nas cisões em torno da implantação da 

agenda liberal, o que revela posições divergentes quanto à privatização, 

desregulamentação, reconversão industrial e a própria abertura econômica. As 

posições divergentes reveladas se traduzem em núcleos concorrentes de poder, 
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apontam para preocupações com o processo de construção da democracia nacional e 

sinalizam, ainda, para a lentidão com que o país ingressa no processo de reformas 

econômicas orientadas para o mercado. Afora isso, a diversidade da categoria 

empresarial traz como consequência, a quebra de uma posição monolítica 

conservadora, tanto no que se refere aos posicionamentos políticos, como no que diz 

respeito à dimensão organizacional (DINIZ, BOSCHI, 2004).  

 

Uma grande cota de incerteza rondava o fim da ditadura, o que induziu 
um salto nas atitudes empresariais que, da mera defesa de interesses 
concretos, passaram a outras capazes de levar em conta uma 
multiplicidade de fatores que ultrapassavam seus interesses imediatos 
(GROS, 2003, p. 281). 
 
 

Nesse cenário, surge também, em 1987, a partir de uma reunião de vários 

empresários da indústria paulista com o então ministro da Fazenda Bresser Pereira 

para discutir propostas para a Assembléia Constituinte, o Pensamento Nacional das 

Bases Empresariais – PNBE. No entanto, é somente em 1990 que o PNBE é 

oficializado como uma entidade empresarial que objetiva modificar o Brasil através do 

exercício da ética e da cidadania (Ideário do PNBE, 1990)59. 

Tendo atuação no movimento que culminou no impeachment do presidente 

Collor (1992), defendendo a importância da construção de um projeto de 

desenvolvimento para o Brasil que se pautasse no amplo debate nacional e assumindo 

também a defesa do meio ambiente, o surgimento do PNBE permite, segundo Jaime 

(2005), sinalizar um marco no surgimento das preocupações do empresariado brasileiro 

com a responsabilidade social.  

Dada a conjuntura sócio-histórica de concentração industrial e, 

consequentemente, de concentração da própria elite empresarial nas regiões Sul e 

Sudeste, advêm destes espaços geográficos as iniciativas pioneiras no debate da RSE 

no Brasil. Não que o contexto histórico por si seja capaz de explicar ou originar o 

surgimento do debate em torno da RSE na realidade brasileira, porém para as 

empresas localizadas no eixo Sul-Sudeste, que estiveram comumente à frente na 

                                                 
59 Disponível em www.pnbe.org.br. Acesso em: 26 fev. 2010. 
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economia nacional, a adoção de práticas de gestão mais condizentes com as 

exigências sociais e mercadológicas faz-se imprescindível. 

Aprofundando os debates empresarias em torno da responsabilidade social, 

em 1995, com 26 empresas associadas, surge o Grupo de Institutos e Fundações 

Empresariais – GIFE, originário de um grupo de diversas organizações empresariais 

que, já desde 1989, vinha se reunindo informalmente para discutir temas relacionados à 

filantropia. Por seu estatuto, o GIFE é fruto do processo de redemocratização do país e 

da crescente conscientização do empresariado da sua responsabilidade na 

minimização das desigualdades sociais e tem como missão aperfeiçoar práticas de 

investimento privado com vistas à melhoria do bem comum (GIFE, 2009). 

Trabalhando numa perspectiva de atuação em rede, o GIFE atua estimulando 

a construção de parcerias entre diversas organizações que atuem em projetos sociais, 

ambientais e culturais, de forma planejada, monitorada e sistematizada. No ano de 

2008, a organização contava com 112 associados, sendo que destas 68 empresas têm 

atuação na região Nordeste, tendo totalizado, de acordo com o censo realizado no 

mesmo ano R$1,15 bilhão de reais em investimentos sociais privados (GIFE, 2009). 

Na direção de atuação preconizada pelo GIFE, é possível identificar sinais de 

uma ligação mais efetiva do empresariado com a temática da responsabilidade social, 

bem como a abertura das empresas à incorporação de mecanismos de gestão que 

considerem como elementos importantes a humanização da empresa e a promoção de 

canais de relacionamento entre empresa e sociedade. Essa ampliação das 

possibilidades de entendimento e ação no âmbito da responsabilidade social não 

significa que a temática da ação social empresarial esteja plenamente incorporada pelo 

empresariado brasileiro em geral, entretanto, denota, sobremaneira, um cenário de 

disputas entre várias propostas de atuação empresarial. 

A idéia da empresa como uma construção social é reforçada nesse cenário, 

pois o momento pós-abertura democrática no Brasil colocou para toda a sociedade, em 

especial grupos sociais organizados e movimentos sociais em geral, a urgência do 

debate em torno de elementos cruciais aos rumos de construção da própria democracia 

no país. O empresariado nacional passou a ter preocupações mais amplas, 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

158 

relacionadas não somente à sobrevivência no mercado e, com isso, outros discursos, 

como o da função social da empresa, foram se incorporando ao repertório empresarial. 

Na década de 1990, a adoção da RSE passou a ser ainda para as empresas 

uma forma de legitimação, tanto perante a concorrência internacional, quanto diante do 

público consumidor brasileiro. A construção de uma imagem mais positiva e moderna 

da empresa nacional fazia-se necessária, frente ao cenário de abertura comercial, de 

tal forma que a RSE se insere na agenda empresarial no momento em que a 

reestruturação de práticas e processos empresariais era imperativa à permanência no 

mercado.  

Fortalecendo o alargamento da difusão da RSE no Brasil, em 1998, um grupo 

de 11 empresas funda em São Paulo o Instituto Ethos de Responsabilidade Social. 

Tendo como missão ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 

responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade mais justa, o 

Ethos desenvolve atividades voltadas para a sensibilização e divulgação da RSE, além 

de produção de informações que englobem a temática da responsabilidade social, 

construção de indicadores que orientem as empresas a adoção e aprofundamento de 

práticas socialmente responsáveis (ETHOS, 2009). 

Com 1298 empresas associadas60 (Ethos, 2009), atualmente o ideário e o 

trabalho desenvolvidos pelo Instituto Ethos tem se constituído referência no 

entendimento e na difusão da RSE como uma forma de gestão pautada na ética e na 

transparência da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona, e pelo 

estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade.  

Ainda que considerando a relevância da difusão de um conceito em torno do 

tema da RSE e a maior visibilidade conferida à temática no Brasil, a partir de meados 

da década de 1990, urge complementar que tal difusão não implica a apreensão 

homogênea, pela classe empresarial e pela própria sociedade, do conceito em questão. 

Ists implica afirmar que a forma como o conceito vai se espraiando e sendo incorporado 

pelos atores sociais depende, em larga medida, não apenas da interpretação que se 

                                                 
60 Deste número, 76,35% das empresas associadas localizam-se na região Sudeste, 9,1% no Nordeste, 
1,01% na região Norte, 7,94% na região Sul e 4,4% da região Centro Oeste. O Rio Grande do Norte 
sozinho tem apenas 0,53% das empresas associadas ao Instituto. 
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tem do conteúdo contido no conceito, mas também do contexto sócio-cultural em que 

se vai materializar a apreensão conceitual.  

Nessa perspectiva, Cappellin e Giffoni (2007) avaliam que, no início da 

década de 1990, a ampliação da agenda da RSE no Brasil se dá muito mais fortemente 

pela via das doações empresariais destinadas a projetos e entidades fora da empresa e 

em meio a um contexto de reestruturação produtiva, que trouxe como uma das 

estratégias o enxugamento do quadro e a rotatividade de funcionários, que gerou no 

meio empresarial a defesa da desregulamentação de muitos dos direito trabalhistas 

conquistados até então.  

Segundo as autoras em referência, já na segunda metade da década de 

1990, as possibilidades de entendimento da RSE são ampliadas por fatores como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente61, o Código de Defesa do Consumidor62, a Lei 

Federal de Incentivo à Cultura63 e o próprio estímulo do governo de Fernando Henrique 

Cardoso que, em 1994, lançou o Programa Mãos à Obra Brasil reorganizando e 

estimulando as parcerias entre Estado e Sociedade na construção do desenvolvimento 

social. 

Houve, pois, a partir da segunda metade da década de 1990, uma ampliação 

dos conceitos e práticas que envolvem a RSE no Brasil. Essa noção de ampliação da 

RSE pode ser explicitada através do modelo bi-dimensional de Quazi e O’Brien (2000), 

que, ao classificar a RSE em ampla e restrita, demonstra o entendimento da empresa 

para além das funções econômicas, conforme figura a seguir: 

                                                 
61 BRASIL, Lei Federal N. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
62 BRASIL, Lei Federal N. 8.078 de 11 de setembro de 1990. 
63 BRASIL, Lei Federal N. 8.313 de 23 de dezembro de 1991. 
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Figura 17:  Modelo Bidimensional de Responsabilidade Social Corporativa 

Fonte : Quazi, O’Brien (2000). 

 

Vê-se, pois, que, ultrapassar a idéia da empresa exclusivamente como 

agente econômico exige, ao mesmo tempo, um reordenamento interno da forma como 

se configura a gestão empresarial, e um conjunto de variáveis que fazem com que a 

sociedade e, mais especificamente, aqueles segmentos com os quais a empresa se 

relaciona também redefinam suas prioridades e exigências em relação ao papel da 

empresa na sociedade.  

Desse modo, Vinha (2003) destaca que quanto mais socialmente enraizada 

está a empresa, mais exposta estará à vigilância pública, sendo maior também a 

interação com os demais atores sociais locais e exacerbando a sua presença na vida 

da comunidade. Ou seja, considerando a economia como um processo socialmente 

instituído, analisa-se que, para as empresas, a adoção de práticas socialmente 

responsáveis passa a ser de caráter estratégico, já que a sociedade passa a exigir 

posicionamentos que vão muito além das clássicas definições de preços ou introdução 

de inovações que barateiam custos.   
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Atualmente, no Brasil, de acordo com dados do último levantamento realizado 

pelo IPEA (2005), entre 2000 e 2004, a proporção de empresas64 que desenvolvem 

algum tipo de ação social cresceu em 10%, passando dos 59% de empresas para os 

69%, o que representa um total de 600 mil empresas que já atuam em projetos de RSE. 

Sendo que desse quantitativo total de empresas que declaram atuar em algum projeto 

social, 50% estão localizadas no Sudeste, 29% no Sul, 10% no Nordeste, 8% no 

Centro-Oeste e 3% no Norte. Tais dados acabam por ter uma correspondência com a 

própria distribuição das empresas pelas regiões do país. 

Na especificidade do Nordeste, no ano de 2003, ainda de acordo os dados do 

IPEA (2005), as empresas investiram cerca de R$ 505 milhões em comunidades 

carentes, o equivalente a 0,24% do PIB da região no mesmo ano. Dentre as empresas 

nordestinas que atuam na área social, 94% são de grande porte; porém, dentre as 

micro empresas, já 70% declaram efetivar algum tipo de contribuição social à 

comunidade e/ou corpo funcional.  

Os dados supracitados levam a conclusão de que a idéia da responsabilidade 

social está efetivamente posta dentre as temáticas empresariais consideradas 

relevantes no contexto atual. Entretanto, faz-se relevante salientar não apenas a 

heterodoxia com que o ideário da RSE vai sendo incorporado, como também o fato de 

que uma compreensão analítica dos construtos da RSE no Brasil somente é possível 

através do entendimento do repertório econômico, social, cultural e simbólico presente 

nos diversos momentos históricos da formação e afirmação da classe empresarial 

nacional. 

Considerando a realidade brasileira, em nível macro, pode-se observar a 

inserção do debate em torno da RSE sob a via da filantropia cristã e, posteriormente, 

incorporando demandas sociais advindas dos questionamentos sociais em torno das 

políticas e práticas de desenvolvimento que vinham sendo adotadas pelos Governos 

Federais. Entretanto, isso não qualificaria afirmar que os processos de surgimento da 

RSE, em todas as regiões ou segmentos empresariais, se dêem homogeneamente, 

muito ao contrario disto, embora assentado em linhas gerais, que demarcam a 

                                                 
64 De acordo com a pesquisa referenciada, atualmente, 58% das empresas brasileiras estão localizadas 
no Sudeste, 30% no Sul, 9% no Centro-Oeste, 9% no Nordeste e 4% no Norte (IPEA, 2006). 
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realidade nacional, cada espaço local vai produzindo condições próprias para o 

possível desenrolar de uma gestão socialmente responsável.  

Faz-se relevante considerar as particularidades de cada segmento 

empresarial e também as especificidades da constituição desses segmentos 

empresariais em cada região do país. Assim, a ampliação de espectros analíticos que 

envolvem a RSE torna imprescindível debruçar o olhar sobre as variáveis que são 

próprias do conjunto das características de cada segmento empresarial analisado.  

Situado na realidade brasileira, e, em conseqüência, impregnado de traços 

mais gerais da formação histórica nacional, o estado do Rio Grande do Norte 

apresenta, ao mesmo tempo, características singulares que, para além da delimitação 

geográfica, imprimem marcas muito próprias à realidade norte-rio -grandense.  

Do mesmo modo, os traços originários da RSE no Rio Grande do Norte são 

marcados por determinações mais amplas da gestão socialmente responsável no 

Brasil, bem como por condições próprias da existência do empresariado potiguar. Os 

padrões de relação estabelecidos entre empresa sociedade e Estado guardam, pois, 

configurações peculiares que somente podem ser compreendidas por meio da análise 

das múltiplas variáveis que compõem as configurações estruturais do espaço social no 

qual se situam.            

 

 

4.1.1 O Rio Grande do Norte 

  

 

Analisando as condições sob as quais se processam a formação histórica do 

Brasil, não se faz possível afirmar a existência de um processo unívoco de formação da 

classe empresarial nacional. Cada região do país guarda condições próprias de 

desenvolvimento, fazendo com que o papel do empresariado assuma características 

distintas em cada realidade regional e local. 

No caso do Nordeste brasileiro, por exemplo, a década de 1930 era palco do 

denominado surto do algodão, com larga produção em especial nos estados do Ceará, 

Rio Grande do Norte e Paraíba. Entretanto, como o surto industrial brasileiro, que tinha 
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o setor têxtil como carro-chefe e concentrava-se no eixo Sul - Sudeste do país o 

algodão paulista acabava por atender mais facilmente à indústria em expansão. 

Enquanto a década de 1930 é marco do surgimento de uma classe empresarial 

nacional concentrada mais fortemente no Sul e Sudeste, o Nordeste vivia, nessa época, 

um período de declínio econômico e de perda de poder político, já que a produção do 

açúcar e do algodão não mais se colocava em patamar de importância para a economia 

nacional (FERREIRA, 1997). 

Nesse sentido, vê-se que o Nordeste tem fronteiras demarcadas e tecidas, 

em certo contexto histórico e em dadas condições, de modo que, no recorte espacial da 

região está presente uma conjunção de saberes que precisa ser compreendida nas 

condições de possibilidades historicamente construídas e não apenas nos limites 

geográficos (MUNIZ, 1999). 

Na especificidade do Rio Grande do Norte, é possível considerar que, mesmo 

estruturado em base agroexportadora, foi ainda a cultura do algodão que gerou as 

possibilidades do desenvolvimento industrial no Estado, tanto que a primeira fábrica de 

Natal, instalada em 1923, era a Fiação e Tecidos Natal. Além da cotonicultura, a 

indústria do sal da região também já tinha força expressiva no Estado, mesmo na 

década de 1930, prova disso é que em período de safra, chegava a concentrar de 

5.000 a 8.000 operários (FERREIRA, 1989).  

Apesar destas condições, foi nos anos de 1960 que, em especial pelas 

propostas de incentivo industrial, capitaneadas pela SUDENE, tem inicio um processo 

de firmamento da atividade industrial nordestina. No Rio Grande do Norte, a partir da 

década de 1970 os reflexos dessa política industrial já podem ser visualizados na 

instalação de indústrias de destaque, como Guararapes S/A e Confecções Soriedem; 

no fortalecimento da indústria de pescados; na inauguração da primeira fábrica de 

cimentos, em Mossoró; na descoberta de poços de petróleo no litoral potiguar; e, ainda, 

no processo de tecnificação da indústria salineira. De acordo com Santos (2002, p. 

