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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo analisar os indicadores das responsabilidades sociais
apresentados nos Balanços Sociais de cinco empresas mineiras, identificando como
eles refletem suas ações na percepção qualitativa de seus stakeholders. Trata-se de
estudo descritivo de natureza qualitativa. Quanto aos meios, ocorreu por revisão da
literatura e análise documental (Balanços Sociais), além de um estudo de caso junto
a cinco empresas: Cedro Cachoeira, Cenibra, Copasa, Embaré e Localiza. Um
questionário de 19 perguntas foi aplicado a cinco stakeholders de cada empresa
para buscar identificar sua percepção acerca dos esforços de responsabilidade
social por parte das organizações selecionadas. A literatura reforça que gestão
empresarial com visão apenas nos interesses dos acionistas revela-se insuficiente
no novo contexto, que requer uma gestão balizada pelos interesses e contribuições
de um conjunto maior de partes interessadas. O Balanço Social (BS) representa uma
forma de dar transparência às atividades corporativas por meio de um levantamento
dos principais indicadores de desempenho econômico, social e ambiental da
empresa. Na literatura, consta que executivos que desejam transformar suas
organizações em melhores empresas cidadãs enfrentam obstáculos significativos.
Concluiu-se que os valores e princípios assumidos pelas organizações são mais
percebidos do que a missão e a visão, que geralmente visualizam o sucesso da
empresa e os benefícios aos shareholders; que a responsabilidade social
empresarial (RSE) implica cultivar a transparência, informar os múltiplos públicos e
sempre respeitar os direitos dos stakeholders, aqueles que, apesar de não serem
acionistas, são afetados pelas ações e estratégias das organizações; que a RSE
não pode ser reduzida a mais uma nova e inovadora ferramenta de marketing, mas
ser ampliada para um novo modelo de comportamento de gestão de negócio; que a
RSE é o reflexo da consciência ética, o compromisso de ser responsável, de ter
responsabilidade perante os problemas sociais que assolam o mundo, e que as
organizações tomem atitudes concretas para enfrentá-los por uma questão de valor
moral e ético, de compromisso humano e social. A RSE e o BS devem ser vistos e
utilizados como instrumentos essenciais no planejamento estratégico das
organizações públicas e privadas, deixando o BS de ser uma simples demonstração
contábil e uma das descrições dos investimentos sociais para se tornar instrumento
fundamental, possibilitando avaliação e aperfeiçoamento da gestão do ponto de vista
da responsabilidade social (RS) com transparência dos investimentos efetuados.
Este é um grande e complexo desafio, uma mudança de olhar eventualmente difícil,
mas não impossível. Como e de que maneira vão se basear nas características de
cada organização e nas habilidades de seus gestores.Apenas se afirma,
antecipadamente, que vai valer à pena.
Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa. Balanço Social. Percepção
de stakeholders.
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ABSTRACT

This study aimed to analyze the social responsibilities’ indicators presented in the
Social Statements of five companies located in Minas Gerais, identifying how they
reflect their actions on their stakeholders’ qualitative perceptions. This is a qualitative
descriptive study. It occurred by means of literature review and documents (Social
Balance) analysis, and by a case study about five companies: Cedro Cachoeira,
Cenibra, Copasa, Embaré and Localiza. A questionnaire of 19 questions was applied
to five stakeholders of each company seeking to identify their perception of social
responsibility efforts by the selected organizations. The literature reinforces that
corporate management with vision only in shareholders’ interests is insufficient in the
new context which requires a management limited by the interests and contributions
from a larger set of stakeholders. The Social Balance (SB) is a way to give
transparency to corporate activities through a survey of economic, social and
environmental company main indicators. It appears in the literature the fact that
executives who want to transform their organizations into better citizens’ enterprises
face significant obstacles. It was concluded that the values and principles assumed
by organizations are more perceived than their mission and vision, which usually
visualizing the company success and the benefits to shareholders; that corporate
social responsibility (CSR) involves cultivating transparency, inform multiple
audiences and always respect stakeholders’ rights, who although not shareholders
are affected by the companies actions and strategies; CSR can’t be reduced to yet
another new and innovative marketing tool, but expanded to a new behaviormanagement business model; CSR is a reflection of ethical awareness, the
commitment to be responsible, to take responsibility towards the social problems
which plagues the world, and that organizations must take concrete actions to
address them as a matter of moral and ethical value of human and social
commitment. SB and CSR must be seen and used as key tools in strategic planning
of public and private organizations, leaving the SB to be a simple financial statement
and social investments descriptions to become a key tool enabling the evaluation and
improvement of social responsibility (SR) management’s viewpoint with transparency
of investments made. This is a big and complex challenge, besides a shift of focus
may be difficult but not impossible. How and which manner will be based on each
organization characteristics and their managers’ abilities. In advance, one only states
that it will worth-while.
Keywords: Corporate
perceptions.
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1 INTRODUÇÃO

A dinâmica de desenvolvimento da economia nos tempos atuais vem sendo
influenciada pela consolidação de uma nova estratégia técnica e econômica por
parte das empresas em todos os setores e segmentos, e essa estratégia diz respeito
aos aspectos ecológicos, socioculturais e econômicos. Este fenômeno se dá devido
tanto à globalização quanto à ampliação da consciência ecológica, que está
interferindo diretamente nos setores produtivos que se esforçam constantemente
para obterem vantagem competitiva.
O ambiente atual é caracterizado por mudanças constantes em todas as
áreas. Desde a década de 1990, a sociedade vem refletindo sobre a problemática
ambiental, repensando o crescimento econômico e buscando fórmulas alternativas
como o desenvolvimento sustentável, cuja característica principal consiste na
desejável e possível conciliação entre o desenvolvimento, a preservação do meio
ambiente e a melhoria da qualidade de vida. Os fatores sociais, culturais,
econômicos, tecnológicos e políticos estão essencialmente interligados, uma vez
que quaisquer alterações em um desses podem significar mudanças em cadeia nos
demais.
Atualmente, determinados segmentos da sociedade vêm se mobilizando no
sentido de um desenvolvimento econômico, social, tecnológico e ambiental mais
harmônico, porque existe ainda, principalmente nos países emergentes e
subdesenvolvidos, uma desigualdade social significativa. Portanto, não é possível
imaginar uma mudança neste quadro social sem levar em consideração o potencial
que as empresas possuem para colaborar com essa mudança. E, neste cenário,
muito se tem discutido sobre a correta interpretação do termo ‘responsabilidade
social’.
Esta questão é tema recente, polêmico e dinâmico, envolve desde a geração
de lucros pelos empresários até a implementação de ações sociais no plano de
negócios das companhias. A título de esclarecimento, mesmo tendo os primeiros
entendimentos germinado no século XVI, a atuação social empresarial surgiu no
início do século XX, com o filantropismo, e se caracterizava por um forte
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assistencialismo, assumindo por vezes um caráter pessoal, representado pelas
doações efetuadas por empresários ou pela criação de fundações, que levavam o
nome do doador, não o da empresa. Nessa época, o liberalismo não estimulava a
prática de ações sociais pelas empresas, pois se entendia que a caridade não
contribuía para o desenvolvimento da sociedade e nem era de responsabilidade das
companhias (LOZANO, 1999).
Este estudo aborda a questão da responsabilidade social como um conceito
que ainda não está suficientemente consolidado e que, assim, pode ser considerado
em construção. Nesse sentido, serão levantadas algumas definições que se tem
apresentado para a responsabilidade social nos negócios. Ao longo deste trabalho, o
termo

responsabilidade

‘responsabilidade

social

social

incluirá

corporativa’,

algumas

variantes,

‘responsabilidade

social

tais

como

empresarial’,

‘responsabilidade socioambiental’ ou, resumidamente, ‘responsabilidade social’.
Portanto, todas as terminologias apresentadas terão o mesmo significado.
Muitas empresas, dos mais variados portes, atividades e áreas de atuação no
mercado, vêm se conscientizando da importância desta integração e estão criando
alternativas e aplicando recursos que visem a preservação ambiental, o
desenvolvimento da comunidade na qual estão inseridas e o crescimento cultural da
população, consumidores ou não de seus produtos e serviços, implementando uma
série de programas voltados para o desenvolvimento social.
Pode-se dizer, ainda, que fatores externos às empresas passam a influenciar
a definição de padrões e práticas de atuação organizacional. Para Aligleri, Câmara e
Aligleri (2002), esse ambiente dinâmico cria novas exigências sobre as empresas,
fazendo com que se modifiquem os objetivos, propósitos e métodos organizacionais,
tornando-os mais consistentes com as expectativas da sociedade.
Essas transformações começam a apontar para estratégias que visam manter
um diálogo constante e transparente com a sociedade, de modo a garantir a
legitimidade, o crescimento e a sustentabilidade organizacional. Por parte das
empresas, essas transformações poderiam ser entendidas como: fortalecer pessoas,
redimensionar o negócio, preocupar-se com a reputação, avaliar novos impactos,
fazer benchmarking, ter um bom relacionamento com seus stakeholders, gerar
confiabilidade, investir em parcerias, oferecer treinamento, obter qualidade e
excelência, envolver governança e proporcionar valor agregado ao acionista, dentre
outras ações (GRAYSON; HODGES, 2002).
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Essas atividades são desenvolvidas por stakeholders, que, de acordo com
Stoner e Freeman (1995), são indivíduos ou grupo de indivíduos que podem afetar
ou ser afetados pela busca de uma organização por seus objetivos. Assim, são
elementos
organização

essenciais
que

ao

planejamento

pretende

existência

estratégico
estável

e

corporativo,

duradoura

pois

deve

uma

atender

simultaneamente às necessidades de todas as suas partes interessadas.
Entretanto, na visão de Pinto (2003), vale ressaltar um complicador: verificase uma situação de diversidade de posicionamentos na literatura acadêmica e
gerencial quanto aos conceitos relacionados à responsabilidade social nos negócios
e cidadania corporativa. Além disso, as práticas brasileiras, na área, misturam
elementos globais e locais, com forte interferência de fatores culturais e
organizacionais do país.
Segundo Vinha (2002), diversos estudos mostram que a história de
relacionamento pretérito entre a empresa e seus stakeholders e a habilidade em
administrar os arranjos institucionais pesam tanto ou mais que as decisões de
investimento orientadas exclusivamente por situações de mercado. Assim, a gestão
caminha no sentido de uma postura proativa e traz implicações de cunho amplo e
sistêmico, de forma que as oportunidades de negócio oferecidas pelas atuais
condições econômicas, políticas, sociais e ecológicas impactam nas mais diferentes
áreas organizacionais.
A partir destas premissas, as organizações parecem entender que, por
questões de sobrevivência, precisam incorporar em suas gestões estratégicas a
responsabilidade social, pois o lucro deve ser buscado tanto quanto o
desenvolvimento da sociedade.
Em sentido amplo, observa-se que a ética é a base de sustentação da
responsabilidade social e se expressa através dos princípios e valores adotados
pelas organizações. Portanto, pode-se presumir e até mesmo concluir que não há a
possibilidade de serem implementados os critérios da responsabilidade social sem
que haja ética nos negócios. Faz-se necessário, portanto, que a organização
busque, sempre, uma linha de coerência entre o discurso e a prática de suas ações.
Percebe-se, então, que não é consistente uma empresa, por um lado, remunerar mal
seus empregados, fabricar produtos de má qualidade e entregá-los a seus clientes
e, por outro, desenvolver programas junto a entidades sociais da comunidade, a
título de filantropia.
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Sobre esse aspecto, observa-se que o Instituto Ethos, através de seus
indicadores publicados em seu site1, estabelece, também, as linhas gerais que
separam ações meramente filantrópicas, das práticas e critérios que envolvem as
verdadeiras atitudes de responsabilidade social, empregando o seguinte discurso:
A filantropia trata basicamente de ação social externa da empresa, tendo
como beneficiário principal a comunidade em suas diversas formas
(conselhos comunitários, organizações não governamentais, associações
comunitárias etc.) e organização. A Responsabilidade Social foca a cadeia
de negócios da empresa e engloba preocupações com um público maior,
cujas demandas e necessidades a empresa deve buscar entender e
incorporar em seus negócios. Assim, a Responsabilidade Social trata
diretamente dos negócios da empresa e como ela os conduz (INSTITUTO
ETHOS, 2009).

Tinoco (2008) relata que essa consciência está emergindo principalmente em
decorrência de uma nova postura empresarial alicerçada no resgate de princípios
éticos.
Nesse contexto, Drucker (2002) descreve que toda empresa tem direitos,
deveres e obrigações, não se admitindo mais a produção ou a comercialização de
bens e serviços sem a observância aos princípios morais, à postura ética e ao
respeito aos conceitos de cidadania. Assim, as metas estabelecidas internamente
nas empresas deverão seguir um objetivo de poder conduzir as organizações aos
caminhos de busca e obtenção dos diferenciais competitivos desse novo milênio,
minimizando impactos e multiplicando benefícios para a sociedade.
A noção de Responsabilidade Social Corporativa representa, na relação
homem - empresa - sociedade, uma opção definitiva e não um modismo. As
soluções para os problemas ambientais, educacionais e de saúde podem ser
encontradas na vida e no trabalho, tanto em empresas públicas como privadas.
Drucker (2002, p.32) afirma que “a terceira das tarefas da administração2 é
administrar os impactos sociais e a responsabilidade social das empresas”. O autor
argumenta que nenhuma instituição existe por si só e nem representa um fim em si
mesma, que cada organização é um organismo da sociedade e existe em função
dessa mesma sociedade.
Entretanto, há outro discurso, configurado pela estratégia de marketing, e
esse está nos livros, nas consultorias empresariais e nas palavras dos profissionais.

1
2

www.ethos.org
As duas primeiras são o cumprimento da missão e da visão previamente estabelecidas.
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Kotler (2006, p. 712), por exemplo, entende que as empresas precisam avaliar se
estão realmente praticando marketing de maneira ética e socialmente responsável.
Vários motivos levam-nas a praticar um nível mais alto de responsabilidade social
corporativa: a ascensão das expectativas dos clientes, a mudança nas expectativas
dos funcionários, o atendimento às legislações e às pressões por parte do governo,
o interesse dos investidores em critérios sociais e as práticas de aquisições de
negócios. Também na exposição de Carvalho (1990, p. 49), a noção de
responsabilidade social remete para a atitude da empresa - em face das exigências
da sociedade, em conseqüência de suas atividades – a avaliação e a compensação
dos custos sociais geradas e a ampliação do campo de seus objetos, definindo o
papel social a desenvolver. Dessa forma, pretende obter legitimidade e
responsabilidade perante os diversos grupos humanos que integram e a
comunidade em seu conjunto.
Apesar de não ser novidade, o tema responsabilidade social corporativa não
atingiu, no Brasil, a evolução alcançada nos países mais avançados do mundo
ocidental (FISCHER, 2006). Entretanto, o país se encontra hoje entre as maiores
economias do mundo, com empresas modernas, público consumidor crescente e
grande potencial de desenvolvimento tecnológico.
No Brasil, Herbert de Souza, o sociólogo Betinho (já falecido), iniciou em 1981
um movimento que estimulou a discussão com representantes de empresas públicas
e privadas sobre relatórios corporativos com enfoque social, destacando a
importância da transparência nas ações das grandes corporações. No entanto, foi
fundamental pensar em modelos de Balanço Social adequados ao cenário
socioeconômico do país.
Diante dessa demanda, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE, 2005), instituição sem fins lucrativos fundada em 1981 para
promover o debate sobre temas como: políticas públicas; globalização; democracia;
economia solidária e responsabilidade social, tendo criado uma proposta com
características simples e diretas no formato de uma tabela, que reúne dados sociais
e econômicos medidos através de indicadores quantitativos. Com essa proposta, o
IBASE começou a disseminar a importância da transparência nas ações das
empresas.
A partir de então, o Balanço Social começou a fazer parte da realidade de
algumas corporações. Tinoco (2008) caracteriza esse instrumento como uma
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demonstração das práticas de responsabilidade social, ou seja, a empresa torna
públicas as ações sociais que empreende com seus diversos parceiros.
De acordo com os dados do IBASE (2005), mesmo que ainda não exista lei
que determine a publicação dessa demonstração, continua sendo crescente o
número de empresas interessadas em publicar esse instrumento para divulgar as
iniciativas socialmente responsáveis e analisar sua importância e a maneira que tem
sido aplicado nas instituições.
Nos

Balanços

Sociais

constam

os

investimentos

em

pesquisas

e

desenvolvimento; segurança no trabalho; capacitação de funcionários; receitas
líquidas e resultados operacionais, além de investimentos em ações externas que
colaboram com a preservação do meio ambiente e com a melhoria de qualidade de
vida da população.
As informações apresentadas no Balanço Social possibilitam comparações da
atuação social de uma empresa ao longo dos anos e de outras empresas que
pertencem ao mesmo setor econômico. Os resultados podem ser comparados com
os de outras empresas que atuam no mesmo setor ou em setores diferentes e que
também publicam o Balanço Social.
Todavia, o discurso tem evoluído mais rápido do que a prática e agora se faz
necessário que as empresas comecem a analisar com mais profundidade o
conteúdo de seus balanços sociais e não se contentem apenas em preenchê-los.
Fazendo-se uma leitura e análise dos balanços sociais ao longo dos anos, pode-se
indicar o grau de evolução (ou não) das ações sociais e ambientais.
Nessa perspectiva, surgiu o interesse em desenvolver uma pesquisa que
revelasse a Responsabilidade Social de empresas mineiras perante seus
stakeholders. Em linhas gerais, pretendeu-se evidenciar se as empresas estudadas
mostram sinais de consciência e participam ativamente dos projetos sociais,
buscando incorporar, em suas estratégias, a responsabilidade social como objetivo
principal da sustentabilidade dos negócios.
Muitas organizações enveredam pelos caminhos das ações sociais,
acreditando que estão praticando ações de Responsabilidade Social e não
compreendem (muitas vezes até ignoram) que para ter gestão socialmente orientada
é preciso instituir diretrizes para: construir relacionamentos éticos e transparentes
com todos os públicos; estabelecer metas compatíveis com o desenvolvimento
sustentável; preservar os recursos ambientais e culturais para as gerações futuras;
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respeitar a diversidade; e promover ações concretas e duradouras para eliminar ou
minimizar as desigualdades sociais.
Constata-se aumento no número de empresas declaradamente participantes
de alguma forma de ação de responsabilidade social. Há um crescente aumento do
tratamento do tema pela comunidade acadêmica e científica. Debates e seminários
sobre tais assuntos se multiplicam, técnicas de medição e índices para apuração de
resultados sobre a contribuição social das empresas (balanço social, performance
social, sustentabilidade) são criados e aperfeiçoados constantemente. Como
conseqüência, esse e outros movimentos têm provocado várias mudanças no
mundo corporativo e se tornam grandes fontes de reflexão para estudos
acadêmicos. Ainda não é certa qual a abrangência e a profundidade dessas
discussões e qual o caminho que essas terão.
Há muitos debates sobre o papel e a abrangência de campos de estudo mais
recentes, como o Business Ethics (BE), Responsabilidade Social Empresarial (RSE),
Responsabilidade Social Corporativa (RSC), Teoria dos Stakeholders, e até outros
temas de comportamento organizacional, como motivação, cultura e outros. Em
alguns casos, observa-se até a superposição de alguns deles e a tentativa de
alargar seu espaço além do que permite seu referencial teórico e filosófico
(FRANÇA, 2005).
Aligleri e Borinelli (2001, p. 2) destacam três grandes visões sobre RSE:
responsabilidade social como obrigação social (FRIEDMAN, 1970), como aprovação
social (DAVIS; BLOMSTROM, 1975) e como abordagem sistêmica dos stakeholders
(ZADEK, 1998).
Bittencourt e Carrieri (2005) tratam a questão da responsabilidade social
como uma ideologia, que vai além do discurso sobre a importância da ética nos
negócios, situando-se em um contexto de relações de poder em que ocorrem
conflitos envolvendo dominação e subordinação.
Neste sentido, esta pesquisa pretendeu responder a seguinte pergunta:
-

Os indicadores de responsabilidade social apresentados nos Balanços

Sociais Corporativos de 2006 a 2008 de cinco empresas mineiras refletem as ações
de responsabilidade social nos seus stakeholders?
É considerada, também neste estudo, a premissa de que o fator determinante
do grau de Responsabilidade Social de uma empresa não é o volume de recursos
por ela investido, mas a relação que esses recursos registram em relação à Receita
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Líquida (RL), ao Resultado Operacional (RO) e à Folha de Pagamento Bruta (FPB)
(indicadores sociais internos); e à Receita Líquida (RL) e ao Resultado Operacional
(RO) (indicadores sociais externos).
1.1 Relevância e justificativa
A justificativa do estudo está relacionada à atualidade do tema e à perspectiva
de mudança no desenvolvimento social dos países, com a maior participação das
empresas em questões sociais, que até poucos anos atrás era de exclusiva
responsabilidade

do

governo.