297),  

 

Verifica-se que a década de 70 foi o desabrochar de uma fase nova e 
dinâmica da economia norte-rio-grandense. Ao longo desse período 
abriram-se novos caminhos, surgiram projetos, uns avançaram, outros 
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foram à falência e alguns arquivados. Mas, não há dúvida de que foi um 
tempo em que foram erguidos os alicerces de uma economia futura de 
mais horizontes, apesar de alguns fracassos que, certamente servirão 
de lições para a posteridade. É claro que, se for comparado o 
crescimento da economia do Estado, nesse período, com o resto do 
Brasil, ver-se-á que ele não acompanhou, no mesmo nível, esse 
progresso, mas nem por isso deixou de crescer sua economia.  

 

 

Entre os projetos bem-sucedidos e as propostas não consolidadas de 

desenvolvimento econômico, o Rio Grande do Norte, em 1979, sofre uma das maiores 

secas que já atingiram o Estado, ocasionando perdas na produção pecuária e de 

fruticultura. Diante deste quadro, a SUDENE inicia o “projeto caveira”, objetivando dar 

andamento a projetos de desenvolvimento paralisados no Estado e firmar as bases 

para o crescimento da economia potiguar (SANTOS, 2002).  

Em meio a esse contexto de busca pela consolidação do crescimento 

econômico, firmava-se a classe empresarial no Rio Grande do Norte. Porém, a década 

de 1980 não se inicia com as perspectivas positivas para a economia, devido, 

especialmente, ao quadro de secas que atingiam o Estado.  

Na tentativa de fomentar o desenvolvimento econômico e responder à 

preocupação do empresariado potiguar diante do quadro recessivo, o Governado 

Lavoisier Maia (1979 – 1983) desloca o foco de investimentos da agricultura e passa a 

efetivar investimentos que garantissem a infra-estrutura necessária à industrialização do 

Rio Grande do Norte e, consequentemente, ao processo de desenvolvimento estadual 

(SANTOS, 2002).    

A década de 1980, período de forte recessão na economia brasileira em 

geral, é para o Rio Grande do Norte uma época de contradições. Ao mesmo tempo em 

que muitas empresas ligadas à agricultura enfrentaram grave crise econômica, há o 

surgimento de grandes empresas, tais como a Guararapes, e o crescimento da indústria 

do turismo.  

Já na década seguinte, em 1994, o Rio Grande do Norte tinha 1.885 

empresas industriais cadastradas, demonstrando o crescimento da indústria no Estado 

(Cadastro Industrial do Rio Grande do Norte, 1993-1994). Atualmente, o perfil industrial 

do Rio Grande do Norte é diversificado, especialmente, entre a produção da fruticultura 
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irrigada, carcinicultura, empresas de turismo, têxtil e a indústria do petróleo. Destaca-se 

ainda a indústria salineira que, historicamente, manteve níveis de produtividade 

elevados, mantendo-se competitiva, mesmo durante os períodos de crise enfrentados 

pelo Estado. 

Os avanços na consolidação da indústria potiguar foram centrados em 

grandes projetos definidos por políticas do Governo Federal, mas, em geral, delineados, 

ao mesmo tempo, por acordos políticos com as elites locais e por conjunções 

articuladas às estratégias nacionais de desenvolvimento (SANTOS, 2002). 

A categoria empresarial potiguar vai se constituindo, assim, como o ocorrido 

nacionalmente, na dependência de subsídios estatais. Soma-se a isso ainda, o fato de 

que a trajetória desse empresariado está marcada pelo pequeno peso da economia do 

Estado no Produto Interno Bruto - PIB, já que, tanto pela própria localidade geográfica, 

quanto pelos produtos de baixa tecnologia agregada exportados, o Rio Grande do Norte 

não figura entre as maiores economias do país.  

A constituição do empresariado potiguar tem traços mais gerais da formação 

da classe empresarial brasileira, mas, ao mesmo tempo, dá-se sob condições 

singulares da formação econômica do Rio Grande do Norte. Essas condições conferem 

a esta classe empresarial um habitus particular e reforça a assertiva de que não há um 

corpo prático-conceitual único, quando se trata de analisar realidades concretas e 

singulares.  

Mesmo com um processo de industrialização tardio, em comparação ao 

restante do país, e centrado em produtos primários, as empresas do Rio Grande do 

Norte são impelidas, para manterem-se no mercado, a adotarem tecnologias 

avançadas, bem como métodos de gestão compatíveis com o cenário de 

internacionalização econômica e maiores exigências por qualidade na produção. 

Ao adentrar em mercados nacionais e internacionais, as empresas norte-rio-

grandenses passam a encarar regras desse campo de atuação empresarial. Alguns 

mecanismos próprios da construção identitária do empresariado potiguar são 

acrescidos de elementos não necessariamente presentes no habitus do campo social 

originário.    
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É nessa direção que emergem, em especial no âmbito da FIERN, debates 

focados na relevância da qualificação e valorização do corpo funcional, assim como na 

relação entre empresa e sociedade. Como forma de incrementar tais debates surge, em 

2007, o setor de responsabilidade social da FIERN, inicialmente como forma de 

centralizar ações sociais já desenvolvidas pelo sistema SESI, e, em seguida, 

fortalecendo o direcionamento de ações destinadas aos industriários65. 

Já em 2008, seguindo orientações do Sistema Nacional da Indústria, foi 

criada a Comissão Temática de Responsabilidade Social, composta por representantes 

de entidades públicas e privadas com o objetivo de discutir a temática da RSE. Tem tido 

destaque, ainda, a participação das indústrias no Prêmio SESI de Qualidade no 

Trabalho – PSQT, que avalia e premia empresas do ramo industrial por projetos 

socialmente responsáveis desenvolvidos para o público interno ou comunidade66. 

Considerando que nacionalmente o debate em torno da temática da RSE é 

ainda um processo em evolução, a realidade do Rio Grande do Norte não foge à regra. 

Ainda assim, também como tem ocorrido na realidade brasileira em geral, as práticas 

de RSE têm avançado quantitativamente. Segundo pesquisa do IPEA (2005), 73% das 

empresas potiguares declaram ter alguma atividade para a comunidade e 64% 

declaram realizar investimentos sociais, para além dos legalmente obrigatórios, para os 

funcionários.  

Os números supracitados demonstram o crescimento numérico das práticas 

de responsabilidade social capitaneadas por empresas. No entanto, faz-se fundamental 

à consolidação da RSE no Rio Grande do Norte, a distinção entre filantropia e ações 

empresariais efetivamente focadas na sustentabilidade, assim como a definição clara 

dos objetivos dos programas e projetos desenvolvidos, e a avaliação dos resultados 

alcançados.  

Examinando o quadro de formação da indústria salineira do Rio Grande do 

Norte, é possível identificar, o que Jaime (2005) denomina de protoconceito da RSE, 

quando se analisa as práticas assistenciais capitaneadas pelo IBS. À época, as ações 

                                                 
65 Informações colhidas junto ao responsável pelo setor de responsabilidade social da FIERN em 
entrevista realizada em junho de 2009. 
66 Informações colhidas junto ao responsável pelo setor de responsabilidade social da FIERN em 
entrevista realizada em junho de 2009. 
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sociais desenvolvidas por empresas para funcionários e/ou comunidade não eram 

tratadas na perspectiva da RSE contemporânea. Contudo, o delineamento do apoio 

assistencial do IBS aos trabalhadores do sal sinaliza a presença de uma preocupação 

com a qualidade de vida daqueles que compunham o corpo funcional da indústria 

salineira. 

O reconhecimento da relevância das ações assistenciais do IBS certamente 

não representava a realidade presente em todo o meio empresarial salineiro, contudo, 

expressava parte de um discurso presente entre os empresários e que, em certa 

medida, concretizava-se na adoção de práticas que trouxessem benefícios à classe 

trabalhadora salineira.   

Em sendo assim, a compreensão das nuances singulares que compõem o 

quadro da gestão empresarial socialmente responsável no âmbito da indústria salineira 

implica o entendimento das características mais gerais da formação do empresariado 

nacional e, também, das particularidades da região Nordeste e do território potiguar. É, 

em meio a este quadro geral, que vão se consolidando as condições e possibilidades 

sob as quais se constroem os conceitos e práticas de RSE na indústria salineira do Rio 

Grande do Norte.   

 

 

4.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: O OLHAR DO  EMPRESARIADO 

SALINEIRO DO RIO GRANDE DO NORTE  

 

 

O habitus constitutivo do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte é 

forjado tanto pelas conjunções históricas da formação da indústria do sal, quanto pelas 

interações que vão sendo estabelecidas nos distintos espaços e posições que o 

empresário vai ocupando ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. A formação 

do ser empresário salineiro é um processo em constante continuidade de construção, 

no qual há lugar, ao mesmo tempo, para a tradição e para a aquisição das estratégias 

empresariais modernas.  
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A construção das trajetórias que tornam alguns sujeitos sociais específicos 

empresários do ramo do sal no Rio Grande do Norte se dá em um processo de 

determinação ativa, do qual são princípios as categorias da percepção social67 e da 

apreciação, em grande parte, elas mesmas, determinadas pelas condições econômicas 

e sociais de sua constituição (BOURDIEU, 1992). 

Entre sujeito e sociedade, põe-se o modo como este sujeito se percebe em 

meio às condições sociais em que se situa as impressões e inferências que faz de si 

mesmo, auto-imagem, somam-se aos modos como confere sentido ao mundo social. 

Esse processo de percepção, ou seja, de reconstruções e traduções da realidade 

comporta risco de erro, visto que não são cópias dos fenômenos da realidade, e são 

regidos também por contingências psico-afetivas (MORIN, 2002).  

São essas decodificações da realidade que, ao atribuir significados ao mundo 

social, interferem nas decisões a serem tomadas pelos sujeitos sociais. A forma como 

concebem o mundo e como se percebem situados nesse mundo vai ter relação direta 

com a forma como agem diante das contingências que vão sendo postas. O agir 

empresarial, então, conecta-se aos modos como o empresário está percebendo as 

condições de possibilidade postas no âmbito das decisões a serem tomadas, e, ao 

mesmo tempo, os resultados intencionais ou não, de ações empreendidas vai 

reconfigurando as estruturas de percepção de cada sujeito empresarial.  

Um mesmo fenômeno social se traduz em percepções diversas, como cita 

Morin (2002) quando relata ter presenciado um acidente de carro nas ruas de Paris e os 

inúmeros olhares que se construíram em torno de um mesmo fato, demonstrando que 

um olhar sobre o mundo não é uma fotografia da realidade, mas uma interpretação, um 

modo de ver, do qual fazem parte vivência, posições e dispositivos culturais e 

simbólicos pertencentes a cada sujeito social.  

Cada empresário salineiro tem um historia única, mas que é, na vivência do 

ser empresário do ramo do sal, perpassada por experiências e saberes compartilhados, 

                                                 
67 A categoria conceitual percepção social é tratada aqui a partir das acepções que a visão sociológica 
confere ao termo, no campo da psicologia, as teorias da percepção também são tratadas por vários 
autores em conexão com outros temas de estudo concernentes à ciência da psicologia. No entanto, 
estando o presente trabalho embasado nas reflexões sociológicas para análise do problema de estudo 
proposto, não se fazem pertinentes considerações mais específicas sobre as teorias de percepção 
existentes no campo da psicologia.     
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o que permite pensar a pratica de gestão nesse segmento econômico, a partir de 

elementos comuns que integram o olhar desse grupo social sobre, dentre outros 

aspectos, a RSE. Ao assumir papel ativo na produção da história do campo social do 

qual fazem parte, os indivíduos reagem, adaptam-se aos múltiplos dispositivos do 

habitus na perspectiva de uma ação que, simultaneamente, resgata disposições de 

uma trajetória vivida e possui uma potencialidade de futuro inscrita na ação presente 

(BOURDIEU, 1983). 

Nessa perspectiva, o modo como o empresário salineiro do Rio Grande do 

Norte se percebe na qualidade de sujeito social explica muito do fazer empresarial 

deste segmento. Ou seja, vendo a si e a própria categoria, como homem de luta, forte, 

que, “mesmo sem tanto apoio governamental”, consegue manter a sobrevivência da 

maior economia salineira do Brasil, o empresário do sal se considera como contribuinte 

do desenvolvimento social da região, já que, através da produção, gera lucros, 

empregos e pagamento de impostos, conforme fica explicito na fala subseqüente:  

 

O papel do empresário se resume em fazer a empresa ser produtiva, 
dando lucro necessário para sua sobrevivência e constantes 
investimentos, com responsabilidade com a sociedade (Informante D). 

 

 

Nessa fala, faz-se presente a crença de que o papel da empresa na 

sociedade envolve apenas a responsabilidade econômica e as obrigações sociais, ou 

seja, a exigência da lei acaba por ser o fator impulsionador para a realização de ações 

sociais (SANTOS et al, 2006). Não há, nesse caso, indicativo de uma concepção 

ampliada de RSE, ficando esta restrita às determinações legais.  

O empresário aparece aqui como agente colaborador dos processos de 

melhoria social pela via da geração de riqueza, seja na forma de mercadorias, seja 

através do pagamento dos impostos. Nesse espectro analítico relativo à atribuição de 

papéis que empresariado salineiro potiguar confere a si e aos membros da categoria, 

reforça-se o ideário defendido por Friedman (1977) de que o papel da empresa é gerar 

riqueza, respeitando as regras impostas pela sociedade e pela lei. Nessa visão, a 

empresa somente desenvolve projetos sociais e/ou ambientais na perspectiva da 
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reação social, quando cobradas por algum tipo de pressão dos stakeholders ou pela 

imposição legal, conforme reitera o trecho da entrevista abaixo: 

 

Toda empresa tem que ter um foco social, sabe? Agora é preciso você 
avaliar que obrigatoriamente a gente já faz um trabalho social muito forte 
pela exigência da lei, porque o governo ele tem nos últimos anos 
imposto muitas obrigações para a empresa, de ordem social. Por 
exemplo, hoje toda empresa quando vai admitir e quando demite, e tem 
a obrigação de seis em seis meses fazer uma avaliação do quadro de 
saúde de seus funcionários, isso é obrigado por lei. Isso já é um trabalho 
social que a empresa faz, eu entendo que o governo transferiu da 
responsabilidade dele para a iniciativa privada (Informante E).     

 

 

As exigências legais referentes aos procedimentos de admissão, demissão e 

cuidados com a saúde do trabalhador, mencionadas na fala acima, são expressão de 

uma ampliação das garantias e dos direitos sociais dos trabalhadores brasileiros, fruto, 

em larga medida, da conquista de movimentos sociais organizados. O cumprimento da 

legislação trabalhista não expressa a transferência de responsabilidade governamental 

para a iniciativa privada, mas, sim, a existência de mecanismos de regulação das 

relações de compra e venda da força de trabalho.   

Em verdade, no tocante a acidentes de trabalho, licenças saúde e 

aposentadorias, há obrigações legais de responsabilidade do Estado. No caso, por 

exemplo, de acidentes de trabalho, nos quais a recuperação do funcionário exceda 

quinze dias, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS passa a arcar com o 

beneficio do auxilio-doença acidentário68. Além dessas responsabilidades do Estado, há 

determinações legais próprias da relação entre empregado e empregador, implicando a 

idéia de que cada agente social tem direitos e deveres a serem cumpridos nas relações 

de convivência que estabelece em sociedade.  

Diante da visão aqui em análise, além da forte noção do empresário como 

sujeito responsável pela produção social de riquezas, faz-se presente a crença de que 

a obediência aos princípios legais concernentes à atividade empresarial é suficiente 

para expressar compromisso e colaboração para com a sociedade. Dessa maneira, o 

empresariado do sal imagina-se como uma categoria muito cobrada pelas exigências 
                                                 
68 A legislação pertinente ao tema está disponível em www.mte.gov.br e www.previdenciasocial.gov.br.   
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das esferas governamentais, já que realiza funções compreendidas, dentre os 

empresários, como de obrigação do poder público.  

As obrigações percebidas como próprias do segmento empresarial ficam 

muito limitadas à esfera econômica. Isso contribui para que o empresário do sal se veja 

como figura central na geração do progresso econômico, relegando ao segundo plano 

os aspectos sociais e ambientais também presentes na relação entre empresa e 

sociedade.  

 

 
Das diversas categorias de cidadãos presentes na sociedade, os 
empresários têm absoluto papel de destaque. São eles que, atuando no 
mundo econômico e social, geram as riquezas necessárias para a 
satisfação das necessidades dos proprietários de matéria-prima, dos 
geradores de tecnologia utilizada, dos salários dos funcionários, que 
atuam como consumidores de bens e serviços e também na 
comercialização do produto da empresa que contribui para a satisfação 
das necessidades (Informante J).  

 

 

O trecho da entrevista supracitada denota uma visão de desenvolvimento 

como crescimento econômico, sendo a organização eficiente de fatores produtivos 

elemento crucial para o aumento do capital. À proporção que a empresa exerce o papel 

de agente econômico, fazendo circular as riquezas produzidas, contribui para a 

satisfação de necessidades dos proprietários, consumidores e funcionários.  

Essa auto-imagem do empresário o coloca como ator fundamental, não 

somente na geração de inovações, como definia Schumpeter (1982), como também na 

determinação da poupança nacional. O empresário é o agente responsável pelas 

decisões referentes à distribuição dos lucros, o que o coloca, segundo Pereira (1992), 

na posição de investidor potencialmente responsável pelo aumento das taxas de 

acumulação de capital de um país.  

A responsabilidade pela poupança do país reforça uma visão centrada 

apenas no papel econômico do empresário, e, em consequência, da empresa na 

sociedade. No entanto, apesar da predominância desse enfoque economicista, também 

já se fazem presentes no discurso do empresário salineiro evidências de uma visão 

mais ampla do papel da empresa na sociedade que considera o entrelaçamento dos 
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fatores econômicos, sociais e ambientais, como importantes ao alcance dos objetivos 

empresariais, a saber: 

 

A empresa, ela contribui de várias formas, inclusive quanto maior é o 
nível de divulgação das informações da empresa, do que acontece, seja 
de valor agregado, seja de contribuição à sociedade, isso até diminui o 
custo do capital da empresa, então, quanto mais ela divulga suas ações, 
seja ela social ambiental, é ate o custo de capital para ser captado no 
mercado financeiro ele cai com isso (Informante F). 

 
 

Pelo exposto na fala acima descrita, ações sociais e ambientais são 

traduzidas para a linguagem financeira, demonstrando o investimento nessas ações 

como parte dos custos da empresa e como fator relevante na própria valorização da 

empresa no mercado.  

Além disso, ressalta a divulgação das ações ambientais e sociais também 

como importante do processo de consolidação da empresa no ambiente mercadológico. 

Neste processo, o informante F destaca a importância da organização e demonstração 

dos valores financeiros investidos nas áreas social e ambiental, a saber:  

 
 
E a contribuição que a empresa dá é essa, todo ano a gente faz o nosso 
DVA, a Demonstração de Valor Adicionado, aquele balançozinho 
mostrando quanto foi que pagou de impostos, de INSS, de folha, de 
EPI69, de exames médicos, de vale alimentação, todos aqueles 
benefícios que a gente trouxe para a empresa, a gente começa 
mostrando o faturamento total da empresa e vai mostrando qual o 
percentual daquele faturamento que foi utilizado nesses itens que eu 
listei. É uma espécie de balanço social, ele é mais resumido (Informante 
F).  

 

 

Alguns dos benefícios citados na fala, tais como exames médicos 

admissionais e demissionais, e o fornecimento de EPIs são obrigações da empresa 

para com o corpo funcional. Desde a Era Vargas, com a criação da Justiça do Trabalho 

(1939) e a posterior Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (1943), as relações 

formais, individuais e coletivas de trabalho são regulamentadas por legislação 

                                                 
69 Equipamentos de Proteção individual. 
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especifica, de modo que há, na esfera legal, medidas obrigatórias de proteção ao direito 

do trabalhador.   

É certo que a RSE envolve o cumprimento dos aspectos legais concernentes 

à sociedade da qual a empresa é parte. Porém, se observa, nesse caso, uma 

indistinção entre as obrigações sociais da empresa e os benefícios concedidos para 

além desta esfera. Duas retóricas em disputa aparecem nesse contexto: uma delas 

definindo a empresa como agente econômico puro e simples, e outra, que, ainda sem 

apresentar com clareza a distinção entre obrigações legais e benefícios espontâneos, 

aponta para um modelo de empresa que extrapola a exclusividade das funções 

econômicas, assumindo funções outras diante da comunidade da qual é parte, 

conforme reitera a entrevista subseqüente: 

 
 
O empresário é importante porque é fonte de recursos, porque paga 
imposto, mas também porque conhece a realidade local. Porque, às 
vezes, o governo olha de cima, o empresário está mais próximo e 
acaba sendo responsável pelo bem-estar da sociedade e pode 
complementar algumas ações não desenvolvidas pelo governo, porque 
ele age localmente (Informante B). 

 

  

A supracitada menção à ação local denota um entendimento da empresa 

como socialmente enraizada, o que pode potencializar o nível de comprometimento das 

práticas empresariais com o entorno da firma. Aparece, ainda, nesse discurso a idéia da 

parceria entre governo e empresa no desenvolvimento de ações voltadas ao bem-estar 

social.  

O fato da RSE se fazer presente na agenda empresarial internacional e 

nacional expressa redefinições em torno do papel da empresa na sociedade. Esses 

novos posicionamentos empresariais vão se constituindo a partir de um na relação 

entre empresa, clientes, fornecedores e governos, ocasionando processos distintos em 

cada segmento empresarial.   

As empresas salineiras potiguares estão em atuação em municípios de 

pequeno e médio porte, de tal maneira que, historicamente, têm sido avalizadas pela 

sociedade local por gerarem empregos na região. Em sendo as oportunidades de 
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emprego escassas nas localidades salineiras, esse fator apresenta-se como de extrema 

relevância para a população local. Assim sendo, a própria localização das empresas 

salineiras favorece uma postura de crença no cumprimento pleno de seu papel social, 

visto que supre uma demanda importante por empregos na região.  

As empresas salineiras acabam por ser mais diretamente pressionadas a 

atender exigências advindas do público consumidor externo do que do corpo funcional 

ou da comunidade local. Ou seja, o posicionamento da empresa no mercado acaba por 

ser determinante na adoção de práticas de qualidade na produção, o que implica 

fortemente a adoção de medidas que objetivem a melhoria das condições de trabalho, 

bem como incremento da qualificação do corpo funcional, conforme explicita a 

entrevista a seguir: 

 

E a empresa hoje ela vende para as maiores multinacionais do Brasil, 
como Gessy Lever, Ajinomoto, Nissim, Liotecnica, JBF, quer dizer 
empresas de grande porte que tem uma exigência maior até que a 
própria ISO70. Para você ter uma idéia, nós recebemos auditoria de 
primeira e de segunda parte, de primeira parte somos nós que 
contratamos a pessoas para vir fazer a auditoria, a segunda parte são 
empresas que vêm para realmente ver se é aquilo mesmo. E as 
exigências dessas empresas são bem maiores que essas da ISO e a 
gente tem aqui dentro do sistema da ISO um controle do sistema de 
avaliação da satisfação do cliente71 [...]. (Informante F). 

 
 

 

O atendimento das exigências de consumidores de grande porte implica 

também a adoção de mecanismos de gestão capazes de suprir as demandas 

emergentes. Não se trata apenas de prazo de entrega e condições de transporte, mas, 

além disso, fornecer matéria-prima para empresas que já adotam determinadas 

posturas e práticas socialmente responsáveis, torna os fornecedores co-responsáveis 

                                                 
70 A ISO – International Organization for Standardization é uma associação não governamental, que tem 
sede na Suíça e congrega uma rede de institutos distribuídos em 159 países para a criação de normas e 
especificações para diversos tipos de produtos e serviços. No Brasil o instituto representante da ISO é a 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. (Disponível em www.iso.org. Acesso em: 25 fev. 
2010).  
71 Até o momento da finalização da pesquisa de campo em junho de 2009, existiam apenas duas 
empresas salineiras no Rio Grande do Norte certificadas, em aspectos relativos à qualidade da produção, 
pela ISO. 
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pela manutenção de uma cadeia produtiva situadas pelos princípios da 

responsabilidade social.  

É nesse sentido que, no tocante aos clientes, o empresariado salineiro 

observa que o atendimento às exigências postas pelo público consumidor é essencial à 

construção de um relacionamento duradouro e à obtenção da fidelidade da clientela. 

Nesse caso, a produção e refinamento do sal potiguar devem estar de acordo com as 

normas das Boas Práticas de Fabricação – BPF, que estão instituídas para o setor 

salineiro, desde 2000 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2000).  

Dentre as determinações que compõem a resolução das BPF, estão itens de 

higiene, respeito às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT para a produção de sal destinado ao consumo humano, cuidado com as 

instalações produtivas e com a saúde dos empregados, bem como determinações 

específicas para o processo de embalagem do sal.    

Assim sendo, o empresário salineiro avalia que o modo de extração e 

beneficiamento do sal marinho potiguar é um dos mais avançados do mundo, somente 

sendo ameaçado pela concorrência, em especial, do sal gema chileno e de uma 

possível exploração, também de sal gema, no estado do Espírito Santo. Essa 

concorrência, portanto, representa uma ameaça a um mercado que, apesar de 

dependente das condições naturais, detém relativa estabilidade, já que comercializa um 

produto de grande necessidade tanto para a indústria, quanto para a alimentação 

humana, o que tornaria possível a manutenção das demandas. 

Essa relativa estabilidade do mercado gera certo nível confiança para os 

produtores salineiros no que diz respeito à existência contínua de demanda pelo 

produto, fazendo com que as preocupações presentes na agenda empresarial sejam 

focadas na eficiência produtiva e capacidade de distribuição, conforme evidencia o 

trecho da entrevista abaixo: 

 

A informação, que vem com o controle, é fundamental para a tomada de 
decisão otimizada. No caso da indústria salineira, o mercado é 
inelástico, a quantidade de consumo é razoavelmente pré-determinada e 
o empresário dedica uma maior atenção à eficiência física da utilização 
dos recursos para a produção do sal e a logística de sua distribuição 
(Informante J).  
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A demanda razoavelmente pré-determinada pelo sal e o foco na busca pela 

eficiência da organização produtiva não implicam desatenção, por parte do 

empresariado, às mudanças nas exigências dos consumidores. Apesar, da relativa 

garantia de existência de mercado consumidor, os padrões de produção necessitam de 

adaptações constantes para atender, não apenas quantitativamente, mas também em 

termos qualitativos, às necessidades da clientela.     

Na visão empresarial atual, emergem, então, variáveis outras, que não a 

preocupação com o clima, a tecnologia e a qualidade, tendo em vista que, com o 

cenário de concorrência traçado, a busca por diferenciais competitivos, seja ele preço, 

atendimento ou prazo e condições de entrega, passa a fazer-se imperativa às 

empresas salineiras. Essa pressão é “sentida” pelas empresas e, como resposta, vêm a 

qualificação funcional, mudanças na organização da produção e incentivo às melhorias 

continuas no ambiente de trabalho, atitudes utilizadas pelas empresas contemporâneas 

com o objetivo de atenderem às demandas postas pelo cenário sócioeconômico atual, 

ou seja,  

 

É preciso você estar muito atento à concorrência e também às 
oportunidades que surgem no mercado, isso é difícil? É, porque hoje 
tudo é muito dinâmico, as coisas mudaram muito, falando culturalmente, 
a cultura das pessoas mudou, o modo de viver mudou. Hoje você tem 
uma interferência muito mais forte da internet, da televisão na vida das 
pessoas. E isso todo bom empresário precisa estar atento (Informante 
E). 

 

 

Diante da disseminação das tecnologias de comunicação, a difusão de uma 

imagem positiva constitui-se uma ferramenta significativa no processo de apresentação 

de marcas e produtos ao público consumidor. Em meio aos desafios empresariais 

enfrentados na construção de uma imagem positiva junto ao público consumidor, as 

ações de responsabilidade social são importante elemento na agregação de valores 

positivos associados aos produtos e serviços de determinadas empresas.  

A depender das condições e características sócio-culturais de cada 

sociedade, a valorização da contribuição empresarial no âmbito social e ambiental, 
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assim como outros aspectos concernentes à gestão empresarial, pode estar presente, 

em maior ou menor grau, nas escolhas de consumo. Numa perspectiva de análise 

ampliada do consumo na sociedade, Zelizer (2005) afirma que cultura e consumo são 

interdependentes, de modo que se faz fundamental considerar a participação dos 

consumidores no delineamento geral dos processos econômicos.   

A atenção à concorrência e às oportunidades que surgem no mercado 

elucidam a idéia de que o empresário salineiro compreende a empresa como imersa no 

contexto social, e, portanto, tendo que atender às exigências desse contexto, muito 

embora, no tocante aos aspectos sociais e ambientais, a tradução dessas exigências 

em ações acabe se dando muito mais pela via do cumprimento das obrigações sociais 

legais.  

É bem verdade que algumas pressões externas postas às empresas, muitas 

vezes, não são de imediato “sentidas” na interação com o ambiente, portanto, não 

serão respondidas rapidamente. Por outro lado, se a pressão deixa de se fazer “sentir” 

apenas com atendimento às normatizações legais, a situação tende a certa estabilidade 

até que dispositivos outros apareçam para a empresa, exigindo ação de resposta.  

A inter-relação entre mercados, ação estatal e formas de regulação social 

dependem, sobremaneira, dos modos como se acomodam os arranjos institucionais 

entre essas três esferas. Isso implica afirmar que, quando consumidores e 

ambientalistas, por exemplo, pressionam governantes por ações que impeçam abusos 

ambientais praticados por indústrias, estão contribuindo para diferenciar empresas que 

não cumprem com as exigências de preservação ambiental daquelas que cumprem as 

exigências legais e ainda desenvolvem ações sócio-ambientais não previstas em lei 

(VINHA, 2001).  

Diante do argumento de Vinha (2001), faz-se possível compreender o fato de 

que, na indústria salineira do Rio Grande do Norte, a questão ambiental seja, 

atualmente, objeto de preocupação constante na agenda empresarial. Desde a 

promulgação da Constituição de 1988, o licenciamento ambiental torna-se regra para as 

empresas. No entanto, as exigências acabavam por fazerem-se meramente 

burocráticas, consubstanciadas no preenchimento periódico de formulários. Todavia, 

nos últimos anos, especialmente a partir de 2004, a promotoria pública do Estado do 
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Rio Grande do Norte, em atuação específica no município de Mossoró, vem fazendo 

valer mais firmemente as determinações legais que impõem para a indústria salineira as 

condições para uma produção adequada às condições de preservação ambiental 

(Gestor Ambiental).  

Uma das questões ambientais centrais na atividade salineira e que atinge 

todas as empresas produtoras de sal, independente do porte e capacidade produtiva, 

tem sido o descarte das águas mães, conforme explicam Castro e Oliveira (2008, p.56): 

 

 

A destinação das águas mães, resíduo da exploração do sal, é o maior 
problema de ordem ambiental para a sustentabilidade da atividade. 
Assim, este aspecto é historicamente conflitante entre as empresas e os 
órgãos ambientalistas, de modo que, as primeiras alegam que destinam 
adequadamente seus resíduos, enquanto que os órgãos fiscalizadores, 
com freqüência, entram em embate, alegando impactos ambientais, 
como a salinização do Rio do Carmo. 

  

 

Diante da conjuntura de disputa sobre o entendimento do descarte dos 

resíduos salineiros, a idéia da empresa ambientalmente responsável é incorporada ao 

repertório do empresário salineiro potiguar, que passa a ver a questão ambiental como 

parte das decisões e estratégias concernentes à atividade empresarial. Sem desprezar 

a positividade da incorporação de medidas de proteção ambiental no fazer empresarial 

salineiro, vale destacar que o papel ambiental da empresa salineira está sendo 

incorporado na forma da pressão legal, não havendo visão consensual entre 

empresários e órgãos fiscalizadores sobre o impacto ambiental da indústria do sal.  