O

estágio

atual

do

conhecimento

sobre

responsabilidade social de empresas ou corporações, dentro do qual estão contidos
os temas de estratégias de atuação social, além da análise da evolução dos
balanços sociais e suas respectivas avaliações dos projetos e programas sociais
implantados pelas empresas, parece ainda modesto e pouco consolidado.
Em grande parte das empresas, ainda não existe um foco definido de como
atingir seus stakeholders de forma efetiva e isso se deve ao fato de que embora o
conceito de ‘empresa socialmente responsável’ possa parecer intuitivamente simples
(atingir ou exceder expectativas), existe grande complexidade em torno da
expressão.
Deste modo, espera-se que este trabalho possa contribuir de forma descritiva
para o avanço do entendimento dos conceitos aqui envolvidos.
Entende-se que os resultados obtidos possam servir como um caminho para
o avanço do conhecimento no âmbito da Responsabilidade Social e que as
informações sirvam de apoio aos executivos responsáveis, contribuindo para a
reflexão de responsabilidade social nos meios acadêmicos e empresariais.
Para as empresas estudadas, esta poderá ser uma oportunidade para crítica
e aprimoramento de suas práticas de Responsabilidades Sociais sob uma
contextualização teórica, pela análise dos indicadores e com base nas percepções
qualitativas de seus stakeholders.
Para o público entrevistado durante a coletas de dados, a pesquisa
representou uma oportunidade de manifestação de suas percepções e expectativas
em relação às empresas.
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Como pesquisadora, este trabalho contribuiu para aumentar o conhecimento
a respeito dos aspectos de Responsabilidade Social, proporcionando a transferência
do aprendizado para as práticas profissionais.
1.2 Delimitação do estudo
Para realização deste estudo, foram escolhidas por conveniência cinco
empresas de setores diferentes, inseridas no mercado mineiro e que adotam as
políticas de responsabilidade social.
Foram utilizados seus balanços sociais entre os períodos de 2006 a 2008
para efeito de análise de evolução dos indicadores sociais. Esses relatórios foram
retirados do site do IBASE, do site da empresa ou diretamente junto à Diretoria
responsável nessas organizações.
1.3 Objetivos
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram estabelecidos os objetivos a
seguir discriminados:
1.3.1 Objetivo geral

-

Analisar os indicadores das responsabilidades sociais apresentados nos

Balanços Sociais de cinco empresas mineiras, buscando identificar como eles
refletem suas ações na percepção qualitativa de seus stakeholders.
1.3.2 Objetivos específicos
Os objetivos decorrentes do problema exposto podem ser especificados em:
-

Verificar através dos Balanços Sociais o estado da atuação das empresas em

relação à prática de ações da Responsabilidade Social;
-

Identificar e analisar os indicadores sociais apresentados no Balanço Social

de cinco empresas mineiras;
-

Verificar se a ação social efetiva está incorporada na missão da empresa com

um princípio ético;
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-

Investigar percepções de stakeholders sobre o desempenho de cada uma das

empresas objeto deste estudo e se esses se sentem beneficiados, motivados e/ou
participantes das práticas;
-

Inferir sobre o significado da prática de RSE dessas empresas.

1.4 Organização e planta do trabalho
No intuito de atingir as finalidades deste trabalho, a estrutura se divide em
quatro seções distribuídas da seguinte forma:
Capitulo 1 – Na Introdução se obtêm uma visão geral do trabalho. Nela são
apresentados: o cenário econômico empresarial, a necessidade de divulgação da
informação

social,

o

surgimento

do

Balanço

Social;

apresenta

o

tema

Responsabilidade Social sob a ótica da atualidade, expõe justificativa, situa o
problema da pesquisa, apresenta seus objetivos e demonstra a relevância e
justificativa do estudo.
Capítulo 2 – É apresentado o aparato de referencial teórico do histórico e da
evolução dos conceitos de Responsabilidade Social Corporativa, a importância e
suas dimensões, stakeholders e a transição da cultura organizacional, focando a
história; o conceito; os objetivos; os usuários; as formas de evidenciação e a função
social da Contabilidade, bem como os padrões internacionais e certificações de
Responsabilidade Social. Nesta mesma seção, serão demonstrados a definição de
Balanço Social, a história, os objetivos, os usuários, a importância, os aspectos
legais, a estrutura e os moldes de Balanço Social. Este é apresentado como um
instrumento de análise por meio de indicadores de avaliação do desempenho
socioambiental das empresas e, dessa forma, são apresentados os indicadores
extraídos desse demonstrativo responsáveis pela avaliação de desempenho
socioambiental.
Capítulo 3 - Apresenta-se e é descrita a metodologia adotada para a
realização da pesquisa. Trata-se de estudo descritivo de natureza qualitativa.
Quanto aos meios, ocorreu por estudo de caso junto a cinco empresas: Cedro
Cachoeira, Cenibra, Copasa, Embaré e Localiza. Um questionário de 19 perguntas
foi aplicado a cinco stakeholders de cada empresa (APÊNDICE) para buscar
identificar sua percepção acerca dos esforços de responsabilidade social por parte
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das organizações selecionadas. Em seguida, é apresentada a maneira como foram
processados os dados coletados.
Capítulo 4 – Neste constam a apresentação e a análise dos resultados,
iniciando-se pela caracterização das empresas e a análise dos Balanços Sociais,
seguida pela análise da pesquisa qualitativa: esta envolve a percepção da empresa
enquanto organização de trabalho e a favorabilidade de seus projetos sociais na
visão de um gerente, um funcionário administrativo, um fornecedor, um cliente e de
um membro da comunidade do entorno de cada organização.
Capítulo 5 – São apresentadas as considerações finais da autora da
dissertação, em que os objetivos propostos são esclarecidos e a resposta ao
problema colocado é informada como uma constatação e uma sugestão.
Em

seguida,

constam

a

lista

de

referências

que

possibilitaram

a

fundamentação teórica do trabalho, o Apêndice (roteiro do questionário aplicado) e o
Anexo (Balanços Sociais das cinco empresas – 2006 a 2008).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica desta dissertação,
com foco na responsabilidade social de empresas, denominada na literatura de RSE
ou RSC, seu histórico e evolução ao longo do tempo, principalmente no contexto
brasileiro, balanços sociais corporativos, modelo IBASE, dentre outros assuntos que
deram sustentação ao tema proposto.
2.1 A evolução do conceito de responsabilidade social
O entendimento acerca da responsabilidade social remonta a meados do
século XVI e está intimamente relacionado ao poder das empresas nos Estados
Unidos da América. Nessa época, as dívidas que um indivíduo adquirisse durante a
vida, enquanto dono de algum negócio, por ocasião de sua morte eram herdadas
por seus descendentes, que legalmente eram obrigados a assumir o ônus de atos
individuais de seus membros.
A ética e a responsabilidade social corporativa eram aceitas como doutrina
até o século XIX nos Estados Unidos e Europa, quando o direito de conduzir
negócios de forma corporativa era prerrogativa do Estado ou da Monarquia, e não
um interesse privado. Os monarcas expediam alvarás para as corporações de
capital aberto que prometessem benefícios públicos, como a exploração e a
colonização do Novo Mundo. As primeiras corporações nas colônias foram fundadas
para prestar serviços de construção, transporte e infraestrutura, sendo reguladas
quanto ao tamanho, tipos de negócios e estrutura de capital. Assim, até o início do
século XX a premissa fundamental da legislação sobre corporações era a de que
tinham, como propósito, a realização de lucros para seus acionistas (DUARTE,
1986).
Em 1919, a questão da ética, da responsabilidade e da discricionariedade dos
dirigentes de empresas abertas veio a público com o julgamento do caso Dodge
versus Ford, nos EUA, que tratava da competência de Henry Ford, presidente e
acionista majoritário da empresa, para tomar decisões que contrariavam os
interesses dos acionistas John e Horace Dodge. Em 1916, Ford decidiu não distribuir
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parte dos dividendos esperados alegando objetivos sociais, revertendo-os para
investimentos na capacidade de produção, aumento de salários e fundo de reserva
para a redução de receitas advindas do corte nos preços dos carros (ASHLEY et al.,
2002).
Como relata Guimarães (1984, p. 214), a Suprema Corte de Michigan foi
favorável aos Dodges, justificando que a corporação existe para o benefício de seus
acionistas, e que diretores corporativos possuem livre arbítrio apenas aos meios
para alcançar tal fim, não podendo usar os lucros para outros objetivos. Nessa
perspectiva, “a filantropia corporativa e o investimento na imagem da corporação
para atrair consumidores poderiam ser realizados na medida em que favorecessem
os lucros dos acionistas”.
Para Cavalcanti (2003, p.44), após os efeitos da Segunda Guerra Mundial, a
noção de que a corporação deveria responder apenas aos acionistas sofreu muitos
ataques, entendendo que os acionistas eram passivos proprietários que abdicavam
de controle e responsabilidade em favor da diretoria da corporação. Em um contexto
de expansão do tamanho das corporações e de seu poder sobre a sociedade,
diversas decisões nas Cortes norteamericanas foram favoráveis às ações
filantrópicas por parte das empresas.
A partir de então, defensores da ética e da responsabilidade social corporativa
passaram a argumentar que se a filantropia era uma ação legítima da corporação,
então outras ações que priorizassem objetivos sociais em relação aos retornos
financeiros dos acionistas seriam de igual legitimidade (GUIMARÃES, 1984).
Começou a se discutir, a princípio no meio empresarial e acadêmico nos
Estados Unidos e, posteriormente, no final da década de 1960 na Europa, acerca da
importância da responsabilidade social corporativa pelas ações de dirigentes e
administradores.
Constata-se na literatura existir uma variedade significativa de definições
sobre responsabilidade social corporativa e, mesmo assim, não há consenso em
torno de um conceito amplamente aceito. Em que pesem as inúmeras divergências,
Carrol (1979) sugere que a RSC pode ser entendida como a expansão do papel
empresarial além de seu escopo econômico e de suas obrigações legais. A
variedade explica que o conceito alterna seu significado de acordo com o contexto
ou com a relação que estabelece com temas complementares. O normativismo
compreende o caráter prescritivo encontrado nos trabalhos no campo da RSC.
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Rosa (2004, p 47) apresenta as pesquisas de Carrol (1999), que traça uma
evolução do construto embasado na literatura produzida em países desenvolvidos,
especialmente nos Estados Unidos. O Quadro 2 apresenta as ideias mais
importantes, bem como os autores principais de cada período.

Quadro 1 – Retrospecto histórico
DÉCADA

PRINCIPAIS IDEIAS

PRINCIPAIS AUTORES

1950

A principal discussão dos autores relaciona-se a
questões sobre a responsabilidade social dos homens
de negócios. A década marca o início da “moderna
era da responsabilidade social”

Bowen (1953)
Eell (1956)
Heald (1957)
Selekaman (1959)

1960

Acontece a grande expansão da literatura relacionada
ao tema. Revela-se significativo aumento da tentativa
de formalizar ou estabelecer o que significa
responsabilidade social corporativa.

Davis (1960)
Frederick (1960)
Mcguire (1963)
Davis & Blomstron (1966)
Walton ( 1967)

1970

É marcada pela proliferação de definições de
responsabilidade social. Grande número de autores
do período começa a discutir e escrever sobre o tema,
apresentando vários conceitos e visões sobre o
mesmo.

Heald (1970)
Johnson (1971)
Steiner (1971)
Manne e Wallich (1972)
Eilberd e Parket (1973)
Votaw (1973)
Eells e Walton (1974)
Backman (1975)
Preston e Post ( 1975)
Setti (1975)
Bowman e Haire (1975)
Abbott e Monsen (1979)
Zenisek (1979)
Carrol (1979)

1980

Os autores passam a se preocupar mais em
pesquisar sobre responsabilidade social. Menor
número de definições é apresentado e temas
alternativos ligados ao conceito são pesquisados.
Surge interesse na investigação de temas correlatos;
como ética nos negócios, gerenciamento de
stakeholders, políticas públicas, dentre outros.

Jones (1980)
Tuzzolino e Armandi (1981)
Dalton e Cosier (1982)
Strand (1983)
Cochran e Wood (1984)
Aupperle, Carrol e Hatfield
(1985)
Epstein (1987)

1990

Ocorrem poucas contribuições para a definição de
responsabilidade social. O conceito passa a ser visto
como ponto de partida para estudos ligados à
performance empresarial, ética nos negócios e
cidadania corporativa.

Wood (1991)

2000

Estes anos foram marcados por uma ascendência de
mudanças tecnológicas, abertura comercial e
conseqüente abandono do modelo protecionista do
Estado.
Estas mudanças representaram um dos desafios
gerenciais mais significantes na história recente da
administração, e que também contribuiu para a
consolidação do conceito de RSC.

Srour (2000)

Fonte: CARROL, 1999, citado por ROSA, 2004, p. 47.
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Atualmente, ao discutir as possíveis convergências e incompatibilidades em
busca de um paradigma para a RSC, o que se percebe é a confirmação de uma
tendência que já se desenhava nas décadas anteriores em integrar construtos
fundamentais e complementares.
Schwartz e Carroll (2003; 2008) sugerem que para atingir o status de
paradigma, o conceito de RSC deve manter uma relação de integração e
complementaridade entre a ética empresarial corporativa, gestão de stakeholders e
sustentabilidade.
Emerge, assim, uma nova ordem social, na qual as relações entre empresa,
governo e comunidade tomam novas dimensões, ou seja, o espaço público não é
mais tido como de exclusividade do Estado, sendo revistos os papéis dos principais
atores responsáveis pela resolução dos problemas sociais e ambientais. Esse
fenômeno tem sido acelerado principalmente devido à posição neoliberal assumida
pelo Estado no processo de enxugamento de suas funções, sobretudo com a
desresponsabilização pelos problemas sociais (LISBOA, 2000).
Ainda em busca de uma definição, desde a revolução industrial o tema
relacionado à função social das empresas causa polêmica e debates, em especial
quando aborda o desequilíbrio da distribuição de renda e da distância social entre os
incluídos e os excluídos do mercado econômico (FISCHER, 2002).
A questão social versus a questão econômica tem sido questionada.
Conforme Fischer (2002), alguns analistas consideram que a solução dos problemas
sociais acontece naturalmente quando as empresas cumprem sua responsabilidade,
que deve ser restrita à produção de riqueza, como Friedman já afirmava ainda em
1970. A riqueza produzida é disponibilizada aos consumidores sob forma de
produtos e serviços que, aliada à obtenção de lucro, arrecadação de tributos e a
geração de empregos que paguem salários justos, assegura uma dinâmica
harmoniosa, capaz de fomentar equilíbrio econômico e justiça social.
Em contraposição a esses analistas, encontram-se outros, como Drucker
(2002), que atribuem para as empresas responsabilidades que ampliam seu papel e
suas relações com o ambiente social.
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2.2 Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ou Responsabilidade Social
Corporativa (RSC)
A base conceitual contemporânea da RSE está associada aos valores
requeridos pela sociedade pós-industrial. Nessa nova concepção, há o entendimento
de que as companhias estão inseridas em ambiente complexo, onde suas atividades
influenciam ou têm impacto sobre diversos agentes sociais, comunidade e
sociedade. Conseqüentemente, a orientação do negócio visando atender apenas
aos interesses dos acionistas torna-se insuficiente, sendo necessária a incorporação
de objetivos sociais no plano de negócios, como forma de integrar as companhias à
sociedade, promovendo a sustentabilidade.
Há esforços em definir a responsabilidade social, o que gera multiplicidade de
conceitos. Carroll e Buchholtz (2000) encontraram entendimentos diversos sobre
responsabilidade social empresarial, a maioria deles partindo do pressuposto de que
a empresa deve ir além do que prescreve a lei. Os autores citam McGuire (1975),
para quem a noção de RSE presume que a empresa tenha obrigações que se
estendem além daquelas econômicas e legais para com a sociedade; Bauer (1976),
para quem a responsabilidade social corporativa é a consideração séria e firme a
respeito do impacto das ações empresariais na sociedade; e Davis e Blomstrom
(1975), que consideram a responsabilidade social como a obrigação dos tomadores
de decisão na adoção de ações protetoras e de melhorias para o bem-estar da
sociedade, de acordo com os seus próprios interesses.
Também não é raro encontrar autores que apresentam as vantagens e
motivações do comportamento empresarial responsável. Machado Filho (2006)
acredita haver nas atividades de responsabilidade social corporativa um potencial
fator de aumento do valor da empresa, promoção da imagem e reputação, de
redução de custos, de elevação da moral dos funcionários e de construção de
lealdade por parte dos clientes, entre outros benefícios.
Pode-se observar que, embora a definição de empresa socialmente
responsável possa parecer simples (atingir ou exceder expectativas da sociedade),
existe grande complexidade em torno da expressão (MACHADO FILHO, 2006).
Bower (1957) define responsabilidade social como as obrigações dos
administradores de empresas de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas
de ação que sejam compatíveis com os fins e valores de uma sociedade. Persiste,
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contudo, a dificuldade em se definir quais seriam os fins e valores adequados a cada
sociedade e, por conseguinte, quais as linhas de ação a serem empreendidas.
Ashley (2002, p. 2) entende que a responsabilidade social
[...] pode ser definida como o compromisso que uma organização deve ter
para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem
positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, de modo
específico, agindo proativamente e coerentemente no que tange a seu
papel específico na sociedade e a sua prestação de contas para com ela.

A maioria dos trabalhos publicados em revistas e congressos de
administração faz referência à teoria dos stakeholders, o que leva a considerar que
essa já parece estar incorporada à construção teórica da responsabilidade social
empresarial (PENA, 2004). Os stakeholders podem ser definidos como “qualquer
grupo ou indivíduo que é afetado ou que afeta o alcance dos objetivos das
organizações” (Freeman, 1984, p. 46). Leisinger e Schmitt (2001), no mesmo foco,
entendem que a análise dos stakeholders deve se ocupar com os subgrupos
individuais e suas esferas específicas de interesses políticos, econômicos, sociais,
ecológicos e tecnológicos.
A teoria do stakeholder incorpora ao arcabouço teórico da responsabilidade
social empresarial a visão sistêmica, segundo a qual as companhias interagem com
vários agentes, influindo no meio ambiente e recebendo sua influência. Dessa
maneira, o mercado passa a ser o principal responsável pela regulação e
fiscalização das atividades empresariais, cabendo ao consumidor retaliar por meio
de boicote ou de protestos os produtos das empresas que não respeitam os direitos
dos agentes e que poluam o meio ambiente.
O mundo empresarial vê, na responsabilidade social, uma nova estratégia
para aumentar o seu lucro e potencializar seu desenvolvimento. Essa
tendência decorre da maior conscientização do consumidor e conseqüente
procura por produtos e práticas que gerem melhoria para o meio ambiente
ou comunidade, valorizando aspectos éticos ligados à cidadania (ASHLEY,
2002, p. 3).

Entretanto, Handy (2005, p. 123) defende que não se pode escapar a uma
pergunta fundamental: a quem e a que serve uma empresa? Houve época em que a
resposta parecia clara e hoje não é mais, pois os termos dos negócios foram
alterados. A propriedade foi substituída pelo investimento. À luz de tal
transformação, torna-se necessário repensar premissas sobre o propósito dos
negócios.
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2.2.1 Dimensões da Responsabilidade Social
Em 1979, Carroll propunha a subdivisão da responsabilidade social nas
dimensões econômica, legal, ética e filantrópica (FIG.1).
Responsabilidade discricionária

Responsabilidade ética

Responsabilidade legal

Responsabilidade econômica

Figura 1 – A pirâmide de Carroll
Fonte: CARROLL, 1979, citado por MACHADO FILHO, 2006, p.25.

A econômica envolveria as obrigações da empresa de serem produtivas e
rentáveis. A legal corresponderia às expectativas da sociedade de que as empresas
estivessem cumprindo suas obrigações de acordo com o arcabouço legal existente.
A responsabilidade ética se referiria às empresas que, dentro do contexto em que se
inseriam, tivessem um comportamento apropriado de acordo com as expectativas
existentes entre os agentes da sociedade. A filantrópica (ou discricionária) refletiria o
desejo comum de que as empresas estivessem ativamente envolvidas na melhoria
do ambiente social. Essas quatro dimensões foram apresentadas por Carroll na
forma de pirâmide em 1979, mas, em 2003, ele já admitia que as dimensões não
eram organizadas nessa hierarquia, uma delas podendo até superar outras. Para
isso, associado a Buchholtz, desenvolveu em 2003 a representação de quatro
esferas que se intercedem, o tamanho delas indicando a sua preponderância
(CARROLL; BUCHHOLTZ, 2003).
O novo modelo de Carroll e Buchholtz (2003) parece o mais apropriado.
Parece que a teorização sobre responsabilidade social ora fala do que deve ser
(sentido normativo) ora descreve o que é (sentido descritivo). Epstein (1987)
entende que a empresa deva buscar seus resultados por meio de ações que tenham
mais efeitos benéficos do que adversos em relação aos stakeholders pertinentes, e
que isso deva ser feito a partir de padrões normativos.

32
Drucker (2002) relata que desde a década de 1960 o significado da expressão
RSC sofreu drástica transformação. A polêmica sobre o tema passou a se
concentrar em três focos:
(1) a questão perene da relação entre ética privada e ética pública, tratando-se de
como mensurar o comprometimento do administrador da organização com a ética
dos indivíduos que a compõe e de como determinar até que ponto sua
responsabilidade para com a organização o permite;
(2) a responsabilidade social que os dirigentes têm perante seus funcionários em
virtude do seu poder e riqueza; e
(3) a responsabilidade social como a expressão usada para reivindicar (ou atribuir)
responsabilidade de liderança aos homens de negócio com respeito à cultura da
comunidade, no sentido de apoiar as artes (museus, ópera e orquestra sinfônica,
dentre outras); servir de curador nos conselhos de instituições educacionais e
religiosas; e doar dinheiro às causas filantrópicas da comunidade. A ênfase, então,
passou a se situar nas causas externas e não no comportamento e ações da
empresa em si.
Ainda segundo Drucker (2002), esse novo conceito de responsabilidade social
corporativa já não questiona quais são as limitações da empresa, nem o que ela
deve fazer por aqueles sob sua autoridade imediata. Exige, simplesmente, que
assuma responsabilidade pelos problemas e questões sociais, por metas políticas e
sociais, e que se torne guardiã da consciência da sociedade e o agente decisório de
seus problemas. Na realidade, o clamor por responsabilidade social espera coisas
demais, mas espera as coisas certas. Sua raiz não é mais a hostilidade á
autoridade, mas o excesso de confiança nos administradores e na administração.
No âmbito empresarial, há autores que acompanham os entendimentos de
Carroll de 1979, como Ferrell (2001, p.7), que argumentam que a responsabilidade
social “inclui responsabilidades econômicas, legais, éticas e filantrópicas” e outros,
como

Daft

(1999),

que

substituem

‘filantropia’

pelas

‘responsabilidades

discricionárias’ (responsabilidades filantrópicas).
Sendo a responsabilidade social a obrigação que a empresa assume perante
a sociedade no compromisso de maximizar os impactos positivos e minimizar os
negativos (FERREL, 2001), há quatro tipos de responsabilidade social. Estes
resultam em condutas específicas, que podem ser avaliadas pela sociedade e
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definem uma área determinada sobre a qual a empresa toma decisões (QUADRO
3).
Quadro 2 – Os quatro tipos de responsabilidade social empresarial
FILANTRÓPICO



Restituir

ECONÔMICO



Maximizar para o stakeholder a riqueza e/ou o valor

ÉTICO



Seguir padrões de conduta aceitáveis da maneira definida pelos
stakeholders

LEGAIS



Cumprir todas as leis e regulamentos do governo

Fonte: CARROLL, 1991, p.42, citado por FERREL, 2001, p. 68.

A dimensão filantrópica da responsabilidade social “diz respeito às
contribuições das empresas à sociedade, que espera que elas contribuam para sua
qualidade de vida e bem-estar”, incluindo as comunidades locais. Mais do que
satisfação de necessidades básicas de sobrevivência, as pessoas desejam que
empresas ofereçam produtos e serviços que melhorem sua qualidade de vida. A
responsabilidade das empresas com o bem-estar das comunidades próximas à sua
operação engloba donativos para obras de caridade, patrocínios e prestação de
serviços comunitários. Se essa ajuda for utilizada para divulgação externa pela área
de marketing, chama-se ‘filantropia estratégica’ (FERREL, 2001, p. 83).
Para Daft (1999), esse é “o critério mais elevado de responsabilidade social” e
o último a ser levado em conta por empresas em suas avaliações de desempenho.
Esta realidade, talvez, possa ser explicada em função de que a responsabilidade
discricionária é puramente voluntária e orientada pelo desejo da empresa em fazer
alguma contribuição social não imposta pela economia, pela lei ou pela ética (DAFT,
1999, p. 91). Essa responsabilidade pressupõe uma ação orientada pelo
compromisso social com a sociedade sem prever retornos financeiros à empresa
através da área de marketing.
O critério econômico da responsabilidade social tem por objetivo “produzir
bens e serviços que a sociedade deseja e maximizar os lucros para seus
proprietários e acionistas” (DAFT, 1999, p. 90). Em outras palavras, a empresa deve
unir seus interesses econômicos às expectativas da sociedade, embora esse critério
de desempenho só seja considerado adequado se unido aos demais. Um
comportamento empresarial adequado cujas metas econômicas sejam atingidas de
maneira legalmente aceita pela sociedade e pelas leis define o segundo critério das
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responsabilidades legais, regido pelos regulamentos, leis e padrões legalmente
aceitos, além de constituírem-se éticos.
O critério ético inclui comportamentos não necessariamente previstos por lei,
que podem não acarretar ganhos econômicos, mas que pressupõem eqüidade,
justiça e imparcialidade, e respeito aos direitos individuais (DAFT, 1999, p. 91) por
parte dos tomadores de decisões das empresas.
A dimensão legal da organização é “o alicerce de todas as atividades da
empresa [...]. Por meio das leis, a sociedade é forçada a uma conduta aceitável”
(FERREL, 2001, p. 69). Refere-se, assim, ao que a sociedade acredita como certo
ou errado, expresso em regulamentos e leis municipais, estaduais e federais criados
para estabelecer padrões mínimos de comportamento responsável, os quais
regulam a conduta da organização em cinco grupos principais: (1) regulamentação
da concorrência; (2) proteção dos consumidores; (3) proteção do meio ambiente; (4)
promoção da eqüidade e segurança; e (5) incentivos para promover o cumprimento
de programas internos de empresas para prevenir má-conduta. Assim, “ser
socialmente responsável parte do cumprimento do que está estabelecido legalmente
para, então, galgar outras responsabilidades (FERREL, 2001, p. 70).
Os quatro critérios, juntos, possibilitam avaliar o desempenho social das
empresas quanto à sua responsabilidade social. Entretanto, se um deles não estiver
sendo plenamente cumprido, descaracteriza o modelo e a avaliação passa a não ser
válida.
2.2.1.1 Dimensão econômica
A visão econômica clássica, amplamente difundida por Friedman (1985 citado
por Ashley et al., 2002), postula que a empresa socialmente responsável é aquela
que busca sempre responder às expectativas de seus próprios acionistas,
maximizando o lucro. Este autor, Prêmio Nobel de Economia, questiona a existência
da responsabilidade social corporativa, argumentando que, numa sociedade
democrática, o Governo é o único veículo legítimo para tratar de questões sociais.
As empresas não deveriam fazê-lo, pois estariam se distanciando de sua expertise.
A dimensão econômica “refere-se à maneira como os recursos para a
produção de bens e serviços são distribuídos no sistema social e os impactos
produzidos pela economia e a concorrência” (FERREL, 2001, p.81). No que diz
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respeito às questões econômicas, a responsabilidade social traduz-se no
comportamento das empresas em relação aos públicos com os quais se relacionam,
ao controle de recursos, à oferta de produtos, à capacidade de controlar mercados,
à tecnologia, à sua base de conhecimentos especializados, à formação de
monopólios, à concorrência desleal e às questões relacionadas ao meio ambiente e
aos empregados. Está, assim, diretamente relacionada ao impacto das decisões
tomadas pelos acionistas, que têm o poder financeiro sobre a administração da
empresa.
Friedman (1985) afirma que a visão socioeconômica defende o papel da
organização na promoção do bem-estar social, com objetivos mais amplos do que a
obtenção de lucros corporativos e geração de empregos, sem ignorá-los. Alguns de
seus princípios são: foco nos lucros de longo prazo para o negócio; obtenção de
melhor imagem junto à sociedade e menor regulamentação governamental para o
negócio; incorporação de maiores obrigações sociais para o negócio; promoção de
melhor ambiente para todos. De acordo com esta abordagem, a empresa estará
cumprindo sua responsabilidade social na medida em que proporcionar uma melhora
nas condições de vida da sociedade.
Montana e Charnov (1998) destacam que a posição de Friedman (1985) é
contrária a qualquer ação empresarial que não esteja voltada aos interesses
econômicos da própria empresa, pois, caso contrário, a empresa, ao disponibilizar
recursos para fins sociais, estaria prejudicando seus acionistas ao violar seus
objetivos de gerar lucro. Além disso, segundo Friedman, não há razão para se supor
que empresários conheçam as metas sociais e tenham habilidade suficiente para
atingi-las. Em sua opinião, a empresa está sendo socialmente responsável ao ser
lucrativa, pois assim ela gera empregos, paga salários justos que colaboram para
melhoria da vida de seus funcionários e ao pagar seus impostos em dia, contribui
para o bem-estar público.
O grande desafio para as empresas é medir as conseqüências de suas ações
não só em seu entorno imediato, mas numa perspectiva de longo prazo, em que
sejam criadas capacidades para antecipar resultados. Para isso, é fundamental
reconhecer a dependência mútua entre corporações e sociedade.
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2.2.1.2 Dimensão social e ambiental
Em Melo Neto e Fróes (1999, p. 78) encontra-se a seguinte definição:
A Responsabilidade Social de uma empresa consiste na sua decisão de
participar mais diretamente das ações comunitárias na região em que está
presente e minorar possíveis danos ambientais decorrente do tipo de
atividade que exerce.

Trata-se, então, de uma filosofia empresarial voltada para questões sociais e
ambientais que visa a valorização da imagem institucional, consumidores leais,
maior capacidade de atrair e reter talentos, flexibilidade e capacidade de adaptação
às mudanças, longevidade e melhoria da performance financeira e aumento da
produtividade e da qualidade (ASHLEY, 2002).
O tipo de relacionamento que a empresa desenvolve com a sociedade varia
muito, tanto entre países quanto entre empresas. Estudos de casos na América
Latina constataram que a colaboração entre empresas e organizações da sociedade
civil passa por três estágios diferentes: a de caráter filantrópico, calcado no
assistencialismo e no paternalismo; a transacional, em que há um fluxo de valor
entre ambas as partes; e a integrativa, em que as alianças ganham um caráter mais
estratégico (AUSTIN; HERRERO; REFICCO, 2004). Para estes autores, as ações
assistencialistas, embora freqüentemente criticadas, podem constituir um ponto de
partida útil, mas afirmam que quanto menos estratégico for o relacionamento
empresa-sociedade civil maior a possibilidade de as ações filantrópicas serem
cortadas.
A preocupação com os efeitos sociais e ambientais das atividades das
empresas, bem como com os valores éticos e morais, suscita muitas discussões no
meio empresarial. Essas discussões, muitas vezes, visam contribuir para o bem
comum e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades.
Em relação ao ambiente natural, a preocupação é a de que “dando
importância apenas a seus interesses econômicos, elas (as empresas) poderiam
esgotar os recursos e prejudicar a saúde e o bem-estar da sociedade” (FERREL,
2001, p. 81).
Cabe lembrar que a discussão sobre a responsabilidade social se iniciou em
função do comprometimento com a sustentabilidade da vida do planeta em virtude
da degradação do meio ambiente e do esgotamento dos recursos naturais, o que
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gerou a necessidade de as empresas tomarem medidas que preservassem o meio
ambiente.
O tema de RSC é complexo, pois, há questões que também precisam ser
observadas pelas empresas, como a atenção aos desempregados (FERREL, 2001).
2.2.1.3 Dimensão política
A empresa deve, em primeiro lugar, buscar consistência entre os valores que
norteiam sua gestão, valores esses que se refletem em suas políticas e práticas,
além de sua estratégia de atuação. Atitudes de comprometimento e atendimento a
requisitos legais e regulatórios conjugados com uma atuação do mesmo calibre
evidenciada no campo social tendem a proporcionar uma atmosfera de
conformidade, tranqüilidade e senso de civilidade. Em outras palavras, a dimensão
política se estabelece pela participação em associações e fóruns empresariais, se a
empresa trabalha ativa e proativamente contribuindo com recursos diversos, na
elaboração de programas, processos e propostas concretas de interesse público e
de caráter reconhecidamente comprovado (MENDONÇA, 2001).
Paoli (2002) afirma que a lógica econômica é preponderante na questão da
filantropia empresarial em relação ao compromisso ético com a sociedade, uma vez
que a análise sobre o valor que ações sociais agregam à marca é freqüente no meio
empresarial. A autora comenta que, geralmente, os projetos sociais costumam ser
alocados nos departamentos de marketing quando não existe uma fundação ligada à
empresa para essa questão.
Enfim, a RSE envolve todos os stakeholders, mas, para alguns autores, a
responsabilidade social interna precede, em termos de congruência e consistência, a
responsabilidade social externa (ARRUDA; NAVRAN, 2000). Isso se relaciona com o
que Pena (2003) denominou de ‘condição esotérica’, compreendida como a
necessidade de a empresa dar o exemplo, de começar de si mesma, de seu interior,
fazendo de seus próprios procedimentos internos um exemplo para, então, avançar
para a comunidade e a sociedade.
Na dimensão política, percebe-se, então, que a empresa baliza suas ações
sociais em princípios e valores éticos e reforça as suas relações com seus
funcionários e familiares, clientes, fornecedores, acionistas, parceiros, governo,
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sociedade e comunidade. Esses princípios e valores norteiam sua gestão e se
refletem em suas políticas e práticas.
Nesse cenário, há muitos fatores que pressionam as empresas para que
adotem um comportamento socialmente responsável. Um deles é a pressão
exercida por diversos segmentos da sociedade civil. Newbold (2002) exemplifica
esse processo, destacando o crescimento do poder das Organizações NãoGovernamentais (ONG’s), que começaram a realizar campanhas contra as
multinacionais, alegando estarem estas explorando o trabalho em países pobres
para produzir itens de luxo para os países ricos, não demonstrando interesse pelas
culturas locais, direitos humanos e degradação ambiental. Muitas dessas
organizações demonstram estar cada vez mais interessadas e preparadas para lidar
com a forma como as empresas atuam na sociedade, sendo capazes de punir
empresas que não possuem um comportamento considerado adequado.
2.2.1.4 Dimensão ética
Nesta dimensão, o conceito de responsabilidade social foi elaborado pela
Comissão de Estudo Especial Temporária de Responsabilidade Social da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004, p. 3) pela norma NBR
16.001 – Responsabilidade Social, Sistema de Gestão, Requisitos: “relação ética e
transparente da organização com todas as suas partes interessadas, visando o
desenvolvimento sustentável”.
A dimensão ética da responsabilidade social refere-se a “comportamentos e
atividades esperados ou proibidos no que interessa ao pessoal da empresa, à
comunidade e à sociedade, mesmo que não codificado por lei” (FERREL, 2001, p.
78). Inclui padrões, normas ou expectativas que refletem as preocupações de todos
os públicos envolvidos com a empresa, tais como empregados, clientes,
fornecedores, acionistas e a comunidade no que diz respeito à proteção e ao
cumprimento dos seus direitos por parte da empresa. Essa dimensão está
intrinsecamente relacionada aos valores e princípios morais dos indivíduos que dela
fazem parte, em relação às políticas e condutas adotadas que visem respeitar e
proteger os direitos dos grupos de interesse da empresa.
Conforme Donaldson (2005, p. 27), “o respeito às diferenças é prática ética de
importância crucial”, e quando se trata de moldar o comportamento ético,

39
organizações devem se orientar por três princípios: (1) respeito pelos valores
humanos essenciais, que determina o limiar moral absoluto para todas as atividades
de negócios; (2) respeito pelas tradições locais; e (3) crença em que o contexto é
importante nas decisões sobre o que é certo e errado.
Cabe notar que, ao mesmo tempo em que as empresas sofrem pressão para
atuar de forma ética e responsável para com a sociedade, também usufruem de
benefícios. Para Newbold (2002), incorporar princípios e práticas de boa cidadania
corporativa na estratégia corporativa é uma questão de sabedoria para as empresas.
A adoção de um comportamento socialmente responsável ou, pelo menos, as
tentativas empreendidas nesse sentido, geram inúmeras vantagens para as
empresas, tornando a busca da imagem da empresa responsável ou cidadã não
apenas uma necessidade, mas também um desejo.
“Os problemas de concorrência na responsabilidade social surgem da
rivalidade das empresas por clientes e lucros” (FERREL, 2001, p. 82) e referem-se
também a questões éticas, como concorrência desleal, práticas duvidosas para a
sobrevivência da empresa, destruição dos concorrentes e espionagem industrial.
Todas essas atividades são contrárias a uma conduta responsável.
2.2.1.5 Dimensão cultural
Muitas vezes, a adoção de um comportamento pode ser questionada em
virtude da cultura local: em Hong Kong, por exemplo, gestores são mais tolerantes
em relação a algumas formas de suborno do que seus colegas ocidentais, mas
muito menos complacentes quando ao não-reconhecimento do trabalho dos
subordinados (DONALDSON, 2005, p. 28).
2.2.1.6 Dimensão legal e normativa
A RSE legal implica uma conduta da empresa de acordo com as normas
vigentes. Em uma visão simplificada, para atender a esse requisito, os gestores das
empresas socialmente responsáveis devem simplesmente seguir os preceitos legais,
sem necessidade de exercer nenhuma ação discricionária (managerial discretion).
Essa visão da responsabilidade social é bastante reduzida, visto que a lei é moldada
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[...] pelo ambiente institucional, é parte das regras do jogo. As empresas são
os ‘jogadores’ que atuam condicionados pelo ambiente institucional, mas
também tentando influenciar o modelo vigente a seu favor, assim como os
demais grupos de interesse na sociedade (consumidores, ambientalistas,
sindicatos, entre outros (MACHADO FILHO, 2006, p.37).