Em verdade, na visão do empresariado, há certo exagero nas cobranças por 

cuidados ambientais na indústria salineira. Contudo, como são exigências de lei, não se 

pode desrespeitá-las, sob pena de multa, ou até mesmo, suspensão das atividades 

produtivas até a efetivação das correções necessárias. Nesse cenário, o empresariado 

explicita sua compreensão da situação ambiental da indústria salineira do Rio Grande 

do Norte na atualidade da seguinte maneira: 
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Houve um problema no Rio do Carmo que é um rio perene, é um rio 
temporário, no inverno ele tá cheio, tá correndo, mas daqui a seis meses 
tá sem nada, então, toda a água que você bota ali dentro vai cristalizar, 
claro. É uma característica da região, então, se morrer um peixe o setor 
ambiental vem dizer que foi o setor salineiro que jogou água e foi por 
isso, começou por isso. Morreram uns peixes e estava matando a 
sobrevivência da população ribeirinha, aí os órgãos ambientais caem em 
cima, mas não sabem que essa população ribeirinha vive em função de 
quê? Da indústria salineira, é empregado, quando o cabra não é 
empregado direto, mas tem o pai, tem o filho. Aí cria um conflito, então, 
várias empresas foram penalizadas e começaram a surgir exigências 
que nunca se tinha (Informante H).  

 

 

O Rio do Carmo é um afluente da bacia do Rio Apodi-Mossoró, que percorre 

um trajeto de 210 km, desde sua nascente, localizada na serra Luiz Gomes e a foz 

entre os municípios de Areia Branca e Grossos (ROCHA, 2009). O povoamento do 

Oeste potiguar se dá a partir das margens do Rio Mossoró, o segundo maior do Estado. 

Esse rio que tem a caatinga como vegetação predominante e regime hídrico 

intermitente, já que em 80% de sua extensão as águas não correm mais que cinco 

meses por ano (OLIVEIRA, QUEIROZ, 2008).  

Como há inúmeras salinas situadas no estuário do rio Apodi-Mossoró (mais 

conhecido apenas como Rio Mossoró), não há como desconsiderar a atividade 

produtiva salineira na análise das questões ambientais pertinentes ao referido rio. 

Segundo Oliveira (2000), grande parte das salinas do município de Mossoró descarta 

águas dos tanques residuais diretamente no rio do Carmo, gerando salinização das 

águas do rio e poluição do solo.  

De acordo com Relatório de Controle Ambiental – RCA das salinas do 

estuário do rio Mossoró (2002), as águas–mães liberadas pelas salinas não possuem 

elementos estranhos ao meio natural, apenas os já existentes na água do mar. Porém, 

a intensa concentração desses componentes e o fato de que várias salinas liberam 

grandes quantidades de águas-mães podem provocar alterações ambientais, caso o rio 

não tenha volume de água suficiente para promover a diluição destas águas 

descartadas.  
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Ainda segundo o RCA (2002), para evitar desgastes ambientais a descarga 

das salmoras para o Rio Mossoró só deve ocorrer no período de maré vazante, 

devendo as salinas realizar a lavagem do sal a ser descartado para retirar o excesso de 

resíduos sólidos, magnésio e cálcio. Em situação de pouca força da maré, o descarte 

deve ser complementado pela força de bombas mecânicas.  

Diante desse cenário, a problemática ambiental é colocada sob óticas 

distintas de entendimento. No caso do empresariado, a idéia de que a população 

habitante das proximidades de rios potencialmente atingidos por resíduos industriais ter 

também, muitas vezes, renda oriunda do trabalho salineiro acaba por gerar uma 

compensação que valida a existência da empresa naquela região.  

Mais uma vez, evidencia-se a prevalência de uma perspectiva de empresa 

como agente exclusivamente econômico. Em gerando empregos para uma região 

carente, a empresa já estaria sendo cumpridora de seu papel social, tendo em vista que 

“supre” uma necessidade social importante. Entretanto, refletindo pelo patamar da 

sustentabilidade empresarial, a sobrevivência de um negócio depende de fatores 

econômicos, sociais e ambientais. No caso do setor salineiro, a dependência do meio-

ambiente para a produção é ainda mais latente, devido às condições naturais 

necessárias à extração do sal.  

Como a atividade salineira no Rio Grande do Norte é uma atividade secular, 

existe, no meio empresarial, a crença de que, se durante tantos anos a produção 

salineira se desenvolveu “sem” causar impactos ambientais negativos, não haveria 

razão para tantas exigências “repentinas”. Todavia, o fato é que, além do crescimento 

da produtividade salineira, a atividade foi instalada sem estudos prévios dos potenciais 

impactos ambientais, o que fez fortalecer a crença na ausência desses impactos.   

A atividade salineira no Rio Grande do Norte enfrenta os desafios impostos 

pelas condições climáticas, já que em períodos de chuvas, a produção de sal marinho 

fica comprometida, por não haver ainda mecanismos para driblar esta adversidade. 

Além dessa condição primordial, a produção salineira depende da preservação dos 

recursos naturais da região. As fragilidades ambientais que atingem o rio Apodi-

Mossoró podem provocar, conforme Rocha et al (2009), alteração total no ambiente 

físico dos canais do estuário e, ainda, a formação de um deserto salino nas 
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proximidades da foz do Rio do Carmo, fatores que teriam interferência direta na 

produção do sal potiguar.   

Apesar das condições ambientais supracitadas, a responsabilidade ambiental 

aparece, no segmento salineiro, moldada pelos mecanismos públicos de regulação da 

atividade produtiva. A perspectiva de confronto entre órgãos ambientais e empresários 

denota que o campo da RSE, que envolve aspectos sociais e ambientais, é constituído 

em meio a múltiplos processos sociais que vão originando, em tempo e espaço 

distintos, exigências econômicas e extra-econômicas (CAPPELLIN, GIFFONI, 2007).       

De acordo com dados de pesquisa realizada por Castro e Oliveira (2008), os 

empresário e gestores salineiros destacam o acesso aos novos mercados e o 

desempenho ambiental como as principais razões para a adoção de práticas de gestão 

ambiental. Deste modo, a sobrevivência da empresa e a sua imagem perante a 

sociedade são os maiores incentivadores da Gestão Ambiental.    

Quando indagados diretamente sobre a compreensão que detém acerca do 

significado da RSE, o discurso do empresariado salineiro transita entre a super-

valorização da racionalidade econômica e a emergência de uma racionalidade que 

incorpora ao papel da empresa na sociedade aspectos sociais e ambientais.  

Mais uma vez voltando à dicotomia entre tradição e inovação, há, ainda, 

presentes no discurso do empresariado salineiro, percepções de mundo originárias de 

um espaço experencial enraizado nos modos tradicionais de gestão e produção do sal. 

Todavia, as diversas mudanças pelas quais o setor passou, em especial após o 

processo de mecanização, e, diante das novas exigências do público consumidor, dos 

órgãos ambientais e da própria sociedade, outros aspectos sociais e culturais passam a 

incorporar-se ao discurso empresarial.  

A adoção da RSE, então, não é um processo linear. Ao contrário, expressa 

uma construção social que não se encerra no âmbito interno da empresa, constituindo-

se como campo de disputa entre distintos posicionamentos em torno do papel social da 

organização empresarial. Na singularidade do segmento salineiro é possível identificar 

duas perspectivas de compreensão em torno da gestão socialmente responsável.  

Na primeira delas, há uma clara visão da RSE como obrigação econômica, à 

medida que a empresa cumpre suas funções econômicas já justifica sua importância 
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social. Nesse sentido, o empresário deve focar-se na gestão eficiente dos recursos 

financeiros, já que são eles que, exclusivamente, garantem a sobrevivência e o 

cumprimento do papel da empresa na sociedade, conforme explicita o trecho da 

entrevista apresentado abaixo: 

 

 

Uma empresa atuando no mercado está condenada a ter lucro. Se não 
tiver lucro sai do mercado. Ela exerce a sua responsabilidade 
empresarial quando utiliza de forma eficiente os recursos envolvidos no 
processo produtivo e cumpre com as regras determinadas pela 
sociedade, as leis, para exercício da sua atividade (Informante J). 

 
 
 

Estando a empresa “condenada” a ter lucro, todas as ações da gestão 

empresarial focam-se na utilização racional e eficiente dos recursos de produção, 

considerando, nesse processo, o respeito às normas legais estabelecidas na sociedade 

em que atuam. O cumprimento das obrigações financeira e legal, mais uma vez, são 

explicitadas no discurso do empresário salineiro, como suficientes ao exercício da 

responsabilidade empresarial.  

Esse posicionamento empresarial coloca a gestão socialmente responsável 

como exclusivamente dependente do alcance de objetivos financeiros. Assim, sob essa 

visão da responsabilidade social, quando as empresas desenvolvem algum tipo de 

ação social e/ou ambiental, estão, comumente, desconectadas do core business das 

empresas. 

Outra visão, também presente entre os empresários do segmento salineiro 

considera a RSE numa perspectiva mais ampla, embora ainda esteja fortemente 

atrelada ao ideário da obrigação legal, enfatizando que a empresa, ao efetuar o 

pagamento de impostos, já garante uma importante contribuição para a realização de 

ações governamentais voltadas para a comunidade em geral, como se vê na fala a 

seguir: 

 

A responsabilidade social diz respeito à importância que os dirigentes 
têm que dar a todos os fatores sociais Por exemplo, se um dirigente ele 
sonega, ele não paga os impostos, ele não está tendo responsabilidade 
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social, porque são os impostos que vão fazer com que a comunidade 
como um todo tenha um retorno dos governos. Então, até para a 
questão tributaria você tem que ter consciência para isso, além da 
questão ambiental, pagar aos funcionários, pagar os encargos sociais, 
não trazer uma carga de trabalho excedente para os funcionários, dar 
condições dignas de trabalho, um ambiente que não seja insalubre 
(Informante F). 

 

 

Ao considerar a importância da preocupação empresarial com os funcionários 

e a questão ambiental, há um alargamento da percepção empresarial que considera o 

alcance da lucratividade como a única função da empresa. Apesar desse alargamento, 

a fala supracitada revela que, dentre a categoria dos empresários salineiros, se faz 

presente a concepção de que, em cumprindo suas obrigações no tocante ao 

pagamento de impostos, cabe ao Estado o planejamento e a execução das políticas 

públicas necessárias à sociedade.  

A ênfase da RSE, então, acaba por estar nas ações internas, voltadas ao 

corpo funcional, ou seja, na geração de condições que propiciem um ambiente de 

trabalho saudável e produtivo. A promoção de ações de melhoria do ambiente de 

trabalho representa um avanço nas práticas empresariais do segmento salineiro, 

todavia, é importante ressaltar que essas ações estão fortemente interligadas à eficácia 

da gestão. 

Nessa direção, a responsabilidade social se concretiza de forma implícita e 

não estruturada, estando orientada para a adoção de iniciativas simples e de baixo 

custo que acresçam eficiência à gestão, tais como aumento da motivação dos 

trabalhadores, melhoria no atendimento ao cliente ou redução do consumo de energia 

(SANTOS, OLIVEIRA, 2010).      

Mesclam-se no repertório discursivo do empresariado salineiro uma visão da 

empresa como agente exclusivamente econômico e indícios de uma visão ampliada do 

papel da empresa na sociedade. Nessa perspectiva, a empresa passa a considerar as 

ações socialmente responsáveis como necessárias à concretização de sua legitimidade 

social e obtenção da licença para a efetivação de suas operações (MOON, VOGEL, 

2008).  
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Em meio a essa visão, faz-se presente também a idéia do mercado como 

redes de relações baseadas em laços de confiança e de compromissos recíprocos. A 

participação nessas relações é condição para um bom desempenho profissional e para 

o sucesso econômico. O alcance e a manutenção de níveis de confiança satisfatórios 

envolvem valores como boa reputação, lealdade com os clientes e a promoção do 

investimento produtivo para chegar ao desenvolvimento econômico (KIRSCHNER, 

2005).  

Distintos significados são atribuídos pelo empresariado do ramo salineiro à 

RSE, denotando a vastidão do termo, bem como a variedade de interpretações 

possíveis diante dos elementos constitutivos da gestão empresarial socialmente 

responsável. Entre a crença na exclusiva função econômica da empresa e a visão mais 

ampliada do papel da empresa na sociedade, coloca-se, ainda, no enredo do 

empresário salineiro, uma vertente que percebe o debate em torno da RSE como algo 

distante da realidade da gestão na indústria salineira, conforme o retratado na fala 

subseqüente:   

 

 
É tão complicado, né? Tem aquela coisa de o capital tem uma função 
social, isso ouço muito na mídia, quando se aprovou a nova 
Constituição. Então, hoje nós somos uma democracia. Houve 
discussões de projetos, acho que eu me lembro de alguns, por exemplo, 
no caso da terra, qual é a função social da terra? Desapropria, não 
desapropria. E eu nunca me debrucei sobre isso para pensar numa 
definição de responsabilidade social, é isso, né? Na falta de outra coisa, 
é isso que a gente faz, que a gente está achando que tem uma 
responsabilidade a mais do que aquela de pagar o simples salário. A 
gente faz uma série de ações que são um plus na remuneração do 
pessoal, isso é uma função social (Informante C).    

 

 

Sob a ótica perceptiva retratada no trecho precedente, a responsabilidade 

social é relacionada com a reabertura democrática no Brasil e com a Constituição de 

1988, mas sem um entrelaçamento direto com a gestão empresarial. Nos espaços de 

mídia, o ideário da responsabilidade social também é identificado. Porém, sob uma 

percepção difusa do tema, de tal maneira que não se traduz em ações efetivamente 

planejadas e incorporadas à realidade empresarial propriamente dita.  
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A menção feita à função social da terra e à reforma agrária reforça a noção 

de amplitude concedida ao termo pelo informante. No caso,      a responsabilidade 

social é associada a um contexto social mais geral no qual o papel da empresa parece 

muito pequeno e restrito a acrescer vantagens financeiras aos salários dos 

trabalhadores.  

Além de demonstrar uma compreensão inacabada do termo RSE, vê-se, na 

fala acima, uma idéia de responsabilidade social focada na questão da remuneração 

funcional. É certo que os benefícios financeiros concedidos aos funcionários 

representam uma face da gestão empresarial socialmente responsável. Contudo, a 

RSE não se encerra no plus sobre a remuneração pessoal, já que diversos outros 

fatores pertinentes à gestão interna interferem na qualidade de vida no trabalho.  

Nesse caso, a exigência por ações de responsabilidade social é vista como 

algo posto na sociedade, porém que ainda não foi, efetivamente, incorporado pelo 

repertório do campo empresarial. A dificuldade de conceituação do termo é expressa, 

por exemplo, na existência de práticas de gestão de pessoas não estruturadas como 

uma política de empresa, mas sim adotadas pontualmente, ou quando há uma 

necessidade especifica, como fica explicitado pela entrevista abaixo,  

 
 
Tudo que a gente faz aqui é meio que de forma amadorística, nós 
trabalhamos com incentivos, nós trabalhamos com a qualificação das 
pessoas, nós temos isso, mas não existe aquele projeto formal 
elaborado que a gente possa seguir as etapas que ele exige (Informante 
E).   

  

 

A ausência de planejamento estruturado das práticas internas de gestão de 

pessoas torna os incentivos e ações de qualificação de pessoal desconectados das 

estratégias da empresa. Sem uma política de gestão de pessoal claramente definida, as 

iniciativas voltadas aos trabalhadores acabam por depender de relações pessoais 

estabelecidas na empresa, já que não há critérios pré-estabelecidos para a participação 

em cursos de capacitação ou alcance de promoção funcional.    

Há, no discurso empresarial, o reconhecimento da relevância dos incentivos e 

benefícios funcionais, porém, a operacionalização desses incentivos dá-se sem a 
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formalização de um projeto organizacional. Isso indica que, em não sendo 

institucionalmente formais, há maior facilidade em não ser um processo contínuo e 

considerado como parte dos custos organizacionais, já que acaba por ser definido a 

partir de critérios circunstâncias estabelecidos pelo empresário e não por uma política 

de empresa.    

 O ideário da RSE, seja interna ou externa, somente se consolida como parte 

da estrutura organizacional quando se torna parte do conjunto de práticas da 

organização. Os princípios e valores de uma gestão empresarial socialmente 

responsável vão sendo concretizados à medida que se tornam parte dos elementos que 

constituem a cultura da empresa. 

É bem certo que as técnicas de gestão são, também, um processo de 

construção social, de tal modo que uma empresa não está necessariamente 

aprisionada por mecanismos de gestão tradicionais.  Cotidianamente, novos elementos 

podem ser introduzidos pelos membros na organização, causando mudanças nos 

modos como a empresa organiza suas práticas e estabelece seus padrões culturais e 

relacionais. Do mesmo modo, as experiências do empresariado também são 

continuamente renovadas, propiciando alterações nas categorias cognitivas deste 

individuo, bem como nos significados que vai atribuindo ao campo do qual faz parte.  

As percepções do empresariado em torno da RSE são, em larga medida, 

responsáveis pelo delineamento das ações empreendidas por esses agentes na esfera 

da gestão. Todavia, a construção destas percepções sobre a realidade são, de acordo 

com Tuan (1983), impregnadas pela capacidade de aprender a partir da própria 

vivência, o que implica afirmar que são também impregnadas de significado temporal, 

não expressando posicionamentos estanques e imutáveis.     

No contexto geral da indústria salineira atual, a legislação ambiental e a 

pressão exercida pelos órgãos fiscalizadores responsáveis colocam as exigências 

pertinentes ao meio-ambiente como uma das demandas mais fortemente “sentidas” 

pela categoria dos empresários do ramo do sal.  Para as empresas que fornecem sal a 

outras empresas que já adotam sistemas de qualidade mundialmente aceitos, as 

demandas relativas à RSE são acrescidas de maiores exigências por qualificação 
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funcional, criação de políticas de qualidade de vida no trabalho e práticas de combate 

ao desperdício na produção.  

O posicionamento da empresa no mercado está diretamente relacionado à 

forma como o empresário concebe suas ações de gestão. No caso da RSE, a visão que 

o empresário vai construindo acerca da temática sofre ainda interferência da mídia que, 

de maneira crescente, tem propagado o ideário da empresa socialmente responsável, 

bem como divulgado ações sociais protagonizadas por empresas nacionais e 

internacionais.   

Dentre a categoria dos empresários salineiros, se faz predominante a 

percepção de que as atividades empresariais se auto-legitimam. Entretanto, as 

interações econômicas, sociais, culturais e simbólicas que as empresas salineiras 

estabelecem no mercado atual têm colocado novos determinantes para a gestão da 

produção salineira. Em meio a esse cenário, a RSE aparece como uma noção 

controversa e fragmentada, mas que interfere na constituição das crenças e formas de 

gestão da indústria salineira do Rio Grande do Norte. 

 

 

4.3 AÇÕES DE RSE NO ÂMBITO DA INDÚSTRIA SALINEIRA P OTIGUAR 

 

 

As definições conceituais e as práticas em torno da RSE somente podem ser 

compreendidas considerando as inúmeras variáveis envolvidas na relação da empresa 

com todos aqueles que, em alguma medida, afetam e são afetados por seus modos de 

fazer negócios. A partir disso, é fundamental que se considere a RSE como um 

processo amplo, que tem dimensões internas e externas à empresa.  

A posição da empresa no mercado, o tipo de produto negociado e a pressão 

do público consumidor podem ser fatores decisivos na adoção de mecanismos de 

gestão focados na responsabilidade social. Entretanto, a incorporação efetiva da RSE à 

gestão empresarial depende, sobretudo, da definição da função da empresa no 

exercício de seu papel econômico, social e ambiental.  
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Tomando por base as várias dimensões do exercício da RSE, Santos et al 

(2005), definem algumas variáveis que devem ser consideradas na conceituação das 

ações empresariais socialmente responsáveis, a saber: 

  

Quadro 5 : Conceito de Práticas de RSE 

 

Dimensões  Sub-dimensões  

 

 

 

Econômica 

 ►Clientes 
 

►Fornecedores e 
Parceiros 

Comerciais 
 

►Produtos e 

Serviços 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

●Interna 

 

 

 

 

 

 

●Externa 

►Gestão de 
Recursos Humanos 

 
► Serviços Sociais 

 
► Gestão da 

Mudança 
Organizacional 

 
► Saúde, 

Segurança e 
Higiene no Trabalho 
 

 
 
 

► Comunidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práticas de RSE 

nas Empresas  

 

Ambiental 

  
► Gestão do 

Impacto Ambiental 
 

 

     Fonte : Adaptado de Santos et al, 2005. 
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Diante do quadro apresentado, a RSE envolve, nas dimensões que a 

constituem, perspectivas de ação sub-divididas entre os diversos públicos que 

interagem com a empresa. Isso demonstra a amplitude do conceito RSE, bem como 

múltiplas possibilidades de ação que a empresa detém, a depender do modo como 

interage com cada um de seus stakeholders.  

Considerando a dimensão econômica da RSE, tem-se no segmento salineiro 

do Rio Grande do Norte uma preocupação crescente com a satisfação dos clientes, 

através do cumprimento de prazos, condições de entrega e negociação de preços. A 

qualidade dos produtos oferecidos também tem sido prioridade até mesmo para a 

manutenção das empresas salineiras no mercado. Essa relação entre empresas 

salineiras e clientes é perpassada, sobremaneira, por exigências que colocam como 

imperativas as mudanças e adequações necessárias à satisfação da clientela, 

conforme relata a entrevista subseqüente: 

 

 

Há uma maior exigência em termos de qualidade. Há uma exigência da 
qualidade da embalagem. Rigor do peso do produto, então tudo isso se 
somou com uma mudança muito grande. A gente tem muitas vezes até 
dificuldade de acompanhar esse nível de exigência, toda hora a gente tá 
se preparando para novas exigências. Novas exigências, que a gente 
não tem muita alternativa, tem que cumprir (Informante C).  

 
  

As exigências por padrões específicos de qualidade do produto configuram-

se como uma pressão diretamente “sentida” pelo empresário salineiro, trazendo para as 

empresas a necessidade de alterações nos modos de organização da produção. A 

partir da década de 1990, os processos de reestruturação produtiva se fazem mais 

presentes no Brasil, exatamente pela tentativa de adequação aos novos padrões de 

consumo exigidos pelo mercado. 

Tomando por base a realidade nacional, essa exigência por patamares 

superiores de qualidade na produção, implica a necessidade de modernização dos 

processos produtivos. Essa reestruturação da produção foi impulsionada pela crise 

econômica interna dos anos de 1990, que fez várias empresas nacionais buscarem 

expandir mercados para o exterior, pela política de abertura comercial adotada pelo 
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Governo de Fernando Collor (1989 - 1992), bem como pelo programa governamental 

de qualidade e produtividade, que se baseava na idéia de criar novos patamares de 

qualidade e produtividade capazes de promover desenvolvimento econômico e social 

(KREIN, 1999). 

Contudo, a abertura comercial forjada pelo Governo Fernando Collor não foi 

antecedida de uma preparação das empresas brasileiras, provocando elevado índice de 

falências em alguns ramos empresariais, como, também, uma busca desenfreada pela 

adoção de técnicas de produção e gestão consideradas modernas e capazes de levar 

as empresas a atingir patamares de competitividade compatíveis às empresas 

internacionais. 

As empresas salineiras não estiveram imunes a esse cenário de mudanças, 

e, atualmente, permanecem em situação de constante observação do público 

consumidor para acompanhar e, em alguns casos, antecipar as modificações exigidas 

pela clientela. Em tendo clientes de grande porte, como indústrias nacionais e 

multinacionais, as exigências por um produto de qualidade e produzido em condições 

adequadas é fundamental ao setor salineiro.  

Na singularidade da produção do sal potiguar, faz-se mister destacar que a 

mecanização da produção, iniciada no fim da década de 1960, já havia trazido para o 

setor a necessidade de reorganização dos modos de produzir e provocado mudanças 

significativas em toda a cadeia produtiva. Posteriormente, para adaptarem-se às 

conjunturas dos quadros sócioeconômicos emergentes, outras pequenas 

reorganizações das técnicas produtivas vão sendo promovidas. Novos procedimentos 

de gestão também foram sendo adotados no intuito de promover índices mais elevados 

de produtividade e competitividade.  

A interação entre empresa e clientes acaba por tornar-se mais próxima, tendo 

em vista a importância de um diagnóstico preciso acerca das necessidades da cliente 

que precisam ser satisfeitas pela empresa. Modificam-se, então, os padrões de relação 

entre cliente e empresa, como é explicitado na fala abaixo, 

  

A relação com o cliente mudou muito ele hoje é mais exigente é melhor 
informado, então ele é um cliente mais...ele exige um tratamento melhor, 
ele acompanha prazo de vencimento, ele acompanha a composição 
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química, os ingredientes do produto, as pessoas são mais preocupadas 
com a saúde e com o meio ambiente, então, a relação com o cliente 
mudou muito (Informante E). 

 

 

Quanto maiores as exigências dos clientes, seja no tocante às especificações 

do produto ou ao meio-ambiente, mais as empresas são compelidas a adotarem 

estratégias de gestão que possibilitem responder às demandas do consumidor. Isso 

tem impacto direto na esfera da RSE, pois se o próprio público consumidor pede 

produtos que respeitem normas de saúde e proteção ambiental, aquelas empresas que 

não responderem às necessidades apresentadas pela clientela terão maiores 

dificuldades em manter-se no mercado. 

À proporção que o público consumidor percebe, como responsabilidade da 

empresa, a divulgação de informações referentes ao produto, assim como o cuidado 

com os impactos ambientais gerados pela produção, o fazer produtivo da organização 

empresarial vai sendo atingido por essas condições, que se tornam determinantes à 

sobrevivência no mercado.  

No concernente às informações sobre a composição do produto, por 

exemplo, desde 2001, no Brasil, há regulamentação específica com o objetivo principal 

de atuar em benefício do consumidor e evitar obstáculos ao comércio, especialmente o 

internacional. De acordo com a Resolução – RDC 360/03 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, fica estabelecido o Regulamento Técnico Nutricional 

sobre Rotulagem de Alimentos Embalados, tornado obrigatórios nos rótulos dos 

alimentos as especificações nutricionais do produto. 

O sal, assim como alguns outros produtos determinados na supracitada 

resolução, está dispensado da rotulação obrigatória. Apesar dessa dispensa, observa-

se que as empresas salineiras têm aderido aos rótulos informativos, devido às 

exigências do público consumidor por maiores informações acerca do teor dos 

alimentos.   

Estando a empresa imersa socialmente, a modificação de hábitos, costumes 

e valores presentes na sociedade implica novas exigências para a relação entre 

empresa e sociedade. Quando a preocupação com a saúde e com o meio- ambiente 
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tornam-se parte do repertório social, isso acaba por atingir também a empresa, que 

passa a ser cobrada por posturas que atendam aos reclames desta preocupação. As 

relações de consumo, significativamente perpassadas pelas variações culturais, são, 

juntamente com as relações de produção e distribuição, delineadoras das relações que 

se processam no campo econômico (ZELIZER, 2005).  

A relação entre empresas salineiras e fornecedores também é alterada, já 

que, para atender às exigências do consumidor, é fundamental que todo o processo 

produtivo esteja configurado sob normas e especificações que garantam a qualidade do 

produto final. Tal idéia é expressa no relato a seguir:  

 
 
Isso é uma cadeia, a gente sofre a pressão do consumidor e 
automaticamente a gente faz a pressão em cima do fornecedor, porque 
se nós temos que nos adequar a exigência do nosso comprador, passa 
também pela adequação do nosso fornecedor. Por exemplo, no caso do 
sal, nós somos obrigados a ter uma embalagem que forneça todas as 
informações ao consumidor e isso está diretamente ligado ao nosso 
fornecedor de embalagens, então a gente tem que ir lá e discutir com ele 
e mostrar para ele qual é a forma que a gente tem que atender o 
mercado. E ele tem que chegar junto da gente, né? (Informante E). 

 

 

As exigências que o consumidor faz à empresa, sejam diretas ou indiretas, 

precisam ser transformadas em mecanismos gerenciais que organizem o sistema 

produtivo de forma a atender às solicitações do comprador. Quando a empresa 

salineira depende de fornecedores de matéria-prima, tais como de embalagens, para 

finalizar o produto é preciso que esses fornecedores também estejam aptos a 

atenderem às necessidades do consumidor.  

Um insumo fundamental à indústria salineira são as embalagens que 

acondicionam o sal para transporte e venda adequados, quais sejam: sacos de 

polietileno, sacos de ráfia com ou sem ipermeabilizantes, sacos valvulados de plástico, 

saleiros plásticos, potes plásticos e sacos de polietileno com caixa de papelão. Os 

fornecedores dessas embalagens estão localizados em diversas partes do Brasil. Em 

virtude da sazonalidade de outros produtos que são acondicionados em embalagens 
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também utilizadas para o sal, tais como o milho e a soja, em determinadas épocas do 

ano, há significativo aumento nos preços praticados pelos fornecedores (SILVA, 2001).  

Ainda segundo Silva (2001), é comum que, para não ficarem em situação de 

dependência exclusiva, as empresas salineiras tenham mais de um fornecedor de 

embalagens, que já tenham atestado a qualidade do produto oferecido. Atualmente, há, 

por parte das empresas fornecedoras das embalagens, uma crescente adequação à 

realidade da indústria salineira, que exige embalagens com um quantitativo cada vez 

maior de especificações sobre o sal, bem como com padrões de qualidade exigidos 

pelos compradores finais do sal potiguar.  

Isso implica afirmar que estes fornecedores são, também, atingidos pelas 

condicionantes de compra postos pelo consumidor salineiro. Em outra circunstância, 

faz-se relevante destacar que, sendo o sal matéria-prima para diversos produtos da 

indústria, é comum que a empresa salineira se situe na cadeia produtiva como 

fornecedora. Nessa situação, do sal fornecido são exigidas circunstâncias de produção 

que atendam às especificações de qualidade das indústrias compradoras.  

 

 

 

Figura  18: Processo de Embalagem Mecânica do Sal 
Fonte : Disponível em: www.norsal.com.br. Acesso em: 08 jul. 2010. 
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Expressando um processo multifacetado presente na indústria do sal 

potiguar, há casos em que, dentro do espaço físico da empresa extratora de sal, 

funcionam, em caráter independente, duas outras empresas que trabalham no 

beneficiamento do sal. Ou seja, uma mesma estrutura física é utilizada por três 

empresas distintas, das quais uma é fornecedora direta de matéria-prima e outras, ao 

efetivarem o beneficiamento do produto, o vende para consumidores finais.  

Na condição supramencionada, a empresa fornecedora divide o espaço físico 

com quatro empresas compradoras, o que não somente reduz custos de transporte, 

mas também aumenta a possibilidade de diálogo e criação de vinculo entre cliente e 

consumidor. As cinco empresas ocupam o mesmo terreno, porém em galpões 

separados, possibilitando o funcionamento independente das estruturas físicas e 

organizacionais das cinco empresas.  

As cinco empresas dividem o terreno e os custos com a energia elétrica e 

internet, no entanto, todas as demais despesas, são separadas. Os espaços comuns a 

todas as empresas são apenas as áreas de circulação e o refeitório, e as políticas de 

gestão de pessoal também funcionam independentemente.  Cada empresa define as 

normas e procedimentos de suas atividades produtivas, bem como possui os 

maquinários e recursos específicos a sua produção. Os espaços físicos utilizados pelas 

empresas de beneficiamento são alugados pela empresa extratora, proprietária do 

terreno no qual estão instaladas a salina e os galpões de beneficiamento.   

De acordo com o informante B, a prática de aluguel do espaço para os 

beneficiadores do sal é uma forma de fidelizar o cliente, pois esses compram a matéria-

prima exclusivamente da própria empresa extratora da qual utilizam o terreno. A 

empresa extratora, ao focar-se apenas na produção do sal bruto, reduz custos, 

utilizando uma estratégia competitiva de especialização produtiva, na qual o maior 

diferencial é o fornecimento direto do sal bruto àqueles clientes vizinhos (PORTER, 

1991).   

Cada empresa busca o corpo estratégico mais adequado ao atendimento das 

exigências do público consumidor. De modo geral, o atendimento dos padrões exigidos 

pelos clientes das empresas salineiras tem inicio na produção, considerando as 

condições especificadas pelo manual de Boas Práticas de Fabricação do Setor – BPF 
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(Resolução – RDC N. 28, de 28 de Março de 2000). Mas, dependem, também, dos 

demais envolvidos na organização produtiva, ou seja, fornecedores de embalagens, 

transportadores e empacotadores precisam garantir as condições especificadas para o 

alcance da qualidade final do produto.  