Em artigo publicado no New York Times Magazine em 13 de setembro de
1970, Friedman afirmava que o objetivo social apropriado para os executivos das
corporações seria obter tanto lucro quanto possível, desde que de acordo com as
regras básicas da sociedade, tanto em termos legais como éticos.
Entretanto, essa visão pode ser contraposta na atualidade, pois a concepção
de lei é algo socialmente construído, servindo (de forma limitada) de guia para as
ações dos executivos. Assim, entende-se como Machado Filho (2006), de que as
empresas devem inicialmente construir sua própria visão legal antes de agir de uma
maneira que possa ser considerada como ‘socialmente responsável’.
E isso se dá porque não basta apenas ‘seguir a lei’ para ser ‘socialmente
responsável, porque “a lei é muito mais do que um conjunto de regras e exceções, já
que um enorme conjunto de variáveis interfere nas decisões legais” (OSTAS, 2001,
p.265). .
A responsabilidade social é a união de todas as responsabilidades citadas
(legal, política, econômica, ética, cultural e filantrópica) que, se estiverem alinhadas,
cumprirão uma função social mais ampla e aquela efetivamente desejada pela
sociedade.
2.3 As práticas de RSE das empresas no Brasil
Neste trabalho, buscou-se destacar que o conceito de responsabilidade social
das empresas precisa ser contextualizado para a compreensão das dimensões
sociais, econômicas, políticas, legais, culturais, entre outras, que interagem com as
práticas empresariais e com as relações negócio/sociedade.
No Brasil, o reconhecimento da função social das empresas culminou com a
criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) Brasil3 na
década de 1970, aliado ao enfraquecimento do Estado do Bem-Estar Social.

3

A ADCE-Brasil é uma entidade constituída de empresários cristãos, que possui como fundamento
de suas práticas os princípios estabelecidos pela doutrina social da Igreja. Todas as atividades
ligadas à responsabilidade e ao balanço social das empresas dirigidas pelos membros da associação
seguem tais princípios (ASHLEY, 2008).
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Contudo, a concepção do conceito de Responsabilidade Social somente ganhou
espaço no final da década de 80, consolidando-se nos últimos anos.
Conforme relata Ashley (2008, p. 63) a questão passava necessariamente
pela dinâmica da responsabilidade social, que dava a tônica de seminários,
congressos, palestras e colóquios. O pioneirismo da ADCE Brasil em promover
atividades sobre a responsabilidade social das empresas marca a relevância de
pensar a dinâmica social das empresas com mais intensidade no Brasil. Dessa
maneira, o valor social, aqui entendido como valor que representa o compromisso
social da empresa, deve ser encarado como um assunto estratégico nas agendas
das empresas, o que possibilitará, talvez, um avanço na busca de uma consciência
do empresariado em relação às suas responsabilidades sociais.
Nessa perspectiva, as empresas iniciaram um processo de envolvimento com
questões que precisam ser interpretadas com cautela e rigor prático (análise de
resultados) que, na visão de Ashley (2008, p. 64), implica em que
[...] antes de tudo, que as técnicas e filosofias das empresas sejam
repensadas, que o fim social não seja massacrado pelo desejo de lucro –
lucro este que não deve ser um fim em si, e sim o viabilizador de uma
atitude mais ética e responsável por parte das empresas. O que se espera
de uma empresa é que ela tenha uma política institucional firme, ética,
dinâmica e empreendedora, e que a RSC seja um processo natural dentro
dela.

Ética e responsabilidade social nos negócios são temas em crescente difusão
e discussão no Brasil. O cenário já se alterou bastante desde meados da década de
1970, e em especial no final da década de 1990, pela crescente produção
acadêmica, lançamento de premiações e fundação de organização associativas
promotoras do conceito, em especial o Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, fundado em 1998.
Para

a

consolidação

e

o

fortalecimento

deste

novo

cenário

de

responsabilidade social no Brasil, surgiram entidades empresariais, como o Instituto
de Cidadania Empresarial (ICE); o Conselho de Cidadania Empresarial da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG); o Núcleo de Ação
Social (NAS); o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE); a Associação
de Empresários pela Cidadania (CIVES), além da ADCE-Brasil e da Fundação
Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES); e o Instituto Brasileiro de
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Análises Sociais e Econômicas (IBASE), dentre outras, tendo como foco um novo
pensar e agir no âmbito empresarial, dando uma conotação cidadã nos negócios.
Nessa perspectiva, o investimento social privado ganhou corpo no Brasil, cujo
olhar se voltou para a alocação voluntária de recursos privados para buscar retorno
alternativo de inclusão social e influenciar nas políticas públicas, organizações,
universidades. Nesse contexto, é notória a necessidade de sobrevivência das
empresas frente ao mercado internacional e aos seus consumidores, podendo-se
reconhecer como protagonista desse cenário o Instituto Ethos, citado com ênfase
mais adiante.
Na opinião de Gomes e Moretti (2007) o surgimento desses institutos foi um
diferencial assimétrico entre o esforço esporádico e tradicional, de cunho filantrópico,
e os programas permanentes, característicos de uma estratégia mais definida,
garantidores de um caráter processual a essas iniciativas.
Contudo, entende-se que apoiar o desenvolvimento da comunidade e
preservar o meio ambiente não são suficientes para atribuir a uma empresa a
condição de socialmente responsável. É necessário investir no bem-estar dos seus
funcionários e dependentes e num ambiente de trabalho saudável, além de
promover comunicações transparentes, dar retorno aos acionistas e assegurar
parcerias, além de promover comunicações transparentes.
Para Melo Neto e Froes (2001), o processo de globalização é responsável
pela emergência de uma nova racionalidade econômica, surgindo uma nova ordem
social, no Brasil, com características relacionadas à crescente consciência e
educação para a cidadania. Essa nova ordem social resultou no crescimento do
Terceiro Setor e na necessidade das empresas atuarem em parceria com outras
instituições, buscando o bem comum e a sustentabilidade nos negócios. Os autores
comentam que os fatores que têm impulsionado as empresas brasileiras na
ampliação do conceito de responsabilidade social e, conseqüentemente, na
mudança de patamar de suas ações, são os seguintes: enormes carências sociais
do país, crescente grau de organização de nossa sociedade e especialmente do
Terceiro Setor, a ação social dos concorrentes, a divulgação crescente dos meios de
comunicação sobre as ações sociais das empresas e o crescimento das
expectativas das comunidades e dos funcionários sobre o engajamento social
empresarial.
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Em um país marcado pelas diferenças como o Brasil, é possível encontrar
empresas flexíveis aos seus anseios de seus consumidores e outras que, diferente
disso, apresentam-se apenas preocupadas consigo mesmas. São empresas que
apresentam uma opção de produto ou serviço, sem preocupação com a qualidade,
preços, confiabilidade e tampouco com seus funcionários e a comunidade que a
circunda.
Em síntese, segundo Ashley (2008, p. 69), no Brasil cresce a preocupação
com a responsabilidade social corporativa, tanto em trabalhos acadêmicos quanto no
dia-a-dia das próprias organizações. Muitos têm sido os motivos apontados para a
necessidade de se refletir sobre o tema, mas ainda não se chegou a um consenso
sobre o que exatamente seria tal responsabilidade, como deveria ser implementada
no âmbito das organizações ou como mensurá-la e incluí-la nos cálculos gerais de
cada organização. Contudo, pode-se questionar se algum dia haverá esse
consenso.
Se a empresa partir para o caminho de autorregulação, irá constatar que o
Brasil se destaca neste campo. O Instituto Ethos de Responsabilidade Social, criado
em 1998, busca disseminar a prática da RSE, ajudando as empresas a compreender
e incorporar critérios de responsabilidade social de forma progressiva e implementar
políticas e práticas com critérios éticos. O Instituto Ethos (2009) também assumiu a
tarefa de promover e incentivar formas inovadoras e eficazes de gestão do
relacionamento da empresa com todos os seus públicos e a atuação em parceria
com as comunidades na construção do bem-estar comum.
Quanto às questões relativas à responsabilidade social das empresas até o
momento tratadas, diversos autores se referem, com muita freqüência, à expressão
‘responsabilidade para a sociedade em sentido amplo’, mas que gera algumas
dúvidas que precisam ser melhor esclarecidas, como “a quem” se refere a sociedade
à qual a empresa dirige ou deve dirigir suas ações ao optar por uma postura
socialmente responsável.
Na

bibliografia

especializada,

encontram-se

diferentes

modelos

de

instrumentos e ferramentas de avaliação do desempenho social. Um dos modelos de
avaliação das empresas em relação à responsabilidade social a divide nos quatro
critérios já abordados.
Outro modelo de avaliação da responsabilidade social classifica o modo como
os negócios estão sendo conduzidos: “os negócios são amorais, os negócios são
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uma atividade moral, os negócios são uma comunidade, um negócio é uma rede”
(McINTOSH, 2002, p. 53-54). Essas categorias não são mutuamente excludentes, e
também são úteis para a compreensão de como diferentes empresas podem ser
avaliadas como socialmente responsáveis em sua maneira de conduzir negócios.
Os negócios são considerados atos ‘amorais’ quando, ao reforçarem a
responsabilidade econômica e legal da empresa, relegam a responsabilidade social
à área de relações públicas e são baseados na geração de lucros para os acionistas
como único propósito, “fundamentando-se no princípio de melhorar os negócios e o
desempenho capitalista” (McINTOSH, 2002, p. 54). Nesse modelo, não há outras
obrigações para a empresa além da econômica e legal. A responsabilidade
discricionária não é tratada pelos acionistas e pela direção da empresa, mas por
uma área periférica, e o principal propósito da empresa é o lucro.
Os negócios registram atividade ‘moral’ quando vão além do cumprimento das
obrigações econômicas e legais, aliando a geração de lucros à obrigação de atuar
em melhorias para a sociedade, além das obrigações econômicas e legais, inclusive
através das ações de filantropia. Nessa mesma linha de pensamento, os negócios
tornam-se uma comunidade, pois adquirem uma identidade corporativa que
reconhece o seu papel junto a grupos de sociedade, como no caso as cooperativas.
Quanto ao último critério de avaliação da responsabilidade social, em que os
negócios são considerados como ‘uma rede’, os interesses de todas as partes estão
relacionados e complementam interesses mútuos uns dos outros (McINTOSH,
2002).
Outra escala foi desenvolvida para avaliação da responsabilidade das
organizações, através de ‘respostas’ dadas pelas empresas a questionamentos
feitos por qualquer uma das partes interessadas (público interno ou externo) sobre
demandas sociais específicas. As empresas podem adotar vários tipos de respostas.
Na resposta ‘obstrutiva’, as organizações negam evidências apresentadas pelos
stakeholders, resistem a investigações, afirmam que houve engano, distorções ou
mal-entendidos, porque, nessas empresas, os negócios são baseados em
considerações econômicas. Na resposta ‘defensiva’, a empresa admite enganos e
erros por omissão e procura corrigi-los, porque age baseada na lei. Numa resposta
‘acomodativa’, a empresa aceita a responsabilidade social pelo ato e o corrige em
função de pressões externas. Na resposta ‘proativa’, “as empresas dão exemplo nas
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questões sociais’ e “procuram partes interessadas” (DAFT, 1999, p. 92), porque têm
compromisso frente ao bem-estar das comunidades.
É possível constatar que tanto o modelo de avaliação de negócios
(McINTOSH, 2002) quanto o de avaliação de respostas (DAFT, 1999), por si só, não
se constituem instrumentos efetivos de uma postura socialmente responsável, mas
oferecem alternativas para que, juntamente com outros modelos de avaliação,
possibilitem mensurar o desempenho social das empresas.
Em 1997, outro modelo de avaliação de desempenho foi proposto por Michael
Hopkins, baseado no Corporate Social Performance (Desempenho Social das
Empresas) de Donna Wood, no qual nove elementos avaliam os perfis de
responsabilidade social das empresas: legitimidade, responsabilidade pública,
arbítrio dos executivos, percepção do ambiente, gerenciamento dos stakeholders,
administração de questões, efeitos nos stakeholders internos e externos e efeitos
institucionais externos (ASHLEY, 2002). Esses nove elementos foram classificados
em vários indicadores, com o objetivo de que todas as dimensões e relacionamentos
de uma empresa fossem avaliados individualmente, além da possibilidade de
comparação de desempenho com outras empresas.
Outro instrumento que também contribui para avaliar o compromisso e a
transparência das empresas com a responsabilidade social é o Balanço Social.
Implementado na França, desde 1977, foi regulamentado através da Lei 77.769, de
12 de julho, que tornou seu uso obrigatório em todas as empresas com mais de 300
funcionários, sendo obrigadas a publicá-lo anualmente.
Assim, torna-se necessário entender como a responsabilidade social tomou
corpo

no

Brasil,

e

o

tópico

seguinte

trata

da

confrontação

RSE

e

lucratividade/competitividade.
2.4 R.S.E. e Lucratividade / Competitividade
O contexto competitivo sempre foi importante para a estratégia. Qualquer
empresa, independentemente de seu porte, se capital aberto ou fechado, pública ou
privada, é legalmente obrigada a prestar contas de suas operações financeiras
através de instrumentos que possibilitem medir seu desempenho financeiro e
contábil.
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Machado Filho (2006) observa que na visão de uma gestão corporativa
exclusivamente direcionada para a performance financeira, o exercício da
responsabilidade social pode ser entendido, à primeira vista, como um custo
adicional para as empresas, seus sócios e acionistas, pois são recursos que, de
outra maneira, seriam reinvestidos ou distribuídos na forma de lucros e dividendos.
Entretanto, a adoção de uma postura pró-responsabilidade social parece indicar
haver ganhos tangíveis para as empresas, sob a forma de fatores que agregam
valor, reduzem custos e trazem aumento de competitividade, tais como a melhoria
da imagem institucional; a criação de um ambiente interno e externo favorável;
estímulos adicionais para melhoria e inovações nos processos de produção;
incremento na demanda por produtos, serviços e marcas; ganho de participação de
mercados e diminuição de instabilidade institucional e política locais, entre outros.
As condições históricas e institucionais do sistema empresarial e de sua
governança têm destaques fundamentais na economia de uma região, aqui
especificamente na América Latina. Desde o final dos anos 1980, ocorreram
mudanças substanciais na divisão de responsabilidades dos setores público e
privado. As privatizações abrangeram amplo leque de atividades até então nas mãos
do Estado, havendo, assim, maior consenso de que o setor privado deveria fornecer
a maior parte dos bens e serviços para os cidadãos, excetuando-se os de interesse
público e difuso, cujo cumprimento não fosse viável pelas vias do mercado.
De modo geral, também as empresas latinoamericanas caracterizam-se por
elevado grau de concentração patrimonial e a participação controladora está nas
mãos de grupos familiares. Também é de domínio público o papel que os grupos
financeiros e os financeiro-industriais desempenham no desenvolvimento privado – a
falta de transparência que, tipicamente, caracteriza as operações internas dessas
corporações é vista como obstáculo ao acesso de informações e, com isso,
alternativas

de

investimentos

de

mais

baixo

custo.

O

processo

de

internacionalização avançou, com projetos nacionais de integração regional e de
desfronteirização dos mercados. Fusões de empresas e mudanças de controle,
contribuindo para a eliminação de concorrentes, foram decorrências diretas desses
movimentos de integração. E outros efeitos colaterais incluem a saída das empresas
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de seus mundos para a adoção de modelos híbridos de governança que possibilitem
sua permanência no mercado (OCDE4, 2004).
Quanto às políticas de relacionamento com a concorrência ou organizações
com o mesmo propósito, a empresa pode se situar em quatro estágios (INSTITUTO
ETHOS, 2009):
Estágio 1 – segue as práticas de preço e concorrência comuns ao mercado, cumpre
a legislação e busca um posicionamento leal;
Estágio 2 – possui regras explícitas e declaradas sobre concorrência desleal,
discutindo periodicamente (ou quando necessário) com o público interno sobre sua
postura perante os concorrentes;
Estágio 3 – discute sua postura com fornecedores e clientes, alertando-os para as
questões da concorrência leal, e participa de associações de classe na discussão
desses assuntos;
Estágio 4 – exerce posição de liderança em seu segmento nas discussões
relacionadas à busca de padrões de concorrência cada vez mais elevados (combate
à formação de trustes5 e cartéis6, práticas desleais de comércio, fraude em licitações
e espionagem industrial.
Geralmente um relacionamento leal com os concorrentes implica que as
empresas poderão ter mais de um tipo de relação, seja como fornecedor, cliente,
concorrente ou parceiro. É importante compreender as diversas formas de relações,
mantendo a postura adequada a cada tipo de relacionamento. Tais relações
demandam um cuidado especial no sentido de manter a ética, devendo-se evitar
discutir políticas de preços, termos e condições, informações, planos sobre produtos,
marketing, estudos e pesquisas de mercado ou planos para o futuro. Obter
informações sobre o concorrente não é incomum. Tal fato é uma atividade comercial