A responsabilidade em atender ao cliente, de acordo com os padrões por ele 

determinados, faz com que a empresa salineira busque consolidar uma cadeia 

produtiva toda focada nessa responsabilidade assumida perante a clientela, de tal 

modo que um dado padrão de consumo pode ser fator determinante na definição de 

práticas de produção e mecanismos de gestão. Em sendo assim, a preparação e o 

compromisso do corpo funcional com os padrões de qualidade acabam por torna-se 

imperativas ao segmento salineiro, conforme se lê no depoimento subseqüente: 

 

 

Hoje em dia essa questão do lucro é uma conseqüência de como você 
conduz a empresa, porque se você tem uma gestão, digamos uma 
gestão de RH, por exemplo, uma gestão moderna, as pessoas 
trabalham mais satisfeitas, elas rendem mais, produzem mais. Então, o 
lucro seria uma conseqüência de tudo isso (Informante I). 

 

 

Há, pois, pelo acima exposto, o reconhecimento, por parte do empresário 

salineiro, da importância de uma política funcional definida, tendo em vista os 

benefícios que ela traz à própria empresa. Entretanto, os construtos históricos da 

relação entre empresa e funcionários existente no setor ainda fazem persistir a 

existência de ações pontuais e assistencialistas em detrimento da estruturação de uma 

política de gestão de pessoas.  

No repertório discursivo do empresário salineiro, aparece a idéia de que o 

investimento em políticas de gestão de pessoas interfere diretamente na produtividade 

da empresa. Não obstante, na realidade concreta da gestão salineira, essas políticas de 

gestão de pessoal são, em larga maioria, concretizadas de modo fragmentado e 

desconectadas da política de gestão global da empresa. Assim, as práticas de gestão 

de pessoal características das empresas salineiras acabam por configurar-se ainda na 

ausência de uma política estruturada de RH.  
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As crenças e os valores constituintes do habitus característico de uma 

determinada categoria empresarial não são modificados rapidamente. Todavia, as 

contradições existentes entre os elementos tradicionais e as inovações que se 

processam na especificidade do segmento salineiro denotam alterações nos modos do 

fazer empresarial típico desse setor. Dentre estas alterações, o reconhecimento da 

necessidade de concretização de uma política de gestão de pessoas já se faz presente, 

embora muitas das práticas nesse sentido ainda se concretizem sob um patamar 

paternalista e assistencial de ação.  

Como o setor salineiro carrega, na sua trajetória histórica, o peso de ter sido 

uma atividade mal remunerada, sazonal e causadora de inúmeros problemas de saúde 

aos trabalhadores envolvidos na extração do sal, as primeiras ações voltadas ao corpo 

funcional do setor direcionaram-se para a diminuição dos níveis de insalubridade e dos 

índices de rotatividade de pessoal.  

A partir do processo de mecanização a atividade salineira torna-se menos 

penosa para os trabalhadores e faz-se possível um melhor planejamento da alocação 

do corpo funcional em outras funções, quando do período de inverno, no qual a colheita 

de sal praticamente inexiste como explica a entrevista que se segue, 

 

 

Temos feito um esforço para não trabalhar com funcionários 
temporários, até já trabalhamos, mas hoje a gente abandonou essa 
política. Então, nós somos uma atividade sazonal. Então, em tese era de 
se esperar que a gente tivesse um momento de pico de mão-de-obra, 
mas nós estamos eliminando isso. Nossa mão-de-obra é estável, 
quando não está no período da safra esta em outros serviços de 
manutenção, se preparando para a nova safra. Então, a gente 
conseguiu, não faz muito tempo, a gente conseguiu uma folha de 
pagamento estável, apesar de a atividade ser sazonal (Informante C).  

 

  

Quando do período da produção artesanal do sal, nos períodos chuvosos, um 

grande quantitativo de trabalhadores das salinas era dispensado. Porém, tanto as 

cobranças mais intensas da legislação trabalhista, quanto à própria necessidade de 

empresa de constituir um corpo funcional mais comprometido vêm ocasionando uma 
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busca pela inserção do trabalhador da colheita em atividades outras, como a 

manutenção de máquinas e instrumentos de produção. 

Dentre os empresários entrevistados, todos relataram que, apesar de já terem 

utilizado mão-de-obra temporária, não mais utilizam essa prática, excetuando em algum 

caso pontual de extrema necessidade de incrementar a produção. Foi unânime entre os 

empresários o relato das dificuldades enfrentadas quando há funcionários não 

integrados à dinâmica cultural da gestão da empresa.   

Com a estabilização da mão-de-obra, os trabalhadores são beneficiados, pois 

adquirem as garantias legais postas na legislação trabalhista, mas, também, o 

empresariado beneficia-se da possibilidade de treinar e capacitar esse funcionário para 

o exercício de várias funções, assim como para a aquisição dos padrões de produção 

determinados pela empresa.  

No tocante à qualificação do corpo funcional, todas as empresas pesquisadas 

têm algum tipo de ação destinada a esse fim. Não obstante, tais ações nem sempre se 

apresentam na forma de uma política estruturada e continuada, conforme evidencia a 

fala subseqüente:  

 

 

Não possuímos política de recursos humanos, mas disponibilizamos 
vários benefícios para nossos colaboradores, como transporte próprio e 
refeições sem desconto em folha, assistência médica, cartão de crédito 
com desconto em folha. Estamos sempre investindo em capacitação 
profissional e diminuímos a carga horária para funcionários que 
investem nos estudos (Informante D). 
 
 

Os incentivos mencionados pelo informante D podem ser considerados como 

parte de uma política de gestão de recursos humanos e, consequentemente, como 

práticas internas de responsabilidade social. Entretanto, como a própria fala evidencia, 

não estão integrados à política institucional, podendo, inclusive, ser caracterizados 

como pontuais e, até mesmo, de caráter filantrópico, já que não compõem as 

estratégias mais amplas da gestão empresarial. 

A existência de benefícios voltados ao corpo funcional pode demonstrar a 

crença na idéia de que a valorização dos colaboradores é um elemento importante no 
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fomento da produtividade. No entanto, a não incorporação dos incentivos à política 

institucional denota a vulnerabilidade dessas ações sociais internas, condicionando-as 

comumente a sobras de recursos financeiros e não à existência de uma dotação 

orçamentária especifica para tal fim.    

Há, pois, no segmento salineiro, atualmente, a convivência entre empresas 

que ainda não institucionalizaram suas ações no tocante à gestão de pessoas e 

empresas que já avançaram na concretização de uma política de recursos humanos, 

como se refere o trecho da entrevista a seguir: 

 
 
Aqui na empresa a gente, até para evitar demandas trabalhistas, nós 
fizemos nosso plano de cargos e salários, então o funcionário todo ano 
passa pela avaliação funcional, e aqui na empresa basicamente todos 
os funcionários tem nível superior. Qual a política que a gente adota? 
Tem sempre um corpo de 4, 5 ou 6 estagiários da universidade aqui na 
empresa, então esses estagiários passam um ano, dois, eles recebem 
uma bolsa para isso, acho que é de 500 reais e quando surge uma vaga, 
geralmente a gente pega um desses estagiários, que já tá familiarizado, 
já tá entrosado, já conhece o serviço (Informante F). 

 

 

Esta fala trata da existência de um plano organizacional de cargos e salários, 

o que permite uma definição clara dos critérios adotados pela empresa na política de 

gestão de pessoal. A prática de captar mão-de-obra em formação possibilita à empresa 

formar profissionais em acordo com os padrões e regras organizacionais.  

Os programas de estágio programado, mais conhecidos como programas de 

trainee, fazem parte dos investimentos de longo prazo das empresas em melhoria 

contínua da qualidade de pessoal. Os estagiários em treinamento estão sendo 

continuamente avaliados pelo desempenho obtido e preparados para desenvolverem 

habilidades profissionais, espírito de equipe, mantendo-se em vinculação com a 

empresa e sua cultura (CHIAVENATO, 2000). 

A estruturação dessas práticas sociais internas revela uma valorização mais 

verdadeira do fator humano da produção, já que consideram as ações sociais internas 

como continuamente integradas aos demais elementos organizacionais. Por outro lado, 

as ações pontuais voltadas ao corpo funcional evidenciam um modelo de empresa no 
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qual o fator humano somente é valorizado à medida que convém às circunstâncias 

empresariais ou que há recurso financeiro excedente. 

São patamares distintos de operacionalização da gestão de pessoal. Um, 

ainda pautado na ausência de uma política estruturada para toda a organização, o que 

dá larga margem a práticas personalistas e assistencialistas; e outro, ainda em 

evolução e que revela sinais de mudança no próprio perfil do empresariado salineiro, 

quando institucionaliza as regras e as normas sob as quais se desenrolam as 

estratégias da gestão de pessoal. 

Essas lógicas organizacionais e gestionárias que convivem dentre as 

empresas atualmente sinalizam para a existência de dinâmicas de transformação, 

embora ainda não seja possível identificar a definitiva mutação de modos antigos de 

gestão por uma nova configuração da gestão dos recursos humanos (SAINSAULIEU e 

KIRSCHNER, 2006). 

No referente às normas de higiene e segurança do trabalho, há um padrão 

instituído no segmento salineiro potiguar. Definidos nas normas do manual de Boas 

Práticas de Fabricação - BPF, os critérios de higiene e segurança são obrigatórios para 

o funcionamento de uma empresa no ramo do sal. Nesse aspecto, mais uma vez, a 

exigência legal se faz imperativa ao cumprimento de dadas regras de produção. 

No manual de BPF, estão especificadas as normas para conservação da 

estrutura física da produção de sal, os modos de funcionamento dos sistemas de 

limpeza, manipulação e remoção do lixo, controle de pragas e armazenamento de 

substâncias tóxicas. Além disso, o manual define a obrigatoriedade de realização de 

capacitações em higiene pessoal e do ambiente de trabalho, assim como destaca a 

importância da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I) necessários 

e da avaliação continua da situação de saúde do corpo funcional.    

Para garantir o cumprimento de todas as condições necessárias à segurança 

no trabalho da produção e beneficiamento do sal, e da própria qualidade do produto, o 

manual destaca ainda a importância da supervisão continua do processo produtivo, a 

saber: 

 

Supervisão: gerentes e supervisores de produção devem ter o 
conhecimento necessário sobre o padrão de identidade e qualidade do 
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sal e demais exigências para o produto, para serem capazes de 
gerenciar riscos potenciais e adotar as medidas necessárias para corrigir 
falhas e assegurar vigilância e controle eficazes. Devem ser realizadas 
supervisões rotineiras e avaliações que assegurem que os 
procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas da empresa 
estão sendo cumpridos (BRASIL, 2000, s.p.). 

 

 

Periodicamente, as empresas são visitadas por profissionais dos órgãos da 

Vigilância Sanitária e devem demonstrar, de acordo com roteiro específico de inspeção 

sanitária, que estão cumprindo todos os itens de segurança, higiene e qualidade 

exigidos para o processo produtivo salineiro.   

Em se tratando de aspectos concernentes às ações sociais voltadas para a 

comunidade, a indústria salineira potiguar também tem transitado entre patamares 

distintos de atuação. Há empresas que, por considerarem o pagamento de impostos 

como suficiente ao cumprimento do seu papel social, não desenvolvem qualquer tipo de 

ação para a comunidade. Todavia, já há outras empresas que se compreendem como 

parte da comunidade na qual estão inseridas e, portanto, firmam projetos que atendam 

a alguma necessidade desta comunidade, conforme evidencia a fala a seguir,   

 

 

Lá onde tem a refinaria, a gente tem um projeto de educação para 
jovens e adultos que a empresa ela participa até porque, qual o 
interesse da empresa? Beneficiar a comunidade e ser beneficiada, 
porque um dos requisitos da ISO é que as pessoas tem que ter um 
treinamento para trabalhar, 5s, BPF, e as pessoas precisam saber ler 
para poder fazer esses cursos, então, a maioria das pessoas eram 
analfabetas, então a partir do momento que a gente começa a 
alfabetizar aquele pessoal eles passam a ler, então a gente já consegue 
uma mão-de-obra ali do próprio local, que vai resultar o que menor 
despesa de alimentação, deslocamento, e vai beneficiar a própria 
comunidade que ta ali na própria refinaria. (Informante F). 

 

  

A percepção da empresa como imersa na realidade social fica latente no 

depoimento apresentado, pois as práticas educativas patrocinadas pela empresa são 

compreendidas como um processo em que há geração mútua de valor, tanto empresa 

quanto comunidade se beneficiam. Esse tipo de prática pode contribuir para impulsionar 
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o desenvolvimento local, fortalecendo ainda os laços entre empresa e comunidade 

(ZADEK, 2006). 

De acordo com o gestor ambiental da empresa gerida pelo informante F, o 

projeto social mencionado é resultante de uma parceria com a prefeitura de Areia 

Branca e engloba ações educativas, bem como programas de coleta seletiva e 

reciclagem de lixo nas comunidades do município. Celebrada em 2004, a partir de 

convênio especifico, a parceria é, no âmbito da empresa, coordenada pelo 

departamento de meio-ambiente.  

O objetivo geral do projeto é implantar ações sociais junto à comunidade, 

tratando sobre temas relevantes para a sociedade, como preservação ambiental e 

cuidados com a saúde. Desde o início da implantação do projeto, têm sido atendidas 

cerca de 50 crianças72, com idade entre 03 e 15 anos, de uma escola da comunidade 

rural do Freire, em Areia Branca, local de instalação de uma das unidades industriais da 

empresa. 

Questionado sobre a possível incorporação das crianças participantes do 

projeto nos quadros funcionais da empresa, o gestor ambiental explica que, 

 

 

Ainda não houve, pois ainda são crianças, mas é questão de tempo, 
pois a indústria salineira necessita de um grande contingente de mão-
de-obra, fato que, naturalmente, faz com que haja a absorção dessas 
pessoas no quadro funcional da empresa.  

 

 

Há, nesse caso, a possibilidade de constituição de um processo de 

responsabilidade social que envolve a criação de benefício mútuo para a sociedade e a 

denominada cidadania empresarial, na qual há a integração da empresa com outras 

organizações da sociedade, com vistas à promoção de ações voltadas para a geração 

do desenvolvimento sustentável (PORTER e KRAMER, 2002; ZADEK, 2006). A 

integração entre setor privado e poder público pode representar um canal para a 

consolidação de estratégias de enfrentamento dos problemas sociais, com distribuição 

                                                 
72 Este número aproximado foi fornecido pela própria empresa, que não tinha registros disponíveis do 
quantitativo exato de pessoas atendidas pelo projeto.  
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de responsabilidades, para que não haja superposição de papéis ou paralelismo ao 

poder público e, sim, uma efetiva complementação de esforços (IPEA, 2006).   

No entanto, não há monitoramento e avaliação, nem por parte da empresa 

nem por parte da esfera do poder público envolvido, da efetividade73 das ações sociais 

desenvolvidas nesta parceria. A avaliação das fases e dos resultados de um projeto 

social é de extrema relevância não apenas para uma possível redefinição das 

atividades realizadas, como também para aferir o que se tem alcançado em termos de 

melhorias sociais e incremento da qualidade de vida da população atendida.  

Há, portanto, a formalização da proposta de ação da empresa na comunidade 

e a consolidação de parceria com o poder público local, elementos importantes na 

concretização de ações empresariais socialmente responsáveis. Porém, a ausência da 

avaliação do processo acaba por demonstrar que as ações voltadas à comunidade 

ainda funcionam como apêndice das ações empresariais e não como parte integrante 

das estratégias empresariais.  

Há, também, no âmbito do setor salineiro potiguar, outras empresas que têm 

desenvolvido ações para a comunidade a qual pertencem, mas no sentido estritamente 

filantrópico, ficando restritas às doações e às campanhas esporádicas. Este parâmetro 

de atuação é exposto na fala abaixo,   

 

 

Na verdade a empresa não tem um projeto social especifico, mas 
sempre apóia projetos de terceiros, efetuamos doações a entidades 
como a APAE, Hospital do Câncer. Apoiamos eventos culturais e 
religiosos na cidade. Contribuímos com a execução de obra na igreja da 
comunidade do Costa e Silva (Informante D).  