4

Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento.
Os trustes se formam quando grandes empresas incorporam seus concorrentes menores,
assumindo o monopólio de determinado ramo de produção. Os cartéis se formam através de
associações de empresas independentes, que por meio de acordos estabelecem o controle
administrativo do mercado, determinando preços e definindo áreas de ação. Tanto os trustes como os
cartéis representam a limitação da livre concorrência na economia em prol da maximização dos lucros
dos grandes grupos empresariais (FRIGOLETTO, 2007).
6
Cartel é uma forma de oligopólio em que empresas legalmente independentes, geralmente atuantes
do mesmo setor, promovem acordos entre si para promover o domínio de determinada oferta de
produtos e/ou serviços. Uma forma muito conhecida de cartel é combinação de preços feita entre as
empresas praticantes, onde o preço é manipulado, minimizando as chances da concorrência leal
(WIKIPEDIA, 2010).
5
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normal e não é contrária à ética, desde que as informações sejam obtidas de forma
não escusa.
As empresas são consideradas poderosos agentes de desenvolvimento
econômico e, portanto, têm papel social fundamental e podem influenciar os rumos
das sociedades para caminhos que contemplem melhores condições de vida, bemestar coletivo, qualidade de vida e sustentabilidade do planeta. Isso se dá pela
adoção da responsabilidade social orientando a gestão dos negócios enquanto
compromisso social para com toda a sociedade. Por outro lado, as considerações
feitas por especialistas da área também reforçam que interesses puramente
econômicos (e não sociais ou ambientais) são muitas vezes a mola propulsora que
justifica a adoção de um comportamento socialmente responsável pelo segmento
empresarial. Sob esta ótica, faz-se necessária a compreensão do conjunto dos
vários argumentos favoráveis e desfavoráveis à gestão da responsabilidade social
das empresas.
Questões referentes aos lucros, aos custos e à produtividade também são
tidas como argumentos desfavoráveis à responsabilidade social se não estiverem
bem esclarecidas às empresas (TOMEI, 1984). Em relação ao lucro, poderia
representar um argumento contrário às práticas da responsabilidade social se não
for devidamente esclarecido ao setor privado que um comportamento socialmente
responsável não é “uma oposição ao comportamento maximizador de lucro”
(MOTTA, 1997). Em outras palavras, a função econômica da empresa continuará a
ser gerar lucro, riqueza e a se perpetuar ao longo do tempo.
A questão dos custos e da produtividade vem à tona quando a empresa
estabelece objetivos sociais cujos investimentos realizados geram custos que, no
curto prazo, precisam ser absorvidos pela organização. Além disso, ao envolver-se
em objetivos sociais, a empresa pode desviar a atenção da produtividade econômica
e dividir interesses e atenções, resultando em menor produtividade. Sob esta ótica, a
responsabilidade social poderia comprometer o papel econômico da empresa na
sociedade. Mas já a esse respeito, há argumentos que defendem que essas
questões de lucros, custos e produtividade seriam resolvidas no longo prazo, pois
têm relação direta com a melhoria da imagem da empresa no mercado (TOMEI,
1984).
Reforçando essa mesma concepção, apenas a lógica de maximização dos
lucros para retorno aos acionistas já não é considerada válida, pois no longo prazo
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uma organização que não observar outras responsabilidades, além da econômica,
poderá ferir sua reputação no mercado, o que poderá ser decisivo para sua
sobrevivência num mercado altamente competitivo (McINTOSH, 2002).
Assim, um comportamento socialmente responsável por parte da empresa até
pode gerar custos financeiros, o que poderia, em curto prazo, representar um
argumento desfavorável à sua responsabilidade social. Entretanto, em função de
expectativas da sociedade em relação às empresas e seu papel social, essa atitude
melhora a imagem pública da empresa. Dessa forma, passa a ser valorizada pela
sociedade, o que também contribui para o alcance de seus objetivos de longo prazo,
ou seja, ser socialmente responsável, nessa ótica, contribui para a melhoria do
desempenho econômico e sustentabilidade do negócio.
Desse modo, entre as vantagens da responsabilidade social nos negócios se
“incluem aumento da eficiência nas operações diárias, dedicação dos empregados,
melhoramentos na qualidade dos produtos, fidelidade do cliente e melhor
desempenho financeiro” (FERREL, 2001, p. 213).
Funcionários procuram dar o melhor de si no trabalho, fornecedores
fortalecem as relações com a empresa, investidores optam por fazer negócios, e
consumidores tornam pública sua preferência em adquirir produtos e serviços de
uma empresa socialmente responsável, o que gera propaganda e marketing
gratuitos. Logo, a responsabilidade social das empresas passa a ser objetivo
econômico, um diferencial competitivo e economicamente interessante para as
empresas.
Em 2003, Pinto realizou um estudo empírico no setor varejista, em que
abordou a cidadania corporativa como uma orientação de marketing, tendo chegado
às seguintes conclusões:


As empresas que mais adotam práticas de cidadania corporativa nas
dimensões legal, econômica e ética são as que mais obtêm lealdade dos clientes e
comprometimento dos funcionários;



Somente as dimensões ‘econômica’ e ‘ética’ explicam, ainda que fracamente,
a variação da lealdade dos clientes;



Os temas ‘responsabilidade social empresarial’, ‘cidadania corporativa’,
‘marketing e sociedade’, ‘relacionamento com stakeholders’ são complexos e se
encontram num estágio embrionário de desenvolvimento;
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A literatura que trata da temática apresenta-se dispersa e, sobretudo, pouco
convergente;



Apesar da grande diversidade de termos, siglas e abordagens, a cidadania
corporativa pode ser enquadrada nos limites do domínio do marketing ligado a
questões sociais ou marketing societal proposto por Kotler (2000), uma vez que tem
como objetivo satisfazer as várias demandas dos diversos públicos com os quais
uma empresa interage (PINTO, 2003).

2.5 R.S.E. e Planejamento Estratégico Corporativo
Nos fóruns nacionais e internacionais dedicados ao tema ‘Responsabilidade
Social’ de empresas, a criação e a instituição de mecanismos de monitoramento e
de prestação de contas que visam a divulgar e a dar transparência às ações
desenvolvidas ganham destaque, compondo o planejamento estratégico corporativo.
Um planejamento estratégico é um plano para a ação, e torna-se necessário
implementar estratégias por meio de programas e projetos específicos. Requer um
grande esforço de pessoal e emprego de modelos analíticos para a avaliação, a
alocação de recursos e o seu controle. Exige abrangência completa de todas as
áreas de tomadas de decisão da organização, uma racionalidade formal no processo
dessas tomadas de decisão e um firme controle sobre o trabalho.
Conforme Porter e Kramer (2005, p.142), “ao analisar criteriosamente os
elementos do contexto competitivo, uma empresa pode identificar as áreas em que o
valor social coincide com o econômico, e o que mais irá beneficiar sua própria
competitividade e de seu polo”.
A obtenção desse alto grau de competitividade envolve o cumprimento de
planejamentos estratégicos no que se refere à presença de:
(1) uma força de trabalho treinada;
(2) instituições científicas e tecnológicas de qualidade;
(3) infraestrutura adequada;
(4) transparência e eficiência nos procedimentos burocráticos; e
(5) disponibilidade de recursos naturais.
O planejamento estratégico que vise atividades socialmente responsáveis
pode ajudar a empresa a reforçar sua ligação com a comunidade local e com os
empregados. Por outro lado, a construção do capital reputacional também tende a
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melhorar a habilidade de negociar contratos mais atrativos para a empresa com
fornecedores e governo. “As atividades que geram o desempenho social corporativo
podem não afetar diretamente o desempenho financeiro, mas afetam o estoque de
capital reputacional e, consequentemente, o valor financeiro dos ativos intangíveis
da firma” (MACHADO FILHO, 2006, p. 67) (FIG.2).
Geração de
oportunidades
Conduta
socialmente
responsável

Aumento do
capital
reputacional

Aumento do
valor da
empresa
Minimização
de riscos

Figura 2 – O modelo de criação de valor a partir de conduta socialmente responsável
Fonte: Adaptado de FROMBRUN, 2000, por MACHADO FILHO, 2006, p. 67.

As ações sociais estão inseridas na visão da teoria dos stakeholders, de que
as empresas possuem responsabilidades sociais para com um amplo conjunto de
agentes. O Quadro 4 apresenta um resumo das oportunidades de ganhos ou
minimização de riscos de acordo com o stakeholder envolvido, a partir de ações de
responsabilidade social.
Quadro 3 – Efeitos das ações de responsabilidade social de acordo com o stakeholder envolvido
Stakeholder envolvido

Oportunidades
(ganhos de reputação)

Minimização de riscos

Comunidade

Criação de legitimidade

Minimizar riscos de máaceitação / conflitos

Mídia

Cobertura favorável

Minimizar risco de cobertura
desfavorável

Ativistas

Colaboração / imagem favorável

Minimizar riscos de boicote

Investidores

Geração de valor

Minimizar risco de fuga de
investidores

Funcionários

Aumento de comprometimento

Minimizar riscos de mau
comportamento

Consumidores

Fidelização

Minimizar risco de máaceitação / desentendimentos /
boicotes

Agentes reguladores

Ação legal favorável

Minimizar risco de ação legal
desfavorável

Parceiros comerciais

Colaboração

Minimizar risco de defecção

Fonte: Adaptado de FROMBRUN, 2000, por MACHADO FILHO, 2006, p. 68.

Pelo acima exposto, pode-se entender que os ajustes de missão, visão,
políticas, valores, objetivos e estratégias futuras, provenientes de um bom
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planejamento estratégico, devem ser adequados para cumprir os objetivos formais e
sociais de qualquer organização
2.5.1 Auditorias, Certificações e Indicadores
No âmbito internacional, destacam-se as auditorias e certificações, que são
normas contábeis, elaboradas por organizações não-governamentais ou organismos
multilaterais de comércio, que procuram estabelecer um conjunto de padrões e
indicadores auferíveis, relativos às condutas trabalhistas, sociais e ambientais
adotadas. Assim, como as normas ISO7 9.000 e ISO 14.000 certificam empresas por
sua capacitação gerencial e pelo respeito ao meio ambiente, as normas BS 8.800 e
SA 8.000, criada pelos ingleses, são a ISO para a área social.
Esta certificação pode ser atribuída à todas as empresas e seus
fornecedores que respeitam à legislação trabalhista em vigor e garantem
aos seus empregados todos os direitos previstos na legislação. A norma BS
8.800 refere-se à garantia das condições adequadas de segurança e saúde
para os empregados. A norma AS 8.000 é mais específica, pois versa sobre
a exploração do trabalho infantil e da mão-de-obra fabril no âmbito das
unidades operacionais da empresa e de seus fornecedores (MELO NETO;
FROES, 2001, p. 25).

Os

autores

supracitados

ainda

afirmam

que

os

indicadores

de

responsabilidade social são instrumentos que possibilitam à empresa conhecer o
valor de investimento e reconhecer que as práticas socialmente corretas produzem
efeitos positivos que valorizam a imagem, a performance e a sustentabilidade da
empresa.
O termo ‘auditoria social’ surgiu em 1940, escrito por Theodore Kreps,
professor de Economia Financeira na Universidade de Stanford, e referia-se a
questões econômicas que, pela sua natureza, se constituíam em indicadores da
constituição social das empresas. Em 1953, outra auditoria foi proposta,
contemplando oito áreas específicas: preços, salários, pesquisa e desenvolvimento,
propaganda, relações humanas, relações públicas, relações comunitárias e
estabilidade de emprego. Nos anos de 1970, a necessidade de contabilizar objetivos
econômicos e sociais tornou-se mais premente, evidenciando a necessidade de
maior planejamento e controle das organizações, a fim de também melhor responder
aos anseios da sociedade em termos de responsabilidade social (TOMEI, 1984).
7

International Organization for Standardization.
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Karkotli e Aragão (2004) apresentam uma síntese dos principais indicadores
de responsabilidade social existentes, de forma a facilitar a compreensão e auxiliar
na escolha do indicador, modelo ou padrão considerado mais adequado ao
planejamento estratégico e à realidade de uma organização, facilitando sua
implementação:
-

Norma Social Accountability SA 8000: lançada pelo Council of Priorities

Accreditatio Agency (CEEPA), órgão credenciador do Conselho de Prioridades
Econômicas em 1997, “é um código de responsabilidade social”. Um padrão
internacionalmente aceito não avalia somente a empresa, mas é extensivo aos
fornecedores e a outros parceiros que trabalham com a empresa, em questões
relativas a direitos humanos, saúde e segurança no trabalho. Essa norma possibilita
às organizações os meios para assegurar aos seus clientes de que seus produtos
serão produzidos sob condições de trabalho adequado. Preocupa-se, inclusive, com
que a cadeia produtiva da empresa seja socialmente responsável. Os elementos
normativos da SA 8000 foram retirados das convenções estabelecidas pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Declaração Universal dos Direitos
do Homem da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Convenção das Nações
Unidades dos Direitos da Criança, num exemplo de concordância global a respeito
de critérios de desempenho a serem avaliados pela norma;
-

AccountAbility AA1000: visa auxiliar a organização na identificação,

aperfeiçoamento e comunicação das práticas de responsabilidade social. AA1000
representa um instrumento para estimular a gestão baseada em princípios de
qualidade e ética, que garante aos stakeholders confiabilidade e transparência nas
demonstrações e relatórios produzidos e divulgados pelas organizações;
-

Global Compact (pacto global): não se constitui um código de conduta nem

um instrumento sujeito à auditoria por parte das agências da ONU, mas é tão
somente uma plataforma baseada em valores, que objetiva promover o aprendizado
institucional e propor a utilização do diálogo e transparência em todos os atos da
gestão através de uma carta de adesão ao grupo de cooperação internacional,
visando a promoção dos direitos humanos, trabalho e meio ambiente, mediante
apoio e adoção de princípios relacionados a questão de direitos humanos, de
trabalho e meio ambiente;
-

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social: instrumento que mostra um

diagnóstico organizacional, permitindo que a empresa identifique sua performance

54
em relação às práticas socialmente responsáveis e facilitando a visualização das
ações mais emergentes que devem ser trabalhadas, além de comparar a empresa
com relação ao seu grupo de benchmarking;
-

Balanço Social: considerado como instrumento de avaliação do desempenho

da empresa e demonstração da cidadania empresarial, o balanço social demonstra
todas as ações sociais desenvolvidas em determinado período;
-

Indicador de Sustentabilidade Social (ISS): tem por objetivo verificar as

estratégias de desenvolvimento sustentáveis elaboradas e implementadas pelas
organizações a fim de prover que o lucro financeiro reverta-se em lucro social
(KARKOTLI; ARAGÃO, 2004).
Assim, a fim de que as empresas possam melhorar o caráter social de suas
decisões, ações e práticas de responsabilidade social em relação à sociedade e aos
seus stakeholders, algumas organizações da sociedade já foram criadas
especificamente para trabalhar com as empresas na adoção da responsabilidade
social e vários indicadores, instrumentos normativos e auditorias já possibilitam
mensurar o desempenho social das empresas, além de também ser uma forma de
nortear e aperfeiçoar as ações de responsabilidade social já adotadas.
Entretanto, a sociedade e alguns organismos internacionais vêm tomando
consciência sobre os riscos frente a uma situação gradativa de degradação e
negligência de valores morais essenciais, assim como a destruição de recursos
naturais que comprometem a vida do planeta. Isso vem exigindo de empresas e
nações planejamentos e cumprimentos de novas regras de conduta em âmbito
global, baseadas em comportamentos éticos e responsáveis nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e exclusão social,
entre outros temas urgentes.
Sabe-se que a estratégia é fundamental para o sucesso de qualquer
empresa, mas só gerará resultado desde que os negócios estejam definidos e que
disponha de recursos para tal.
Conforme Monti (2010), no mundo altamente concorrido em que se vive, com
milhares de ofertas que procuram atrair a atenção do consumidor para seu produto
ou serviço, as empresas devem (dentro de seus recursos) melhorar cada vez mais o
atendimento ao cliente com a escolha, contratação e treinamento de pessoal. Nessa
perspectiva, o autor cita Kotler, para quem marketing é oportunidade e não
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recessão, o que reforça a tese de o marketing precisar ser estratégico, independente
do ramo de atividade e porte da empresa8.
Com a emergência do Terceiro Setor e o aumento da mobilização de recursos
privados e do governo, a mídia passou a dar mais atenção ao assunto. Com isso, as
organizações do Terceiro Setor tiveram que se profissionalizar para atender a
cobrança que surgiu com a projeção deste segmento.
A afirmação desse novo perfil participante se traduz na busca de novas
formas de articulação de processos na gestão de organizações. Em outras palavras,
com a ascensão do Terceiro Setor, a cobrança por posturas mais profissionalizadas
surge da sociedade, como observa Adulis (2001, p. 53) em seu artigo ‘Marketing
Social: Usos e Abusos’: “’boas intenções já não encontram mais espaço no mercado,
a sociedade espera e cobra resultados concretos e efetivos”. Esse processo abre
caminho para que outros estudos relacionados ao marketing sejam viabilizados.
Como apresentados, os atos e atitudes provocam conseqüências para os
diversos públicos com os quais as empresas se relacionam.
Uma gestão ética necessita que se tenham afirmados os valores e critérios a
partir dos quais as decisões e conflitos serão resolvidos e tratados. Sem esta
filosofia de valores e critérios de atuação, a administração estratégica perde seu
componente que a qualificaria de ética (PIRES, 2003, p. 4).
Esse compromisso pode beneficiar bastante as empresas privadas nos
seguintes pontos: fortalecimento do comportamento cidadão, melhoria da imagem da
empresa, propiciando motivação e sensação de pertencer a um grupo para o bem
da sociedade, fortalecimento diante do governo para cobrar-lhe atitudes, vantagem
competitiva, profissionais mais bem qualificados, sucesso financeiro, crescente
volume de receitas e maximização de lucro.
Pinto (2003, p.118) afirma que “a cidadania corporativa pode ser utilizada
como um instrumento de marketing interno e externo para as organizações”, e que
outros estudos permitirão lançar luzes complementares sobre as influências da
adoção de práticas consideradas socialmente responsáveis em setores outros de
atividade que não o varejista, regiões e culturas empresariais diferentes.

8

Entende-se que uma empresa só prosperará se mantiver o foco em seu mercado, princípio este que
deve ser atingido com a participação de seu presidente e de todos seus membros. Quando se fala em
visão estratégica, deve estar bem claro para todos na organização o que a empresa espera alcançar,
seus objetivos, metas e valores.
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2.6 Os stakeholders
Mitchell (1997) pesquisou várias tentativas de conceituação de stakeholders,
como mostra o Quadro 5:
Quadro 4 – Definições de stakeholders por diversos autores
FONTE

DEFINIÇÃO

Freeman e Reed (1983)
Freeman (1984)

Amplo: Podem afetar a realização dos objetivos da organização
ou de quem é afetado pela realização dos objetivos de uma
organização.
Restrito: Aqueles de quem a organização depende para sua
sobrevivência.

Bowie (1998)

Sem seu apoio a organização não existiria.

Alkhafaji (1989)

Grupos por quem a organização é responsável.

Savage et al. (1991)

Têm um interesse nas ações de uma organização e habilidade
para influenciá-la.

Hill Jones (1992)

Constituintes que têm uma legítima pretensão na organização
estabelecida mediante a existência de uma relação de troca.

Wicks et al. (1994)

Interagem e fornecem significado e definição para a
organização.

Starik (1994)

São aqueles que podem ser influenciados por uma organização.

Clarkson (1995)

Têm ou reivindicam propriedade, direitos ou interesses em uma
organização e suas atividades.

Donaldson e Preston (1995)

Pessoas ou grupos com legítimo interesse em aspectos
processuais ou substantivos das ações organizacionais.

Fonte: MITCHELL, 1997, citado por PINTO (2003) e ROSA, 2004, p.48.

2.6.1 A empresa e seus stakeholders
Para facilitar o entendimento e a análise das possíveis orientações
estratégicas das empresas quanto à responsabilidade social nos negócios, podem
ser consideradas as alternativas a seguir (QUADRO 6) como representantes do foco
fundamental da relação da empresa com cada grupo de seus stakeholders.
Segundo Ashley et al (2002), essas orientações estratégicas podem ser
combinadas entre si, associando o perfil cultural dos públicos que efetivamente
exercem poder sobre a direção da empresa, enquanto esse perfil se reflete na
orientação da responsabilidade social adotada.
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Quadro 5 - Tipos de relacionamentos empresariais com seus stakeholders
STAKEHOLDERS

CONTRIBUIÇÕES

DEMANDAS BÁSICAS

Capital

Lucros e Dividendos
Preservação do Patrimônio

Empregados

Mão-de-obra

Salários justos
Segurança no emprego
Realização pessoal
Condições de trabalho

Fornecedores

Mercadorias

Respeito aos contratos
Negociação leal

Clientes

Dinheiro

Segurança e boa qualidade dos
produtos
Preço acessível
Propaganda honesta

Concorrentes

Competição
Referencial de mercado

Lealdade na concorrência

Governo

Suporte institucional,
jurídico e político

Obediências às leis
Pagamento de tributos

Grupos de Movimentos

Aportes sócio-culturais
diversos

Proteção ambiental
Respeito ao direito das minorias
Respeito aos acordos salariais

Acionistas

Comunidade

Infraestrutura

Respeito aos interesses comunitários
Contribuições à melhoria de qualidade
de vida na comunidade
Conservação dos recursos naturais, etc.

Fonte: DUARTE, 1986, p. 84.

Tem-se percebido crescente preocupação das empresas em realizar
investimentos que contribuam para a qualidade de vida de seus trabalhadores e das
comunidades nas quais estão inseridas. Nessa perspectiva, tornou-se fundamental
para as organizações demonstrar ao mercado e à sociedade informações até então
consideradas irrelevantes, como sua efetiva contribuição no desenvolvimento social
e econômico do seu ambiente de atuação, expressa através da qualidade de seu
relacionamento com empregados, clientes, fornecedores, acionistas, sindicatos e
instituições do poder público. O instrumento que tem sido evocado para divulgar
essas informações é o Balanço Social (BS), no qual é possível verificar as relações
da empresa para com empregados, com a comunidade e com o meio ambiente. É,
portanto um registro do perfil social da empresa.
A responsabilidade social das empresas não pode ser reduzida a mais uma
nova e inovadora ferramenta de marketing, mas ser ampliada para um novo modelo
de comportamento de gestão de negócios que, em sua essência, resgata valores
humanos universais, pressupõe a tomada de decisões de maneira ética,
preservando interesses de todas as partes direta ou indiretamente envolvidas no
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negócio, assim como interesses de toda a sociedade, numa relação na qual todos
ganham, sociedade e empresas.
O movimento da responsabilidade social torna-se, assim, um desafio ainda
maior. Mesmo que “as pessoas tenham diferentes crenças sobre ações que irão
resultar no aprimoramento do bem-estar da sociedade” (DAFT, 1999, p. 88), o
consenso é que a gravidade dos problemas sociais não pode mais passar
despercebida. As organizações possuem papel fundamental na melhoria das
condições de vida não só das partes interessadas, mas também da sociedade como
um todo. Os resultados dessas ações, desempenhadas pelas empresas, encontram
no Balanço Social o local para sua divulgação e visibilidade à opinião pública em
geral.
Para que a responsabilidade social se transforme em cultura empresarial,
beneficiando de forma equilibrada todos os stakeholders, é necessário que ocorra
uma mudança gradual na consciência dos empresários, matéria do próximo subitem.
2.6.2 Transição da cultura organizacional
O processo de transição ou de transformação cultural, ou seja, a capacidade
de ‘esquecer o velho e aprender o novo’ necessita de uma atitude analítica que, em
lugar do senso comum, deve utilizar o senso crítico (VIEIRA, 2004) e assumir uma
postura científica metodológica, segura e controlada (PIMENTA, 2005). No entanto,
o desafio da transição cultural da empresa, que se modifica ‘nas’ e ‘através’ das
pessoas, deve considerar os aspectos inerentes à cultura presente, com o propósito
de subsidiar a transição cultural organizacional de um estado de consciência vigente
para um estado de excelência humana (VIEIRA, 2004).
Conforme Costa (2003), para que seja alcançada a excelência humana, o
desenvolvimento das pessoas e, a partir disso, a das organizações, a mudança deve
acontecer em todas as suas dimensões, que são dispostas em níveis: dimensões
física, emocional, mental, afetiva, expressiva, visionária e integradora. O
desenvolvimento da consciência humana, em todas as suas dimensões, avança de
forma que o todo de qualquer nível dimensional torna-se uma parte do todo do nível
dimensional seguinte, e assim sucessivamente.
Nesse sentido, o desenvolvimento de uma cultura organizacional que
recompense o comportamento ético é fundamental. Para Donaldson (2005, p.38-43),
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as seguintes diretrizes para a promoção de uma perspectiva ética global entre os
gerentes podem ser úteis:


Tratar os valores organizacionais e as normas de condutas formais como

absolutos. Assim, quaisquer que sejam os padrões morais escolhidos pela empresa,
ela não pode ser condescendente em seus princípios;


Definir e implementar condições de engajamento para fornecedores e

clientes, como por exemplo: sua empresa está disposta a fazer negócios com
qualquer cliente ou fornecedor? E se um cliente ou fornecedor explorar o trabalho
infantil? E se tiver fortes ligações com o crime organizado? É melhor não permitir
que essas questões sejam resolvidas sob o impulso do momento, e algumas
empresas já chegaram a essa conclusão9;


Permitir que as unidades de negócios no exterior ajudem a formular normas

éticas e a interpretar questões éticas. Pode ser citada, aqui, a atitude da Texas
Instruments, que passou a dispensar atenção especial a questões de ética
internacional de negócios ao criar o Conselho de Práticas de Negócios Globais,
composto de gerentes dos países em que a organização mantém operações. Com o
objetivo abrangente de criar uma ‘estratégia ética global de aplicação local’, a
atribuição do Conselho é proporcionar educação ética e desenvolver processos
locais que ajudem os gerentes das unidades de negócios da empresa no exterior a
resolver conflitos éticos;


Nos países anfitriões, apoiar iniciativas para reduzir a corrupção institucional.

Cada um dos gerentes, isoladamente, não é capaz de eliminar a corrupção de
países anfitriões, por mais que rejeitem subornos. No entanto, quando o sistema
tributário, os procedimentos de importação e exportação e as práticas de compras
favorecem os participantes antiéticos, as empresas precisam partir para a ação.
Muitas organizações já participam da reforma das instituições nos países anfitriões.
A General Electric, por exemplo, assumiu firme posição na Índia, usando a mídia
para condenar, reiteradamente, as práticas de suborno nas empresas e no governo.
O suborno é difuso e insidioso, mas em muitos países as autoridades fecham os
olhos a essa irregularidade, porque os salários dos burocratas locais são muito
baixos e esses pagamentos ‘por fora’ são vistos como complemento da
9

O Bank of America especificou como condição para muitos de seus empréstimos a países em
desenvolvimento a observância de normas ambientais e dos direitos humanos (DONALDSON, 2005,
p. 39).
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remuneração. Outro aspecto se refere à pirataria de softwares: nos Estados Unidos,
os programas pirateados representam 35% de todo o mercado do software e as
perdas do setor são estimadas em US$2,3 bilhões/ano; a pirataria chega a 57% na
Alemanha e a 80% na Itália e Japão; nos países asiáticos, o índice encontra-se
próximo de 100%. Todos esses países possuem leis semelhantes contra a pirataria
de software, podendo-se questionar, então, que fatores explicam as diferenças.
Donaldson (2005) observa que embora o nível de desenvolvimento econômico
desempenhe papel importante, a cultura nacional, inclusive as atitudes éticas, talvez
seja fator ainda mais crucial10;


Exercer a imaginação moral: isso significa resolver as tensões de maneira

responsável e criativa. Muitos imaginam os valores como algo abstrato e outros até
como inefáveis. No entanto, os valores afetam os comportamentos. Em um ambiente
global de negócios, “os valores em tensão são a regra, em vez de exceção”. Sem
um compromisso por parte das empresas, “as declarações de valor e os códigos de
ética nada mais serão que trivialidades ocas, que não oferecem aos gerentes pilares
sólidos para o comportamento ético” (DONALDSON, 2005, p.41).
O acima exposto vem de encontro a um dos focos deste estudo, o de buscar
conhecer o relatório de divulgação de responsabilidade social corporativa, seus
indicadores e sua certificação, e verificar se sua utilização atua como ferramenta de
gestão empresarial. A seguir, são tratados o significado deste balanço, sua
estruturação e interpretação.
2.7 O Balanço Social
O balanço social ainda não possui um modelo padrão considerado mais
adequado para apresentação das informações, principalmente as relativas ao
relacionamento da empresa com o meio ambiente. Kroetz (2000, p.108) defende que
mesmo com a ausência de um modelo padrão que possa ser adotado, é possível
seguir alguns princípios gerais para contribuir na organização da informação contida

10

Em alguns países a prática do uso de software clandestino é considerada menos antiética do que
em outros. A cultura confuciana, por exemplo, salienta que as criações devam ser compartilhadas
com a sociedade, e, assim, esse seja, em parte, o fator que leva os chineses e outros asiáticos a
interpretar o conceito de propriedade intelectual como um meio de o Ocidente monopolizar sua
superioridade tecnológica (DONALDSON, 2005, p. 42).
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no balanço social: pertinência, objetividade, continuidade, uniformidade ou
consistência e certificação.
O BS recapitula, num documento único, os principais dados quantitativos e
qualitativos, permitindo apreciar a situação da empresa no domínio social,
comportando informações sobre seu público interno: emprego; remunerações;
encargos; condições de higiene e segurança; outras condições de trabalho;
formação; e as relações profissionais e suas famílias, na medida em que essas
condições são de responsabilidade da empresa (MELO NETO; FROES, 1999,
p.125).
O instrumento reúne um conjunto de informações sobre as atividades de
caráter social e não obrigatórias que uma empresa realiza com o objetivo de gerar
maior bem-estar junto a todas as partes interessadas (funcionários, comunidade,
parceiros e outras) e à sociedade como um todo. As informações e os indicadores
são mensurados e apresentados em forma de relatório. Tal como num balanço
contábil, torna-se um documento que permite um aperfeiçoamento contínuo das
ações realizadas (REIS; MEDEIROS, 2007, p. 23).
Na responsabilidade social do setor privado, há crescente movimentação em
prol do desenvolvimento de indicadores e instrumentos que permitem medir
condutas socialmente responsáveis das empresas através de instrumentos
específicos de avaliação de desempenho social, pois a “cidadania corporativa requer
transparência e responsabilidade” (McINTOSH, 2002, p. 253) tanto quanto na área
financeira da empresa. Para isso, existem indicadores de desempenho social que
permitem avaliar, medir, auditar e principalmente, orientar a conduta, aperfeiçoar o
desempenho social e a prestação de contas das empresas socialmente
responsáveis à sociedade.
Os modelos, indicadores e normas apresentados possibilitam conhecer
alguns dos principais instrumentos mundialmente aceitos para mensurar e orientar
as empresas na incorporação de uma gestão socialmente responsável. Estes,
somados aos fóruns de discussão apresentados, revelam um movimento crescente
de reflexões e ações, na intenção de resgatar valores éticos e conscientizar as
empresas e a sociedade sobre a necessidade de envolvimento em questões de
âmbito social e ambiental, além das econômicas. Empresas que desejam um
desenvolvimento sustentável e se engajam para ser referência de boas práticas
utilizam um trio de prosperidade econômica, eqüidade social e qualidade ambiental
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como princípios a almejar, medir e definir uma excelência empresarial sustentável
(GRAYSON; HODGES, 2002).
Além dos modelos de avaliação apresentados em itens anteriores, há também
três áreas de inovação que podem ser auditadas nos demonstrativos corporativos
relativos à responsabilidade social: “o meio ambiente, a ética e o impacto social”
(McINTOSH, 2002, p.252) que, embora distintas, se sobrepõem em função de que
os princípios e valores que as norteiam são os mesmos: o compromisso com as
ações que maximizem o bem-estar da sociedade e a sustentabilidade do próprio
planeta.
No Brasil, atualmente, ainda não se estabeleceu um modelo padrão para o
balanço social, mas existem três vertentes que predominam como sugestões em
torno da maneira a ser preparado para publicação. Um dos modelos é o do IBASE
(2005), utilizado por um grande número de empresas no Brasil e o utilizado como
guia para o desenvolvimento deste estudo.
O Modelo de Balanço Social (IBASE, 2008) selecionado considera o seguinte
conjunto de informações (QUADRO 6):

Base de
Cálculo

Indicadores
Sociais
Internos

Indicadores
Sociais
Externos

Indicadores
Ambientais

Quadro 6 – Balanço Social no modelo IBASE
Utilizada na comparação com os
valores referentes aos investimentos
Informações sobre a Receita Líquida,
sociais e ambientais, indicando a
Resultado Operacional e Folha de
equivalência dos indicadores sociais
Pagamento Bruta
e ambientais em relação à Receita
Líquida, ao Resultado Operacional e
à Folha de Pagamento Bruta.
Informações sobre alimentação, encargos
sociais compulsórios, previdência privada,
Demonstra a equivalência entre os
saúde, segurança e medicina no trabalho,
investimentos voltados para os
educação, cultura, capacitação e
funcionários em relação à Folha de
desenvolvimento profissional, creches ou
Pagamento Bruta e a Receita
auxílio-creche; participação nos lucros ou
Líquida.
resultados e outros.
Informações sobre tributos (excluídos
Demonstra a equivalência entre
encargos sociais), educação, cultura, saúde e
investimentos voltados para a
saneamento, habitação, esporte, lazer e
comunidade em relação ao
diversão, creches, alimentação, combate à
Resultado Operacional e a Receita
fome e segurança alimentar, entre outros.
Líquida.
informações sobre os investimentos
relacionados com a produção/operação da
empresa, investimentos em programas e/ou
Demonstram percentuais
projetos externos, e metas anuais para
equivalentes ao Resultado
minimizar resíduos, o consumo em geral na
Operacional e a Receita Líquida.
produção/operação e aumentar a eficácia na
utilização de recursos naturais.
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No modelo IBASE, constam também os ‘Indicadores do Corpo Funcional’,
compostos pelas informações sobre o número de empregados (as) ao final do
período; número de admissões durante o período, número de empregados(as)
terceirizados(as), número de estagiários(as); número de empregados(as) acima de
45 anos; número de mulheres que trabalham na empresa; percentual de cargos de
chefia ocupados por mulheres; número de negros(as) que trabalham na empresa,
percentual de cargos de chefia ocupados por negros(as), número de portadores de
deficiência ou necessidades especiais.
Neste trabalho, os indicadores do corpo funcional não são considerados.
2.7.1 A origem do Balanço Social no contexto mundial e no Brasil
Segundo Reis e Medeiros (2007), a elaboração do Balanço Social foi uma
evolução dos relatórios contábeis, que apresentavam informações sobre os
funcionários e as atividades sociais praticadas pelas organizações. O Balanço
Patrimonial não registrava informações abrangentes e esclarecedoras, fornecendo
dados apenas para os empresários e para o governo, e não se preocupava com a
prestação de contas a todas as partes interessadas.
Até meados de 1930, as informações de cunho empresarial eram
desconhecidas, pelo fato de as empresas estarem preocupadas apenas com a
proteção do patrimônio da organização e, conseqüentemente, com a proteção dos
dividendos dos sócios. Informações sociais eram reveladas apenas internamente,
em instrumentos compulsórios de prestação de contas a acionistas. Com o
crescimento econômico mundial, o desenvolvimento trouxe vários benefícios, mas
muitos malefícios à sociedade como um todo, dentre eles: destruição à natureza,
poluição, mão-de-obra escrava, conflitos e guerras e falta de postura ética das
empresas (REIS; MEDEIROS, 2007).
Pela ampliação da consciência global, promovida pela tecnologia das
comunicações, a sociedade civil (principalmente por meio das ONGs) passou a
cobrar uma postura ética das organizações, induzindo-as a uma prestação de
contas. Se isso não acontecesse, teriam como efeito o boicote de seus produtos
e/ou serviços ou a queda no valor de suas ações, dentre outros.
Com relação à origem do Balanço Social e de acordo com a literatura
consultada, não foi possível determinar a data de seu surgimento. Sugere-se ter
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ocorrido uma evolução dos relatórios sociais que continham informações referentes
às ações das organizações para com a sociedade e o meio ambiente.
A partir dos anos de 1960 nos Estados Unidos da América e no início da
década de 70 na Europa, em especial na França, Alemanha e Inglaterra, a
sociedade iniciou a cobrança por maior responsabilidade social das empresas, e daí
surgiu à necessidade de divulgação dos chamados Relatórios Sociais.
Reis e Medeiros (2007) demonstram o enfoque utilizado nos EUA quanto à
elaboração do Balanço Social ao longo de sua trajetória de consolidação durantes
os seguintes anos:
-

1960 – Nos EUA, os primeiros relatórios sociais surgiram nas igrejas,

fundações, organizações caritativas e associações de antigos combates da guerra
do Vietnã. Tinham como principais questionamentos sobre a Responsabilidade
Social e debates sobre a situação ética das organizações;
-

1962 – A NASA nos EUA procurava investigar a conseqüência do programa

espacial, no qual solicitava a averiguação da Responsabilidade Social do
empreendimento;
-

1971 – A ABT Associates publicava a conta de Exploração Social, em

conseqüência à Guerra do Vietnã, referente à fabricação de armamentos. As
organizações passaram a apresentar seus relatórios sociais anualmente;
-

1999 – Dow Jones Sustainability Index (DJSI), criação do relatório Social

Audit, de definição ampla voltada para o meio externo no qual tinha ênfase nos
consumidores, clientes e a sociedade em geral.
No contexto mundial, retoma-se como fato marcante para a evolução do BS
em 1960, nos EUA e na Europa, o repúdio da população à guerra do Vietnã, o que
deu início a um movimento de Sindicatos e das ONGs. Ampliaram-se discussões
com relação à atuação social das organizações, e algumas passaram a investir nas
áreas sociais, constatando o efeito de tornarem públicas as ações para melhorar sua
imagem perante seus colaboradores, concorrentes e sociedade.
2.7.2 As peculiaridades do balanço social na realidade brasileira
No Brasil, as informações divulgadas pelo Balanço Social concentram-se em
dados relacionados principalmente a emprego e educação e a outros aspectos em
que as organizações apresentam, direta e indiretamente, responsabilidade no que
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tange a questões sociais. Apresenta-se, portanto, como um ‘balanço social interno’
às organizações, medindo o nível de remunerações, as condições físicas e
ambientais de trabalho, o bem-estar social e a seguridade social, elementos
considerados como prioritários da tarefa social e, em segundo plano, mais
recentemente, evidenciando questões ambientais.
Como já citado, o BS no Brasil começou a se delinear em 1965, com a
Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil publicando a Carta de
Princípios do Dirigente Cristão de Empresas, em que se iniciou o uso explícito da
expressão ‘responsabilidade social’ diretamente associada ás empresas e à própria
importância do tema relacionado à ação social das organizações no país,
proporcionando, desse modo, abertura para a criação de um espaço para a
divulgação das ações realizadas pelas empresas.
2.7.3 O Balanço Social sob a ótica contábil
A contabilidade social, sob a ótica da Contabilidade, tem como objeto as
relações sociais entre as organizações e os ambientes endógeno e exógeno com os
quais elas interagem. A sociedade, formada por inúmeros subsistemas ou ambientes
(escolas, universidades, igrejas, governo, organizações, órgão de classe, meio
ambiente, dentre outros), possui um amplo leque de relações onde se podem
destacar as das entidades que são objeto da Contabilidade Social sob a forma de
ações filantrópicas, ações de cunho social e mesmo da empresa como elemento de
criação e distribuição de valor ou riqueza, além das relações com o meio ambiente
(IOB, 1999).
Na macroeconomia, ainda, a contabilidade social é
Uma técnica, similar às dos sistemas convencionais de contabilidade, que
se propõe a apresentar uma síntese de informações, cifradas em unidades
monetárias, sobre os vários tipos de transações econômicas que se
verificam, em determinado período de tempo, entre os diversos setores e
agentes do sistema econômico de um país (ROSSETTI, 1995, p. 18).