 

 

As doações efetivadas pela empresa caracterizam, mais uma vez, uma 

prática assistencial e filantrópica, que, como tal, é comumente dispersa e centrada em 

valores humanitários dos empresários e não em uma política institucional. Estando as 

                                                 
73 “Por avaliação de efetividade, entende-se o exame da relação entre a implementação de um 
determinado programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de 
uma efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida das populações atingidas pelo programa sob 
avaliação” (Figueiredo, Figueiredo,1986 apud Arretche, 1998, p. 3). 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

203 

empresas salineiras, localizadas em municípios de pequeno porte do Estado do Rio 

Grande do Norte e calcados na tradição religiosa católica, que tem nas festas das 

padroeiras da cidade uma intensa participação popular, as contribuições que a empresa 

possa vir a oferecer à realização das festas religiosas ou construções paroquiais 

reforçam os laços interpessoais estabelecidos junto à comunidade.   

São reforçados os laços relacionais com o clero das cidades nas quais as 

empresas salineiras estão instaladas. Ressalta-se que nos municípios salineiros, assim 

como em outros espaços sociais, os membros do clero da igreja católica ainda são 

considerados como “autoridades”, que exercem significativa influência na disseminação 

de padrões e condutas de comportamento.   

Sendo assim, a empresa que colabora com os festejos religiosos, que 

tradicionalmente mobilizam os municípios, reforça uma imagem positiva perante a 

comunidade na qual atua. Especialmente considerando que, apesar do declínio 

quantitativo dos que se declaram católicos no Brasil, o país ainda é a maior nação 

católica do mundo. Configuram-se, então, relações de reciprocidade hierárquica 

concretizadas na figura do empresário, sempre disposto a colaborar com as 

“necessidades da comunidade”.    

No entanto, como essas doações são esporádicas e desconectadas do foco 

de atuação da empresa, não agregam valores adicionais à imagem institucional no 

âmbito das negociações com outras empresas ou clientes alheios aos pormenores das 

contribuições voluntárias. Ou seja, na lógica da racionalidade capitalista de negociação, 

as doações dessa natureza não representam vantagens competitivas adicionais à 

empresa. 

Essa situação das empresas salineiras corrobora com dados da pesquisa 

nacional sobre ação social das empresas realizada pelo IPEA (2006), que evidencia 

que 23% das empresas que declaram ter ações de RSE não consideram essas práticas 

como parte das estratégias empresariais. Mesmo dentre as empresas que declaram 

considerar a RSE como parte das estratégias organizacionais, 57% não possuem 

documento formal ou orçamento próprio destinados ao desenvolvimento da 

responsabilidade social.  
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Ainda no campo de atuação externo da empresa, mas partindo para a área 

ambiental, é possível identificar diversas práticas de cuidado com o meio-ambiente, 

empreendidas pelas empresas do ramo salineiro do Rio Grande do Norte. Contudo, faz-

se relevante destacar que o desenvolvimento dessas ações ambientais teve inicio a 

partir das exigências legais74 já anteriormente expostas.  

Sendo muitas das normatizações ambientais percebidas como “exageradas” 

pelo empresariado salineiro, algumas práticas obrigatórias pela legislação ambiental 

são citadas nas entrevistas como ações contributivas da empresa para com o meio-

ambiente. Nesse caso, reforça-se que a RSE, apesar de englobar o cumprimento à lei, 

define-se exatamente pelas práticas sociais e ambientais que vão além da letra da lei. A 

fala citada abaixo ilustra a idéia precedente, 

 

Junto com outras empresas do ramo salineiro estamos fazendo todo o 
controle do Rio Mossoró, poluição, desmatamento, tudo. Estamos 
participando também da preservação dos mangues aqui da região 
através de um projeto de replantio de arvores e espécies nativas 
(Informante B). 

 

 

Conforme dados do RCA (2002), o impacto mais significativo causado pela 

instalação das indústrias salineiras, no estuário do rio Apodi-Mossoró, foi a ocupação 

de áreas costeiras alagáveis, em especial os manguezais, os quais têm significativa 

relevância ambiental, de tal modo que o Relatório recomenda a implantação de ações 

que promovam a recuperação da vegetação do manguezal. Assim, por intervenção da 

Promotoria do Meio Ambiente do município de Mossoró, as empresas salineiras foram 

obrigadas a contribuír com o replantio da vegetação na cidade, como explica o 

informante abaixo citado,  

  

 

Inclusive agora, nós estamos até ainda cumprindo com relação ao 
desmatamento que teve a margem do Rio Mossoró, desmatamento dos 
mangues, que a promotoria fez, obrigou a indústria salineira a fazer 
replantio aqui na própria cidade, na cidade de Mossoró para compensar 

                                                 
74 RIO GRANDE DO NORTE. IDEMA. Lei complementar Estadual N.272/2004; BRASIL. IDEMA. 
Legislação Federal N. 336/2006.  
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o desmatamento das margens do Rio Mossoró, dos manguezais. Todo 
mundo vai ter que fazer, já tem a parcela de cada um, tantas mudas, 
150 hectares (Informante F).  

 

 

A mesma participação da empresa no replantio de árvores na cidade de 

Mossoró é apresentada sob duas óticas distintas nos depoimentos supracitados. No 

primeiro, a idéia é que a empresa tem contribuído com a preservação ambiental a partir 

de projetos desenvolvidos em conjunto com as demais organizações empresariais do 

ramo salineiro. Entretanto, pelo exposto no segundo depoimento, o projeto não fora 

desenvolvido a partir de uma iniciativa própria da indústria salineira, mas, sim, por uma 

exigência legal da promotoria pública.   

Não se faz pertinente questionar os benefícios do projeto, independente das 

condições que o tenham originado. Porém, não se vê ainda a presença de uma efetiva 

consciência ambiental dentre o empresariado salineiro, pois o desenvolvimento dos 

projetos ambientais acaba por acontecer sempre a partir de uma exigência legal.  

Justamente para efetivar o cumprimento das leis ambientais, todas as 

empresas pesquisadas possuem uma Comissão Interna de Meio Ambiente – CIMA, e, 

em algumas delas já é possível encontrar a figura do Gestor Ambiental. Apesar disso, o 

empresariado salineiro vê a questão ambiental como problema a ser enfrentado pelo 

segmento e não como elemento integrante da cadeia produtiva e que, portanto, carece 

de atenção tanto quanto outros aspectos da gestão organizacional. Para o informante 

H, a questão ambiental é explicada da seguinte maneira:  

 

Então, o desafio hoje do salineiro eu acho que é com os órgãos do meio-
ambiente. Viver em harmonia, não debaixo de TAC, debaixo de guia de 
conduta, que a gente é obrigado a fazer uma coisa, o governo lhe obriga 
a fazer e você não é culpado. Então, haveria esse desafio para vê se há 
uma harmonia. Ah, tudo bem o sal agride, agride, se você pegar um 
quilo de sal e botar dentro do seu carro com um mês ele tá acabado 
todinho, mas a salina onde está a estação de sal é um terreno de salina, 
então é de sal, então não há contaminação, não há degradação 
(Informante H).  
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As obrigações que atualmente o setor salineiro precisa cumprir no tocante 

aos cuidados com o meio-ambiente não são incorporadas pelo empresariado salineiro 

como parte de um processo produtivo ambientalmente correto. Ao contrário, o 

sentimento empresarial é de injustiça, ou seja, se antigamente podia-se produzir o sal 

sem a preocupação com os cuidados ambientais, não haveria razão para tantas 

exigências.  

Contudo, de acordo com o RCA (2002), quando da instalação da atividade 

salineira nas margens do Rio Mossoró não houve planejamento ambiental, ocasionando 

impactos negativos de grande significância, que colaboraram para o assoreamento, 

salinização e desmatamento da área. Atualmente, então, dada a importância sócio-

econômica da atividade salineira para a região, faz-se necessária a adoção de medidas 

compensatórias e mitigadoras, em especial no concernente ao correto descarte das 

águas-mães.   

 

 
Figura 19 : Pilha de Sal junto ao Manguezal do Estuário do Rio Apodi – Mossoró. 

Fonte : Disponível em: www.salinor.com.br. Acesso em: 08 jul. 2010. 
 

Há pressões que não são “vistas” pelas empresas até tornarem-se 

legalizadas. Esse foi o caso do meio-ambiente. Como o setor nunca tinha sido cobrado 
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por posturas ambientalmente responsáveis e as cobranças são vistas como parte de 

exigências excessivas, diante de uma atividade produtiva tão significativa para a 

economia do Estado, o empresariado salineiro sente o cumprimento das exigências 

ambientais como um problema a ser superado.  

Contudo, a legitimação das empresas perante a sociedade depende das 

respostas dadas às diversas pressões sociais que se impõem sobre a realidade 

empresarial. No caso das empresas salineiras, a legislação ambiental passou a fazer 

parte da agenda de preocupações, justamente, por ter se colocado como uma pressão, 

de cunho legal, que exigiu resposta imediata.  

Vê-se, pois, que as questões de RSE não são “sentidas” pelo empresariado 

salineiro de maneira unívoca. No entanto, como essa categoria empresarial compartilha 

trajetórias, saberes e praticas, há construtos culturais, sociais e simbólicos que 

permeiam o habitus desse segmento. Um habitus em movimento, em continua 

construção, e que, a cada nova fase, pela qual passa a indústria salineira potiguar, 

incorpora novos elementos agregadores em seus dispositivos constituintes.      

O cenário atual coloca para as empresas, ainda que consideradas as 

particularidades de cada segmento econômico, demandas que excedem as funções 

econômicas que, historicamente, foram suficientes para garantir a legitimidade dos 

negócios. Sendo assim, valores sociais e ambientais, em alguma medida, passam a 

implicar o modo como a empresa constrói e mantém sua reputação no mercado, bem 

como os modos de constituição das percepções e práticas do empresariado 

contemporâneo.  

No caso do segmento salineiro potiguar, o ideário da RSE já aparece como 

parte do repertório empresarial. Entretanto, os elementos conceituais que envolvem a 

gestão socialmente responsável ainda aparecem de maneira difusa no discurso do 

empresário salineiro. O movimento de apreensão do próprio significado do papel da 

empresa na sociedade tem se dado sob perspectivas que consideram as obrigações 

econômicas como as únicas de responsabilidade da empresa. Todavia, essas 

perspectivas das obrigações econômicas já são matizadas pela idéia de que a empresa 

necessita, até mesmo para a sobrevivência no mercado, ampliar suas 

responsabilidades para as esferas social e ambiental.   
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No plano prático, as ações de RSE identificadas no segmento salineiro estão 

focadas no público interno, especialmente no âmbito da capacitação funcional e ações 

de higiene e segurança no trabalho. Nas linhas gerais de atuação da gestão de 

pessoal, permanecem recorrentes ações pontuais, tais como comemorações ou ajudas 

a familiares com problemas de saúde.  

No que se refere à comunidade externa, prevalece a idéia da geração de 

empregos como a grande contribuição do segmento salineiro, o que efetivamente é um 

aspecto importante na relação entre empresa e sociedade. Contudo, além dessa 

contribuição econômica, a imersão da empresa em dado contexto social específico a 

torna responsável também por aspectos que vão além da produção de riquezas.  

É nesse sentido que, tem se feito imperativo, por medidas legais compatíveis, 

ao setor salineiro, assumir responsabilidades diante do ambiente natural do qual é 

extraído o sal. Assim, tanto o replantio nas áreas de manguezal, como a preocupação 

com a destinação final das águas mães têm integrado o rol de ações da atividade 

produtiva salineira.  

É recorrente também no ramo salineiro, considerar ações filantrópicas e 

pontuais como práticas de RSE, reforçando a perspectiva difusa sob a qual a noção da 

gestão socialmente responsável é compreendida. Em verdade, a significativa maioria 

das ações sociais desenvolvidas pelo setor salineiro para a comunidade externa 

configura-se como de cunho filantrópico.   

 A realidade da RSE no segmento salineiro potiguar tem sido essencialmente 

marcada pela trajetória de constituição do setor, conferindo um panorama muito 

singular ao contexto da responsabilidade social neste ramo produtivo. Por outro lado, é 

possível identificar também a presença das disposições mais gerais dos modos como a 

responsabilidade social vem sendo incorporada nas empresas brasileiras em geral.  

Ou seja, as práticas filantrópicas e as doações esporádicas realizadas à 

comunidade externa, assim como a idéia de que somente empresas com maior aporte 

de capital podem ser socialmente responsáveis são elementos típicos da RSE à 

brasileira, sendo também fortemente percebidos no âmbito da indústria salineira do Rio 

Grande do Norte. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A emergência da temática da responsabilidade social nos meios empresariais 

não se dá de forma unívoca, considerando especificidades geográficas e dos ramos de 

atividade produtiva, e, as medidas corporativas voltadas às demandas sociais e 

ambientais não se caracterizam como práticas inteiramente voluntárias.  

Dessa maneira, a compreensão dos construtos integrantes dos padrões 

relacionais estabelecidos entre empresa e sociedade é fundamental ao entendimento 

do contexto de surgimento da noção da RSE em distintas realidades. Contrariamente 

ao que defende a economia neoclássica, o comportamento racional direcionado ao 

incremento da lucratividade não é fator explicativo único para as interações 

estabelecidas na vida econômica.    

Os elementos característicos das transações mercantis estão, portanto, em 

constante processo de redefinição. As condições materiais e simbólicas que perpassam 

e, ao mesmo tempo, são reconstruídas nas relações sociais estabelecidas no mercado 

não são definidas sob o manto do equilíbrio puro entre oferta e demanda. Ao contrário, 

as relações estabelecidas entre os agentes econômicos, ainda que situadas na esfera 

do mercado, são também definidas sob condicionantes que extrapolam a simples troca 

mercantil.    

A atuação de uma empresa em dado mercado depende não somente dos 

processos de produção e distribuição de mercadorias ou serviços, mas, também, das 

circunstâncias criadas em todas as fases desses processos. Ou seja, as relações de 

trabalho, os resquícios ambientais da produção, os modos de atendimento ao 

consumidor e a imagem da marca são alguns dos fatores que interferem diretamente na 

relação empresa/sociedade.   

Portanto, as particularidades do contexto social no qual a empresa está 

imersa vão delineando possibilidades e impondo limites à ação empresarial. São 

múltiplos atores sociais em interação nas negociações pertinentes ao campo 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

210 

econômico, de tal modo que o processo de formação dos mercados, além de 

heterogêneo, congrega elementos econômicos, sociais, culturais e simbólicos.  

Todas as interações que se entrecruzam na esfera mercantil têm efeitos 

sobre as estruturas desse campo. As condições sob as quais os agentes negociam 

dependem das conjunções sociais mais amplas nas quais a empresa está imersa, bem 

como da história e do grau de desenvolvimento de cada segmento econômico e, ainda, 

das particularidades do produto (BOURDIEU, 2005). 

No caso do setor salineiro do Rio Grande do Norte, é possível identificar, 

desde os primórdios da formação do segmento, a presença de elementos 

característicos do panorama mais geral da sociedade brasileira, assim como de fatores 

típicos da constituição da sociedade nordestina e potiguar. A mescla dessas 

características vai tecendo singularidades da indústria salineira e compondo o conjunto 

dos fatores que compõem o fazer empresarial salineiro deste ramo econômico. 

O sal foi um dos primeiros produtos comercializados pelo Estado do Rio 

Grande do Norte. No entanto, o resultante da produção salineira potiguar era, assim 

como outros produtos da colônia brasileira, monopólio da Coroa Portuguesa. Somente 

no século XIX o sal marinho é liberado para a comercialização, contudo, tal liberação é 

concedida sob a forma de privilégios que garantia direitos de produção e de 

comercialização exclusivos a uma única companhia.  

A produção do sal em território norte-rio-grandense tem, historicamente, 

ocorrido em quantidade abundante, dadas às condições climáticas e geográficas 

favoráveis. Quando da internacionalização do parque produtivo salineiro, nos anos de 

1960, não somente é inaugurada uma nova fase na produção do sal potiguar, dado o 

início do processo de mecanização do segmento, como também, evidenciam-se 

problemas infra-estruturais que dificultavam a competitividade do produto, tais como as 

dificuldades de escoamento da produção.  

As condições de trabalho insalubres, recorrentes nas salinas de produção 

artesanal, colocavam os trabalhadores salineiros em constante situação de risco de 

saúde e, até mesmo, de vida. Com a organização do Sindicato do Garrancho, 

inaugurava-se no Estado um movimento de luta pela defesa de melhorias da qualidade 
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de vida dos trabalhadores de salinas que extrapolou os mecanismos de luta a outras 

categorias profissionais que também foram se engajando no processo.        

Os movimentos grevistas organizados pelo Sindicato do Garrancho, apesar 

de duramente reprimidos, garantiram visibilidade a necessidades da categoria dos 

trabalhadores salineiros, que obtiveram conquistas no tocante a melhoria das condições 

de trabalho e pagamento. Afora isso, anos mais tarde, dentre os Institutos Nacionais 

criados no intuito de organizar e fomentar a produção salineira no Rio Grande do Norte 

é possível identificar a presença de ações assistenciais voltadas à categoria dos 

trabalhadores salineiros.    

Ao empresário salineiro  impunha-se a necessidade do conhecimento técnico 

para a produção do sal, a habilidade da negociação política para a obtenção dos 

direitos de produção, assim como a disponibilidade de capital para a aquisição de 

equipamentos que permitissem o aumento da produtividade. Em meio a esse contexto, 

dado o não alcance das projeções de lucratividade, o empresário internacional vai 

“abandonando” o parque salineiro potiguar, que, já na década de 1980, está 

novamente, quase que na totalidade, comandado por empresas nacionais.    

Esse empresário que (re)assume a produção salineira vem embebido pelo 

ideário de ser um “homem forte” que enfrenta os desafios climáticos que podem impedir 

a extração do sal. E, para, além disso, enfrenta empresas internacionais, dotadas de 

grande volume de capital, para a (re) conquista do direito de gerir a produção do sal 

marinho. 

A partir de então, o empresariado passa a constituir um “corpo funcional de 

confiança”, que o auxilie no gerenciamento de todas as fases da produção e venda do 

sal. Neste processo, quanto mais o empregado responde às expectativas de confiança 

do patrão, mais vai estreitando os laços paternalistas e personalistas, o que implica  

trocas mútuas de favores no ambiente de trabalho.  

Estando a empresa enraizada no contexto social do qual é parte, as relações 

de clientelismo e patronagem que integram os construtos relacionais dos coronéis 

nordestinos vão se espraiando para outras esferas sociais. Não que seja um processo 

automático, ao contrário, são padrões culturais e simbólicos que vão se interconectando 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

212 

e construindo, continuamente, os aspectos mais característicos de um determinado 

espaço social.    

Diante disso, confirma-se um dos pressupostos sob os quais a presente tese 

assenta-se: a idéia de que o modo como vai se processando a formação social, 

econômica e cultural de dado ramo econômico é fator de suma relevância nas formas 

como o segmento vai incorporando as perspectivas e técnicas de gestão.  

A trajetória da classe empresarial salineira, as características históricas da 

região produtora de sal e os próprios mecanismos mais gerais de condução da política 

nacional do sal são aspectos importantes no delineamento das posturas e ações que 

vão sendo assumidas pelas empresas salineiras. Indubitavelmente, a cada momento, 

novos condicionantes vão sendo acrescidos a esse cenário, de tal maneira que os 

procedimentos de gestão e posicionamentos empresariais estão em contínua 

adaptação às necessidades internas da empresa e às demandas externas do mercado.   

Na especificidade da RSE, o setor salineiro tem apresentado um 

posicionamento ainda difuso referente tanto à expressão conceitual, quanto à adoção 

efetiva de práticas sociais e ambientais. Fazem-se fortemente presentes, ainda, as 

características assistencialistas e pontuais das ações desenvolvidas junto ao corpo 

funcional e à comunidade.  

Não obstante, em meio à valorização do comprometimento personalista entre 

funcionário e empresa, aparece a necessidade de organização de políticas de gestão 

de pessoal que atendam a demandas emergentes no cenário empresarial 

contemporâneo. As novas exigências do público consumidor, o aumento dos padrões 

de qualidade pertinentes ao setor e as cobranças sociais por produtos que respeitem 

normas ambientais e trabalhistas têm colocado para as empresas salineiras demandas 

que exigem respostas para além das tradicionais práticas de gestão.  

Nem todas as demandas colocadas ao segmento salineiro, assim como a 

outros ramos econômicos, são imediatamente “sentidas” e “respondidas” pelas 

empresas. Há para as respostas a estas exigências novas condições de custo, de 

organização produtiva e de elaboração das práticas administrativas.  

No caso do setor salineiro potiguar, as exigências do consumidor por 

melhoria na qualidade do produto e as determinações legais relativas ao meio-ambiente 
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têm sido os aspectos que mais recebem atenção do empresariado do sal marinho. O 

incremento da qualidade é condição primordial à manutenção da empresa no mercado 

e o não cumprimento das normatizações legais pode, inclusive, impedir a produção do 

sal, o que torna esses dois aspectos itens básicos à sobrevivência empresarial.     

Partindo dessas imposições externas, as empresas têm buscado redefinir 

parâmetros de atuação no mercado. Modificações nos modos de agir da empresa na 

sociedade, comumente, não ocorrem rapidamente, exceto quando em situações nas 

quais a mudança é imperativa à permanência no mercado. À proporção que as 

necessidades de transformação vão se fazendo imperativas, outras mudanças vão 

sendo operacionalizadas na empresa em mutação, pois a reorganização de um 

determinado processo não raramente, implica o reordenamento de outros 

procedimentos da cadeia produtiva.  

No segmento salineiro potiguar, a obrigatoriedade da criação de comissões 

internas de meio-ambiente e da realização de treinamentos de qualificação destinados 

a esse fim tem gerado um movimento de valorização da realização de treinamentos e 

capacitações em outros aspectos da produção.   

Entre a tradição e a inovação, as empresas salineiras têm convivido sob o 

ideário da gestão centrado nas relações de reciprocidade hierárquica, que tem se 

misturado a outros mecanismos de gestão mais característicos do campo empresarial 

atual, tais como a valorização da gestão pela qualidade e pela organização de planos 

de cargos e salários. Em meio a esses nexos relacionais que conjugam “o novo” e “o 

velho” fazer empresarial, múltiplas interpretações sobre o que é uma gestão 

socialmente responsável podem ser identificadas na análise das percepções 

empresariais sobre o tema.  

É recorrente no discurso do empresariado salineiro a idéia de que a empresa 

já cumpre sua função social sendo responsável pela geração de significativa 

quantidade de empregos nos municípios salineiros, e, ainda, indiretamente, em outras 

regiões do Estado. Entretanto, apesar desse argumento econômico estar, em maior ou 

menor grau, presente em todas as entrevistas realizadas no decorrer desse trabalho, é 

possível identificar sinais de um discurso matizado pela percepção de que as 



Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio Grande do Norte. 
 

214 

exigências postas para as empresas salineiras têm extrapolado o cumprimento da 

função econômica.  

Dada a heterogeneidade dos aspectos que envolvem a relação 

empresa/sociedade, são diversas as perspectivas de entendimento em torno do papel 

da organização empresarial na sociedade. Desta feita, a noção da RSE é campo de 

disputa entre interpretações que consideram as obrigações econômicas e legais como 

as únicas da empresa e outras que incluem os aspectos sociais e ambientais como 

parte das obrigações empresariais para com a sociedade. Ainda fazem parte desse 

campo de disputa concepções sobre a abrangência das ações sociais empresariais: se 

devem ser filantrópicas ou parte integrante das estratégias empresariais, ou mesmo, se 

as ações sociais devem ser voltadas somente para o público interno ou atingir 

funcionários e comunidade.   

Dada a abrangência do termo RSE e considerando a interconexão entre  

aspectos tradicionais e modernos na particularidade da gestão empresarial do 

segmento salineiro potiguar, afirma-se mais um dos pressupostos sob os quais se 

assentou a presente investigação, qual seja, a idéia de que os diversos aspectos que 

envolvem a RSE, bem como as distintas perspectivas de entendimento do termo, 

acabam por gerar diversas interpretações e aplicações da noção de gestão socialmente 

responsável. 

Isto não remete à defesa da absolutização do termo RSE, até mesmo porque 

é na relação negócios/sociedade que são definidos e concretizados os padrões de 

atuação empresarial. A cada contexto sócio-histórico correspondem expectativas 

referentes à conduta das empresas, de tal maneira que a compreensão dos construtos 

da gestão socialmente responsável torna imprescindível a análise dos elementos 

estruturantes do segmento econômico, assim como de aspectos sociais, culturais e 

simbólicos do contexto no qual a empresa se insere. 

As empresas salineiras potiguares, embora possuam trajetórias particulares, 

compartilham um conjunto de elementos pertinentes ao contexto no qual se inserem. As 

raízes históricas de constituição do segmento salineiro fazem-se presentes em 

interconexão com novos elementos que vão sendo incorporados em cada fase da 

indústria do sal. 
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Do mesmo modo que a indústria do sal passou por significativas modificações 

quando da adoção dos processos de mecanização, especialmente entre os anos de 

1960 e 1980, atualmente é possível identificar uma fase de redefinição de muitos dos 

mecanismos de gestão empresarial adotados pelo segmento.  

Na fase atual, as modificações não ecoam com a mesma intensidade do 

período de mecanização produtiva, até mesmo porque não produzem os efeitos sociais 

causados pela demissão da mão-de-obra substituída pelas máquinas. No entanto, tem 

se colocado para todos os que compõem os quadros das empresas, atualmente, a 

necessidade de responder às novas exigências e demandas do mercado consumidor.  

 As respostas a tais exigências, não raras vezes, dependem não somente 

de técnicas apuradas de produção, mas, também, do desenvolvimento de estratégias 

de gestão que possibilitem a constituição de uma empresa flexível e, continuamente, 

apta a atender às demandas emergentes. Neste caso, são necessárias mudanças 

culturais e sociais nos próprios modos de existir da empresa.   

São significados culturais em conflito, situados entre o apego e a ruptura com 

a continuidade dos aspectos constituintes das relações tradicionais personalistas. Na 

dimensão do apego está presente a idéia de que a organização empresarial salineira 

somente pode ser efetivamente eficiente caso perpetue os mecanismos históricos que 

sustentaram sua existência. Já considerando a dimensão da ruptura, difunde-se a idéia 

da necessidade de adotar ferramentas de gestão que melhor permitam o 

acompanhamento das modificações do mercado consumidor.  

Ou seja, o habitus do empresário salineiro está marcado pela estrutura que 

conforma permanências e recorrências da história da produção do sal, mas, também, 

comporta sinais de dinamismos e mudanças oriundos dos influxos das ações dos 

sujeitos desse campo e de pressões conjunturais. Há, pois, nesta interpenetração de 

valores e significados, que têm atualmente convivido na constituição dos mecanismos 

de atuação do empresariado do ramo salineiro, uma convivência engenhosa entre o 

tradicional e o moderno (CANIELLO, 2003).       

As mudanças no mercado consumidor, as normatizações da legislação 

ambiental e a demanda por produtos com níveis mais elevados de qualidade têm 

colocado para as empresas salineiras novas exigências, dentre elas a adoção de 
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posturas mais socialmente responsáveis. Contudo, as respostas a tais exigências não 

se configuram imediatamente, já que são resultantes da reação mais direta às 

demandas emergentes, mas também dos recursos disponíveis e dos modos como a 

empresa capta e organiza estratégias de atendimento às exigências que lhes são 

colocadas. 

Ratifica-se, pois, o terceiro pressuposto desta investigação, a idéia de que a 

gestão socialmente responsável na esfera empresarial é fruto de interconexões 

estabelecidas entre decisões estratégicas da empresa e de mecanismos de respostas a 

demandas colocadas à empresa. Sendo, a própria forma como a empresa “sente” as 

demandas a ela postas, resultado também de valores culturais e simbólicos presentes 

na constituição do fazer empresarial.  

A centralidade da tensão entre continuidade e ruptura é um dos elementos 

constituintes das estratégias de gestão, inclusive no âmbito da RSE, adotadas pelo 

empresariado salineiro. Convivem, empresas que já adotam práticas de gestão de 

pessoal como parte dos negócios, com outras que permanecem tratando essa área da 

gestão com práticas pontuais e assistencialistas. E, sobretudo, empresas nas quais as 

políticas de gestão de pessoas formalmente organizadas estão interconectadas a ações 

fragmentadas de cunho paternalista.   

No âmbito das ações sociais externas, em virtude das determinações legais, 

há o privilégio pelo desenvolvimento de projetos ambientais. A pressão para o 

cumprimento da legislação ambiental, sob pena de multas e/ou suspensão das 

atividades produtivas, ocasionou respostas mais rápidas das empresas salineiras, 

tendo em vista a própria sobrevivência imediata dos negócios. Ainda que partindo de 

uma determinação legal, já faz parte do modus operandi da produção salineira o 

cuidado com o descarte das águas-mães, o replantio da vegetação de áreas nas quais 

se situam as salinas, os treinamentos ambientais para os funcionários e a constituição 

de Comissões Internas de Meio- Ambiente – CIMA.  

No tocante às ações sociais voltadas à comunidade, predomina a ajuda 

pontual a projetos e/ou instituições sociais já existentes, bem como a festejos, em 

especial religiosos, típicos das cidades nas quais as empresas salineiras estão 

instaladas. Neste caso, a RSE é confundida com o exercício voluntário da doação, 
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sendo percebida como um aspecto situado à margem das estratégias centrais da 

organização empresarial.  

No ramo salineiro potiguar, vê-se, tanto na relação entre 

empregado/empregador, quanto na relação empresa/sociedade, a presença de 

elementos típicos de manifestações de reciprocidade hierárquica, o que ratifica a 

hipótese central elaborada na origem desse trabalho. Demonstrando ainda os modos 

pelos quais estrutura social e vida econômica se afetam mutuamente, ratifica-se 

também, a idéia complementar à hipótese central de que a indústria salineira do Rio 

Grande do Norte tem sido pressionada por condicionantes impostos pelo publico 

consumidor, bem como por determinações sociais e legais, para aderirem a práticas de 

gestão que respeitem regras de qualidade do produto, de mecanismos da legislação 

trabalhista e de proteção ambiental. 

Dentre os significados culturais compartilhados pelo empresariado salineiro 

potiguar, são tidos como legítimos, ao mesmo tempo, a valorização dos mecanismos 

tradicionais de gestão e a busca por técnicas de gestão que expressem inovação e 

renovação de práticas instituídas. É, justamente, em meio à tradição e à inovação, que 

vão se delineando os padrões de conduta das empresas salineiras.  

O entendimento da RSE nas diversas realidades não se processa apenas 

através da leitura das expressões quantitativas deste fenômeno social. Os fatores 

econômicos não são condicionantes exclusivos quando da decisão empresarial acerca 

do investimento em ações sociais e ambientais. Ou seja, os modos como os grupos 

empresariais vão constituindo sua percepção e estruturando seus discursos diante da 

relação empresa/sociedade são fundamentais à conformação dos limites e 

possibilidades da Responsabilidade Social Empresarial.  
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“Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio 
Grande do Norte.” 

Pesquisa de Doutoramento – Carla Montefusco  

 

Questões Norteadoras da Entrevista  

(Dirigentes)  

- Como se tornou empresário?  

 

- Qual o papel do empresário na sociedade?  

 

- Quais as características necessárias ao bom desempenho empresarial na atualidade?  

 

- Como define a relação da empresa que dirige com o poder público, clientes, 
fornecedores e comunidade?  

 

- Que políticas de recursos humanos são desenvolvidas para o corpo funcional?  

 

- Há na empresa projetos sociais e/ou ambientais?  

 

- O que levou a empresa a desenvolver e qual a importância de tais projetos?  

 

- Como avalia o impacto dos projetos desenvolvidos para o público-alvo dos mesmos e 
para a própria empresa?  

 

- Como define o termo Responsabilidade Social Empresarial?  

 

- Em que consistem os principais desafios postos aos empresários salineiros do Rio 
Grande do Norte na atualidade?  
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“Responsabilidade Social Empresarial: percepções e práticas do empresariado salineiro do Rio 
Grande do Norte.” 

Pesquisa de Doutoramento – Carla Montefusco  

 

 

Questões Norteadoras da Entrevista  

(Recursos Humanos/ Gestão Ambiental)  

 

 

- Quais as diretrizes da política de Gestão de Pessoas/Gestão Ambiental da empresa?  

 

-  Há na empresa projetos sociais e/ou ambientais? Quais? 

 

- Como avalia o impacto dos projetos desenvolvidos para o público-alvo dos mesmos e 
para a própria empresa?  

 

- Como a temática da Responsabilidade Social é tratada no âmbito da empresa? 
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