Assim, a Contabilidade Social, na perspectiva da Ciência Contábil, apresenta
informações qualitativas e quantitativas sobre as relações sociais entre as empresas
e os ambientes interno e externo com que se relacionam, procurando identificar,
estudar e evidenciar os efeitos que certas variações no patrimônio das entidades
causam na sociedade.
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Para confeccionar o Balanço Social, é necessária a utilização de várias
informações (indicadores) de diversos setores da organização; informações estas de
cunho contábeis, financeiras e também de outras áreas da organização, de forma a
fornecer uma informação mais ampla e precisa de todas as ações sociais praticadas
pela organização.
Segundo Tinoco (2008, p.38) o Balanço Social procura utilizar ao máximo os
indicadores disponíveis, nos diversos departamentos funcionais das organizações, e
sua função básica é reunir esses indicadores e dar-lhes um tratamento adequado
em termos de disclosure (transparência) para seus agentes sociais. O autor
supracitado esclarece que em decorrência do Balanço social, as relações entre o
fator capital e o fator trabalho podem ser mais bem reguladas e harmonizadas à
medida que as forças sociais avancem e tomem posição, especialmente nos países
do Terceiro Mundo, entre eles o Brasil, onde se observa a ocorrência de um
capitalismo selvagem e desumano.
Ainda segundo Tinoco, é possível extrair uma vasta gama, tanto de ordem
quantitativa como de ordem qualitativa do Balanço Social. Em países com o
capitalismo mais desenvolvido, as empresas utilizam o instrumento como forma de
gestão e de informação. As organizações divulgam as informações econômicas e
sociais para seus trabalhadores e comunidade, o lucro é aceito como uma vocação
normal da empresa, permitindo que a relação entre dirigentes e assalariados se
torne consensual e não conflituosa.
Segundo Kroetz (2000), o Balanço Social visa demonstrar os impactos
sofridos e causados pela entidade em relação aos ambientes social e ecológico,
identificando a qualidade das relações organizacionais com seus empregados, com
a comunidade e com o meio ambiente, quantificando-as sempre que possível.
O Balanço Social tem, portanto, a finalidade de conferir maior transparência e
visibilidade às atividades e ações da empresa, gerando informações que interessam
não só aos sócios e acionistas, mas também aos próprios funcionários,
fornecedores, investidores, clientes, e a sociedade como um todo.
O Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, publicado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI,
2000, p.31), apresenta as seguintes considerações acerca do objetivo e das
características do Balanço Social:
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O Balanço Social tem por objetivo demonstrar o resultado da interação da
empresa com o meio em que está inserida. Possui quatro vertentes: o
Balanço Ambiental, o Balanço de Recursos Humanos, Demonstração do
Valor Adicionado e Benefícios e Contribuições à Sociedade em geral.

Dessa

forma,

a

partir

do

estudo

da

relação

existente

entre

a

Responsabilidade Social das empresas e a Ciência Contábil, pode-se afirmar que o
Balanço Social é o instrumental que a Contabilidade coloca à disposição da
sociedade para demonstrar suas relações com a empresa.
2.7.3.1 O histórico do Balanço Social sob a ótica contábil
É importante enfatizar, mais uma vez, que esse tipo de relatório passou a ter
maior destaque no Brasil a partir do ano de 1997, quando o Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas (IBASE), sob a liderança do sociólogo Herbert de
Souza (Betinho, já falecido), lançou uma campanha de mobilização pela divulgação
do balanço social anual, que contou com o apoio de diversas organizações, como a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Jornal Gazeta Mercantil, a Associação
Brasileira de Companhias Abertas (ABRASCA), e a Associação Comercial do Rio de
Janeiro, dentre outras, além de lideranças empresariais (CUNHA, 2002, p.27).
Nesse contexto, o BS constitui a principal ferramenta de divulgação das ações
de responsabilidade social e tem a função de demonstrar o comprometimento da
empresa na busca pela transformação social. Destaca-se o caráter educativo do
Balanço social, pois além de prestar contas à sociedade, favorece na imagem
positiva junto ao consumidor, fato que confere destaque a entidade, e por vezes
acaba por provocar outras entidades a divulgarem ações sociais. Deste modo, a
ética

e

responsabilidade

social

empresarial

costumam

ser avaliadas

por

colaboradores, consumidores e comunidade em geral sobre os benefícios ou
prejuízos causados.
A importância da realização do BS e da própria responsabilidade social
reacendeu e voltou a pautar a agenda das empresas, da imprensa, de ONGs,
institutos de pesquisa e até do Governo, através de um amplo seminário realizado
no Rio de Janeiro, em 1997 com diversas entidades públicas e privadas (TORRES,
2003). Desencadearam-se, desse modo, reflexões sobre a responsabilidade social
das organizações e a forma de divulgação das ações sociais desenvolvidas.
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A partir das manifestações sobre a responsabilidade social das organizações;
do reconhecimento das entidades privadas ou públicas como agentes primordiais no
processo de desenvolvimento social; da necessidade de normas legais para
regulamentar a atividade das empresas para o bem-estar social dos indivíduos e,
conseqüentemente, de um documento que contivesse e divulgasse essas
informações, em 1997, as Deputadas Federais Maria da Conceição Tavares, Marta
Suplicy e Sandra Starling apresentaram o Projeto de Lei 3.116. Este defende a idéia
do Balanço Social como instrumento obrigatório a todas as empresas privadas com
mais de 100 empregados, bem como às empresas públicas, sociais de economia
mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos em todos
os níveis da administração pública, independentemente do número de empregados.
Dessa forma, as ações realizadas seriam divulgadas, reconhecendo-se, de forma
legal as empresas engajadas na promoção do desenvolvimento social.
Visando estimular a participação de um maior número de corporações para a
elaboração e divulgação do Balanço Social, o IBASE, em 1998, lançou o Selo
Balanço Social IBASE/Betinho, conferido anualmente a todas as empresas que
publicam o Balanço Social no modelo sugerido pelo Instituto.
O modelo de Balanço Social implantado e sugerido pelo Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas – IBASE será apresentado a seguir e servirá como
base para as análises efetuadas como um dos objetivos deste trabalho.
2.7.3.2 Aspectos normativos
O Conselho Federal de Contabilidade, em conformidade com o disposto na
Resolução 1.003/04, instituiu a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 15, relativa
às informações de natureza social e ambiental. Esta norma estabelece
procedimentos para evidenciação de informações de natureza social e ambiental,
com o objetivo de demonstrar à sociedade a participação e a responsabilidade social
da entidade. A referida Resolução entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.
A Comissão de Valores Mobiliários ( CVM) apóia e incentiva a divulgação
voluntária das ações empresariais que reflitam as suas preocupações e
responsabilidade no campo social.
A CVM emitiu dois Pareceres de Orientação incentivando a divulgação de
informações de natureza social. Primeiramente, o Parecer de Orientação CMV
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15/1987 (na parte que trata do Relatório da Administração), e depois o Parecer de
Orientação CVM 24/1992, sobre a divulgação da Demonstração de Valor Adicionado
(DVA). Cabe ressaltar que a Lei 11.638/2007, que alterou o dispositivo da Lei
6.404/76 relativo à evidenciação contábil, obriga as empresas constituídas como
Sociedade Anônima de Capital Aberto a publicarem a DVA.
A CVM apresentou uma proposta de inclusão do Balanço Social nas
demonstrações contábeis, atualmente já exigidas das empresas de capital aberto,
entretanto não houve aceitação quanto ao encaminhamento da matéria (TINOCO,
2008).
2.7.3.3 O modelo IBASE de relatório de divulgação e a gestão de
indicadores de responsabilidade social
Em pesquisa efetuada no site Balanço Social11, desde 1997, o sociólogo
Herbert de Souza (hoje falecido) e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE) chamaram a atenção de empresários e toda a sociedade para
a importância e a necessidade da realização do balanço social das empresas em
modelo único e simples.
Por entender que a simplicidade é a garantia do envolvimento do maior
número de corporações, o IBASE, em parceria com diversos representantes de
empresas públicas e privadas, a partir de inúmeras reuniões e debates com vários
setores da sociedade, desenvolveu um modelo que tem a vantagem de estimular
todas as empresas a divulgar seu balanço social, independente do tamanho e setor.
Se a forma de apresentação das informações não seguir um padrão mínimo,
torna-se difícil uma avaliação adequada da função social da empresa ao longo dos
anos. A predominância de dados que possam ser expressos em valores financeiros
ou de forma quantitativa é fundamental para enriquecer este tipo de demonstrativo.
É claro que nem sempre correlacionar fatores financeiros com fatos sociais é uma
tarefa fácil, porém, os indicadores desenvolvidos do modelo IBASE ajudam às
análises comparativas da própria empresa ao longo do tempo ou entre outras do
mesmo setor. No modelo sugerido pelo IBASE, a sociedade e o mercado são os
grandes auditores do processo e dos resultados alcançados.
11

Disponível em <www.balançosocial.org.br>.
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Pode-se ressaltar que as informações apresentadas através do balanço social
possibilitam comparações da atuação social de uma empresa ao longo dos anos e
entre outras empresas que pertencem ao mesmo setor econômico.
Deve-se ressaltar que o Balanço Social não é apenas uma simples
ferramenta de planejamento do empresário, serve também para a sociedade em seu
controle social, uma vez que como Herbert de Souza (1997) revelou em entrevista
que o Balanço Social atende a todos. Para os dirigentes, oferece os elementos
essenciais para as decisões sobre programas e responsabilidades sociais que a
empresa venha a desenvolver. Os empregados têm a garantia de que as
expectativas cheguem até os patrões de uma maneira sistematizada e quantificada.
Os fornecedores e investidores passam a conhecer a maneira como a empresa
encara responsabilidades em relação ao quadro humano, o que representa um
indicador de como a instituição é administrada. Todo esse processo chega até os
consumidores, que verificam a qualidade dos produtos. Há uma aproximação entre a
empresa e o mercado consumidor.
O Balanço Social favorece a todos os grupos que interagem com a empresa.
Aos dirigentes, fornece informações úteis à tomada de decisão no que se refere a
programas sociais, servindo também de instrumento de gestão. Aos fornecedores e
investidores informa como a empresa encara suas responsabilidades quanto aos
seus recursos humanos indicador que demonstra como a empresa é administrada.
Para os consumidores, apresenta uma idéia da mentalidade dos dirigentes da
empresa, o que pode ser associado à qualidade do produto ou ao serviço que
oferece. Ao Estado, ajuda na formulação das políticas públicas (SUCUPIRA, 2001).
É notório neste estudo que o Balanço Social não se assemelha ao Balanço
econômico-financeiro, visto que a economia e as finanças se apóiam nas ciências
exatas, ao passo que a gestão social se consubstancia nas ciências humanas
(TAYLOR, 1980); e os itens reunidos no Balanço Social são dados qualitativos das
empresas e também alguns quantitativos, enquanto o Balanço Contábil expressa
exclusivamente informações de natureza monetária, mas guardando relação com o
desenvolvimento econômico.
Em virtude da precariedade e da individualização das políticas sociais, a
questão que se coloca é a análise e a decodificação das informações contidas no
Balanço Social através de uma melhor leitura, e a sua contribuição para um melhor
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planejamento, acarretando, como conseqüência, um desenvolvimento econômico
sustentável.
2.7.3.4 A interpretação do Balanço Social
A gestão combinada dos recursos tecnológicos, físicos e de trabalhadores
nas organizações, realizada de forma competente, agrega valor para a empresa, ou
seja, provoca acréscimo nos lucros e, conseqüentemente, no Patrimônio Líquido e
no Ativo. Para empresas com fins lucrativos, o objetivo a ser alcançado é a
maximização, no tempo e no espaço, do seu patrimônio. Assim, elas investem em
recursos físicos e humanos, para produzirem bens e serviços, os quais deverão
proporcionar ganhos que beneficiarão a organização, os funcionários, os
investidores, os clientes, os fornecedores e o governo, bem como a comunidade,
que obterá bens e serviços com qualidade (TINOCO, 2008).
Nesse sentido, a elaboração e a divulgação do Balanço Social consolidam-se
em instrumento para a demonstração da transparência, da evidência e da gestão da
responsabilidade social nas organizações no que se refere aos seus funcionários, às
relações com a comunidade, à preservação do meio ambiente e, até mesmo, ao
beneficiamento da imagem institucional das empresas. Assim, é necessário que as
informações apresentadas pelo Balanço Social possam ser lidas e interpretadas de
forma clara e objetiva e que divulguem as ações realmente concretizadas e
embasadas em dados contabilizados, que constam nas Demonstrações Contábeis
tradicionais das empresas.
Tendências como globalização, novas tecnologias, responsabilidade social
dentre outras, quando convergentes, criam senso de urgência nas organizações
para o desenvolvimento de métodos claros e sistemáticos para a geração do
conhecimento. Esse conjunto implica em gerenciamento em conjunto com seu corpo
funcional e também na disseminação do conceito de responsabilidade social e
ambiental, a fabricação de produtos e o oferecimento de serviços com qualidade.
Para tanto, é necessário que se efetuem investimentos no desenvolvimento de
tecnologias auto-sustentáveis, treinamentos, criação de ambiente de trabalho
cooperado, promovendo os funcionários com ferramentas que lhes possibilitem
desenvolver novas idéias e obter informações, qualificando os processos produtivos
de tomada de decisões e de transformação de atitudes. Um sistema de indicadores
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vinculados à estratégia da organização pode representar uma base clara e objetiva
para alinhar todas as atividades e processos com a estratégia e as metas da
organização (KROETZ, 2000), tornando as informações divulgadas pelo Balanço
Social relevantes para que as empresas possam se inserir nesse processo.
A análise do Balanço Social, individual ou em conjunto com as demais
demonstrações contábeis sobre os diversos elementos produzidos pelo sistema de
informações das organizações proporciona meios para a preparação de inúmeros
indicadores de qualidade, permitindo o acompanhamento e a avaliação da evolução
patrimonial.
O Balanço Social pode ser um instrumento que reforça e amplia, por exemplo,
a qualidade nos negócios efetuados, divulgando seus investimentos e influência
sobre o ambiente externo servindo, ainda, como instrumento gerencial, à medida
que

apresenta

indicadores

e

parâmetros

que

podem

contribuir

para

o

desenvolvimento do planejamento organizacional.
Através das informações contidas no Balanço Social, pode-se construir
sintonia entre a contabilidade, qualidade, organização (estrutura e recursos),
comunidade e meio ambiente, conjunto que busca a qualidade organizacional, social
e ambiental.
A estrutura do Balanço Social, para que seja utilizado como instrumento que
contém informações úteis aos seus usuários e capaz de desencadear ações a todos
os grupos que interagem com a empresa, deve permitir um acompanhamento do
desempenho das organizações, possibilitando a confrontação entre o planejado e o
realizado.
Para que esse relatório gere adequado acompanhamento do desempenho
empresarial, favorecendo também o confronto do efetivamente realizado com o
planejado, deve apresentar uma série de relatórios de indicadores. Estes podem ser
elaborados a qualquer tempo, permitindo a obtenção de um melhor posicionamento
a respeito do desenvolvimento de atividades das organizações e contribuindo
também para o acompanhamento, o controle e a tomada de decisões dos usuários
das informações.
Para que o Balanço Social exerça seu papel de instrumento de gestão
empresarial, é necessário que, por meio dele, seja possível “medir” e “julgar” fatos
sociais vinculados à empresa, tanto no seu interior (empresa x funcionários), como
em seu entorno (empresas x comunidade). Se o Balanço Social fornecer aos
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dirigentes, empregados, fornecedores, investidores, consumidores e ao Estado uma
radiografia de como a empresa encara suas responsabilidades públicas e cidadãs,
deve compor uma base de indicadores consistentes que possam ser acompanhados
ao longo dos anos (SILVA; FREIRE, 2001, p.126-127).
2.7.3.5 Reflexões sobre a obrigatoriedade e padronização do balanço
social
O tema Balanço Social fez surgir no Brasil questionamentos sobre a
importância da participação da empresa como um dos agentes modificadores do
quadro de exclusão social, de desigualdades sócio-econômicas e injustiças
existentes no país.
Devido a essa necessidade de estruturação da função social da empresa na
sociedade, tem sido discutido o estabelecimento de obrigatoriedade da publicação
do Balanço Social no Brasil. Conforme visto, foram tomadas iniciativas de âmbito
federal no sentido de se estabelecer a obrigatoriedade da publicação do Balanço
Social para determinadas empresas, embora ainda não exista definição acerca
disso. Existem, ainda, medidas estaduais e municipais adotadas visando estimular a
publicação do Balanço Social. Observa-se também, atualmente, o crescimento do
número de empresas, especialmente as grandes, que publicam, de forma voluntária,
seus Balanços Sociais. Indiscutivelmente, a obrigatoriedade da publicação
acarretaria aumento significativo no número dessas publicações, ampliando o grau
de informações fornecidas pela empresa à sociedade.
Outro aspecto a ser considerado é o formato (padronização) do Balanço
Social, que traria alguns benefícios, dentre os quais: (1) a comparabilidade entre as
ações sociais implementadas pelas empresas; (2) a identificação de quais os setores
da sociedade não atendidos; e (3) a inviabilidade da utilização do Balanço Social
como instrumento de marketing.
Por outro lado, diante da diversidade de atividades sociais desempenhadas
pelas empresas, a padronização restringiria a inclusão daquelas ações e
compromissos sociais não contemplados pelo modelo padrão, além de dificultar o
aprimoramento do Balanço Social por inclusão ou exclusão de novos parâmetros.
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3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada em um estudo científico é parte fundamental da
pesquisa, pois define a forma como o estudo vai se desenvolver, determina e
justifica o caminho a ser seguido e garante a confiabilidade aos resultados.
Pretendeu-se, neste capítulo, descrever os procedimentos metodológicos e
para que este fim fosse alcançado, os seguintes aspectos foram delineados: (a) tipo
e método de pesquisa; (b) unidades de análise e de observação; (c)
operacionalização da coleta de dados; e (d) tratamento dos dados.
3.1 Classificação da Pesquisa
Optou-se por pesquisa descritiva, definida por França e Vasconcellos (2008,
p. 83) como “descoberta e observação de fenômenos, procurando descrevê-los,
classificá-los e observá-los”.
A abordagem é qualitativa (dados geram interpretação e reflexão),
quantitativa (dados mensuráveis) e ocorre em perspectiva longitudinal (delimita os
períodos de observação) (FRANÇA; VASCONCELLOS, 208). Conforme salienta
Demo (2002), o objetivo de uma pesquisa qualitativa é desnudar os aspectos menos
formais do fenômeno sob análise, mas sem deixar de considerar sua faceta
quantitativa, já que tal dicotomia não é real.
Dada a complexidade do tema, cujos conceitos são diversos e pouco
consolidados para que seja possível compreender como os princípios, as práticas e
os procedimentos da responsabilidade social se relacionam com a dinâmica
empresarial, foi utilizada a pesquisa descritiva atendendo aos requisitos de
finalidade. A pesquisa bibliográfica teve por objetivo fornecer informações mais
detalhadas sobre o assunto de pesquisa e facilitou a delimitação da temática
escolhida e a capacidade de descobrir um novo enfoque para o estudo.
Esta pesquisa foi pautada na revisão de obras de diversos autores que tratam
sobre o assunto por meio de teses, artigos, livros, periódicos e revistas e também
telematizada, uma vez ter havido pesquisas em sites (GIL, 2004, p.45), neste caso
principalmente acerca dos históricos das organizações envolvidas na pesquisa.
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Além disso, foi documental, formada pelos Balanços Sociais de cinco
empresas mineiras.
Quanto aos meios, ocorreu por estudo de caso que, para Vergara (2007, p.
47), consiste em uma análise aprofundada de uma unidade de pesquisa que visa ao
entendimento detalhado de um ambiente, de um sujeito ou situação particular. Na
opinião de Yin (2005), estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo de um contexto da vida real.
É importante ressaltar que pelo fato desta pesquisa estar voltada para a área
contábil, o estudo de caso é preponderantemente aplicado em entidades,
empregando assim análise e/ou aplicação de métodos, instrumentos e teorias
contábeis para seu desenvolvimento. Diante do exposto, o presente trabalho utilizouse dos Balanços Sociais das empresas pesquisadas de 2006 a 2008.
De acordo com Lopes (2006, p.119), estudo de caso é o estudo específico,
[...] concentrado, amplo e detalhado [...]. Utiliza-se este tipo de pesquisa
quando o pesquisador quer aprofundar seus estudos enfatizando um único
assunto. Quando se trata da contabilidade, geralmente, aplica-se o estudo
de caso em empresas.

O estudo de caso, neste trabalho, se caracterizou como um levantamento
descritivo, por ser pesquisa em que se conhece previamente o que se deseja medir
ou pesquisar. As técnicas utilizadas foram a análise documental e um questionário
com respostas em escala tipo Likert. Foram buscadas similaridades e diferenças
significativas sobre a Responsabilidade Social Coorporativa nas organizações em
análise. Não se pretendeu, com este espectro de empresas analisadas, desenvolver
um estudo conclusivo sobre a temática em questão. Pretendeu-se apenas conhecer,
neste estudo, a realidade do tema abordado nas empresas pesquisadas, mas em
uma visão perspectiva ampla. Como é da natureza dos próprios estudos
exploratórios,

desejou-se

contribuir

para

proporcionar

uma

organização

e

sistematização do conhecimento da RSC nas empresas estudadas. A ideia foi
permitir gerar bases fundamentais para a elaboração futura de construtos, variáveis
para estudos, hipóteses de trabalho e, possivelmente, alguns argumentos, ponte
para a evolução do conhecimento.
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3.2 Unidade Analítica
Selltiz, Wrightsman e Cook (2004) definem como unidade analítica o conjunto
de todos os casos que concordam com uma série de especificações. No caso deste
estudo, trata-se de cinco empresas privadas ou de economia mista no setor
industrial, para cada um de cinco setores de negócios diferenciados: Cedro
Cachoeira, Cenibra, Copasa, Embaré e Localiza.
Justifica-se o afunilamento em relação ao porte da empresa, uma vez que,
conforme pesquisas nacionais realizadas pelo Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (IPEA, 2000), o porte está positivamente relacionado a quase todos os
aspectos de investimento social. O critério utilizado para selecionar as empresas que
fizeram parte das análises dos balanços sociais, objeto de pesquisa deste estudo, foi
incluir apenas empresas mineiras que estivessem associadas ao IBASE. Este
critério facilitou a coleta dos Balanços sociais das empresas selecionadas.
3.3 Caracterização das unidades de observação
No caso desta pesquisa, a unidade secundária foi formada por 15 (quinze)
balanços sociais das cinco empresas mineiras selecionadas (período 2006-2008) e a
unidade primária obtida pela análise do discurso apresentado por 25 (vinte e cinco)
stakeholders, sendo cinco relacionados a cada empresa: um gerente; um funcionário
administrativo; um cliente; um fornecedor e um membro da comunidade no entorno
de cada uma.
Para o atendimento desta estratégia de estudos, foram analisados balanços
das 5 (cinco) empresas mineiras citadas, apresentados e publicados nos anos de
2006, 2007 e 2008. Estes documentos foram coletados no site do Instituto Brasileiro
de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), nos próprios sites das empresas ou
diretamente, todos referentes ao período compreendido entre 2006 e 2008.
Os relatórios sociais (ANEXO) foram usados como base de dados, dos quais
as informações foram extraídas e trabalhadas, acompanhando sua evolução,
empregando-se a análise horizontal como instrumento que possibilitasse a
comparação de cada indicador em dado período. Conforme Assaf Neto (2002, p.
292), “a análise horizontal consiste em uma comparação de cada conta ou grupo da
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demonstração financeira em dado período, como o valor da mesma conta em uma
determinada data anterior, tida como base”.
A construção do instrumento de coleta de dados se baseou em um
questionário com dezenove (19) perguntas propostas em escala tipo Likert12 e
realizadas junto a cinco stakeholders de cada empresa (APÊNDICE).
Como a abordagem é subjetiva, consideram-se pertinentes as considerações
que se seguem. Ao estabelecer os tipos de vínculo com a organização, Etzioni
(1974, p. 37) reconhece que indivíduos e organização são duas unidades distintas
que se interrelacionam. A participação dos indivíduos se refere à sua orientação
avaliativo-receptiva com relação a um objeto, caracterizada em termos de
intensidade e direção. Isso vale, também, para clientes, fornecedores e comunidade.
3.4 Processamento de dados coletados
Para a análise da evolução dos indicadores do balanço social foi utilizada a
análise horizontal dos dados, embora longitudinal porque de períodos específicos.
De acordo com Marques (2004, p.199), esta “consiste em comparar a evolução de
contas ou grupos de elementos ao longo de determinado tempo e pressupõe uma
série histórica de dados que inicia com um índice-base, de modo a servir de
referência”. A análise horizontal foi calculada em relação aos percentuais de
participação de cada indicador na receita líquida. A evolução foi elaborada em
relação ao ano imediatamente anterior, sendo utilizado, portanto, o método indutivo
por meio de um estudo estatístico e comparativo.
Foi considerada, também, neste estudo, a premissa de que o fator
determinante do grau de Responsabilidade Social de uma empresa não se limita ao
volume de recursos por ela investido, mas a relação que esses recursos possuem
em relação à Receita Líquida (RL), ao Resultado Operacional (RO) e à Folha de
Pagamento Bruta (FPB) (indicadores sociais internos); e à Receita Líquida (RL) e ao
Resultado Operacional (RO) (indicadores sociais externos).
Não houve correlação estatística nem inserção de peso nos cinco campos de
escala Likert criados. Pelo fato de as unidades de análise e de observação terem
sido restritas, a análise buscou identificar uma percepção qualitativa básica por parte
12

Discordo totalmente. Discordo parcialmente. Não discordo nem concordo, é indiferente ou
desconhecido. Concordo com restrições. Concordo totalmente.
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dos stakeholders, ou seja, apenas por tendências dominantes de concordância ou
discordância.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Caracterização das empresas e Análise dos Balanços Sociais
Entende-se como Reis e Medeiros (2007, p.137) de que o Balanço Social
(BS) favorece a todos os grupos que interagem com a organização. Aos dirigentes,
fornece informações úteis à tomada de decisões referentes a programas sociais,
servindo, também, de instrumento de gestão. Os indicadores podem estimular a
participação voluntária dos empregados na escolha dos programas sociais da
empresa, o que gera grau mais elevado de integração entre os diversos níveis
hierárquicos. Aos fornecedores e investidores, o BS informa como a empresa encara
responsabilidades relativas aos seus recursos humanos, fator esse que ressalta
como a empresa é administrada. Para os consumidores, apresenta uma ideia da
mentalidade dos dirigentes, o que pode ser associado à qualidade do produto ou do
serviço que oferece. Ao Estado, ajuda na formulação das políticas públicas.
A seguir, para cada empresa, são apresentadas suas caracterizações e
quatro figuras que se referem a: base de cálculo 2006 a 2008; indicadores sociais
internos, indicadores sociais externos e indicadores ambientais, com a comparação
2006 a 2008.
Cabe esclarecer, aqui, os significados envolvidos nas Figuras da análise:


A Receita Líquida representa a Receita Bruta, excluídos os impostos e as
contribuições nela embutidos, bem como as devoluções, abatimentos e
descontos comerciais, representando a efetiva receita pertencente à Cedro
Cachoeira;



O Resultado Operacional evidencia a diferença entre a Receita Líquida e o
custo das mercadorias, produtos e serviços, além das despesas operacionais;



A Folha de Pagamento Bruta demonstra os valores efetivamente pagos aos
trabalhadores da organização.
Não são considerados, neste trabalho, os indicadores laborais também

constantes de BS, porque não são relevantes ao tema desenvolvido e à abordagem
objetivada.
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4.1.1 Cedro Cachoeira
Com mais de 130 anos de tradição, a Cedro é uma das principais empresas
têxteis do país, com capital 100% brasileiro e produção de 168 milhões de metros
quadrados de tecidos por ano. Para assegurar a qualidade dos produtos, a
excelência no atendimento e a expansão permanente do parque fabril, a política é
fundamentada em tradição, grande versatilidade e alta tecnologia. Sediada em Belo
Horizonte, a empresa gera três mil postos de trabalho em quatro fábricas localizadas
nas cidades de Sete Lagoas, Caetanópolis e Pirapora. Há duas Centrais de
Distribuição,

localizadas

em

Contagem

e

em

Pirapora,

MG,

totalmente

informatizadas para garantir a excelência no atendimento ao cliente e a entrega dos
produtos no menor prazo, em qualquer parte do país ou do exterior.
As Figuras 3, 4, 5 e 6 demonstram a base de cálculo e a comparação 20062008 dos indicadores sociais internos, externos e ambientais da Cedro Cachoeira.

Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 3 – Cedro Cachoeira – Base de cálculo – 2006 a 2008

A Figura 4 demonstra que a Receita Líquida da Cedro evoluiu 31% entre 2006
e 2008, o Resultado Operacional ficou comprometido a partir de 2006 mas melhorou
sensivelmente ano a ano, e a Folha de Pagamento Bruta cresceu 18% no período
analisado (2006-2008).
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Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 4 – Cedro Cachoeira – Indicadores Sociais Internos – Comparação 2006-2008

Houve acréscimo nos indicadores sociais internos (gastos com alimentação;
encargos sociais compulsórios; previdência privada; saúde; segurança e saúde no
trabalho; educação; cultura; capacitação e desenvolvimento profissional; creches ou
auxílio-creche; e participação nos lucros ou resultados) da Cedro Cachoeira devido à
implantação de participação nos lucros ou resultados no ano de 2008 (FIG.5).

70,5%
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150%
-200%
-250%
-300%
-350%

5,4%

3,6%

5,6%

(37,9%)

(305,3%)
sobre
RL
2006

sobre sobre
RO
RL
2006 2007

sobre sobre sobre
RO
RL
RO
2007 2008 2008

Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 5 – Cedro Cachoeira – Indicadores Sociais Externos – Comparação 2006-2008

Houve acréscimo nos indicadores sociais externos (gastos com educação;
cultura; saúde e saneamento; esporte; combate à fome, segurança e alimentação;
total de contribuições para a sociedade; e tributos) da Cedro Cachoeira devido
exclusivamente ao aumento de tributos no ano de 2008. Isto se deve ao aumento do
resultado do resultado operacional nesse mesmo ano (FIG.5).
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Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 6 - Cedro Cachoeira – Indicadores Ambientais – Comparação 2006-2008

Constata-se pela Figura 7 ter havido pouca evolução nos indicadores
ambientais (investimentos relacionados com produção/operação e investimentos em
programas e/ou projetos externos). Mesmo tendo havido um acréscimo de 2007 para
2008, a empresa não atingiu o percentual investido em 2006.
As Tabelas 12, 13, 14 e 15 constantes do Anexo demonstram os BS da Cedro
Cachoeira dos anos 2006 a 2008, que geraram as Figuras anteriores.
4.1.2 Cenibra
A Cenibra foi constituída no dia 13 de setembro de 1973, encontra-se
localizada no leste de Minas Gerais, sendo resultado da união da Companhia Vale
do Rio Doce (Vale) e da Japan Brasil Paper and Pulp Resources Development Co.
Ltd

(JBP). Em julho de 2001, com a decisão da Vale de se desfazer de sua

participação em empresas de base florestal, a JBP passou a ser detentora do
controle acionário total da Cenibra. A JBP é formada pelas principais empresas do
setor de celulose e papel do Japão, liderada pela Oji Paper Co. Ltd, Itochu
Corporation e pelo Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Mais de 92% de sua produção é direcionada ao mercado externo, atendendo
principalmente ao Japão, Europa e Estados Unidos, aos países da América Latina e
à Ásia. A unidade industrial é abastecida com madeira de áreas próprias,
arrendadas, e de madeira adquirida de pequenos produtores em sistema de fomento
(o que representa em torno de 6% da madeira consumida industrialmente). A
empresa

atua

em

48

municípios,

onde

desenvolve

diversos

projetos
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socioambientais, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região.
Ressalta-se que o Brasil detém uma das maiores áreas com florestas naturais e
plantadas do planeta.
As Figuras 7, 8, 9 e 10 demonstram a base de cálculo e a comparação 20062008 dos indicadores sociais internos, externos e ambientais da Cenibra.

Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 7 – Cenibra – Base de cálculo – 2006 a 2008

A base de cálculo da Cenibra constante da Figura 7 demonstra que sua
Receita Líquida evoluiu aproximadamente 10% entre 2006 e 2008, a Folha de
pagamento bruta sofreu ligeira elevação de 2006 para 2007, tendo-se mantido então
quase igual em 2008, e que a Receita Operacional, mantida estável em 2006 e
2007, sofreu significativa queda em 2008, da ordem de quase 80%.
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Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 8 – Cenibra – Indicadores Sociais Internos – Comparação 2006-2008
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Conforme a Figura 8, os indicadores sociais internos (gastos com
alimentação; encargos sociais compulsórios; previdência privada; saúde; segurança
e saúde no trabalho; educação; cultura; capacitação e desenvolvimento profissional;
creches ou auxílio-creche; e participação nos lucros ou resultados) sofreram ligeira
redução em 2008, depois de terem se mantido estáveis em 2006 e 2007.

Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 9 - Cenibra – Indicadores Sociais Externos – Comparação 2006-2008

Indicadores sociais externos representam gastos com educação; cultura;
saúde e saneamento; esporte; combate à fome, segurança e alimentação;
contribuições para a sociedade; e tributos. A Figura 9 demonstra que em 2008
houve expressiva redução quando comparados à receita líquida, mas ligeiro
aumento quando comparados à receita operacional.
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Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 10 - Cenibra – Indicadores Ambientais – Comparação 2006-2008
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Lembrando

que

indicadores

ambientais

representam

investimentos

relacionados com produção/operação e investimentos em programas e/ou projetos
externos, a Figura 10 demonstra que eles se mantiveram em média baixa na
Cenibra no período analisado de 2006 a 2008, ou seja não demonstrou uma
evolução nos anos analisados.
As Tabelas 15, 16, 17 e 18 (ANEXO) demonstram os BS da Cenibra dos anos
2006 a 2008, que geraram as Figuras anteriores.
4.1.3 Copasa
A Companhia foi fundada em 1963 pelo Governo do Estado de Minas Gerais,
sob a denominação Companhia Mineira de Água e Esgotos (COMAG), com a
finalidade de executar a política estadual de saneamento básico à população do
Estado. Em 1974, sua denominação foi alterada para Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (COPASA MG).
É a segunda maior empresa estadual de saneamento no Brasil considerandose a receita líquida e tomando-se por base os balanços referentes ao exercício de
2007 publicados pelas dez maiores empresas do setor de saneamento no Brasil; é a
quarta maior em rentabilidade (Jornal Valor Econômico, agosto de 2008) (lucro por
patrimônio líquido – return on equity).
Em relação ao desempenho econômico financeiro, a receita líquida de R$1,1
bilhão em 2003 atingiu R$ 2,2 bilhões no ano de 2009, o que representa crescimento
médio ponderado de 12,1% em 6 anos (informações publicadas pela Copasa). As
principais atividades da Companhia são os serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, incluindo planejamento, elaboração de projetos,
execução, ampliação, remodelagem e exploração de serviços de saneamento. Sua
atuação é concentrada no Estado de Minas Gerais, que conta com uma população
total de aproximadamente 19,5 milhões de habitantes (e uma população urbana de
aproximadamente 16,5 milhões de habitantes). O abastecimento de água chega a
12,8 milhões e o de esgotamento sanitário a 7,5 milhões de habitantes.
As Figuras 11, 12, 13 e 14 demonstram a base de cálculo e a comparação
2006-2008 dos indicadores sociais internos, externos e ambientais da Copasa.
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Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 11 – Copasa – Base de cálculo – 2006 a 2008

A Figura 11 demonstra que a receita líquida da Copasa evoluiu ano a ano,
gerando 22,5% de acréscimo entre 2006 e 2008; a folha de pagamento bruta
também se ampliou em 21%, e a receita operacional foi reduzida em 4% de 2006
para 2007, mas cresceu 21% de 2007 a 2008.
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Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 12 – Copasa – Indicadores Sociais Internos – Comparação 2006-2008

Pela Figura 13, pode ser observado que os indicadores sociais internos
(gastos com alimentação; encargos sociais compulsórios; previdência privada;
saúde; segurança e saúde no trabalho; educação; cultura; capacitação e
desenvolvimento profissional; creches ou auxílio-creche; e participação nos lucros ou
resultados) permaneceram constantes no período analisado.
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Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 13 – Copasa – Indicadores Sociais Externos – Comparação 2006-2008

Os

indicadores

externos

(gastos

com

educação;

cultura;

saúde

e

saneamento; esporte; combate à fome, segurança e alimentação; contribuições para
a sociedade; e tributos) da Copasa registraram evolução devido ao acréscimo nos
investimentos na área da saúde e saneamento (FIG.13).

Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 14 – Copasa – Indicadores Ambientais – Comparação 2006-2008

Os

indicadores

ambientais

(investimentos

relacionados

com

produção/operação e investimentos em programas e/ou projetos externos) da
Copasa apresentaram evolução de 2007 para 2008 devido a investimentos
relacionados à operação da empresa (FIG.14).
As Tabelas 20, 21, 22 e 23 (ANEXO) demonstram os BS da Copasa dos anos
2006 a 2008, que geraram as Figuras anteriores.
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4.1.4 Embaré
A história da Embaré começou em 15 de maio de 1935, na cidade de Taubaté
(interior de São Paulo). Naquela época, a produção e comercialização eram
limitadas a quatro produtos: doce de leite, geléias, doces de frutas e sopas de
legumes. Em 1955, descontinuou sua linha de sopas e doces de frutas, iniciando a
fabricação de caramelos de leite. Em 1961, os atuais controladores compraram a
empresa Laticínios Lagoa da Prata S/A e em 1963 a Embaré, em Taubaté. A fusão
das duas indústrias ocorreu em 1969 com a atual denominação (Embaré Indústrias
Alimentícias S/A). Foram também unificadas as operações industriais em Lagoa da
Prata. Atualmente a empresa tem sua administração central em Belo Horizonte,
além de manter filiais, distribuidores e representantes nos principais centros
comerciais do Brasil. A Embaré sempre norteou sua produção por três diretrizes
essenciais: tecnologia moderna, mão-de-obra qualificada e matéria-prima de
primeira qualidade. Com essa visão, a Empresa vem produzindo leite em pó, creme
de leite, manteiga, leite condensado, bebida láctea e doce de leite, sob a marca
Camponesa, e os caramelos de leite Embaré, segmento em que é líder nacional.
As Figuras 15, 16, 17 e 18 demonstram a base de cálculo e a comparação
2006-2008 dos indicadores sociais internos, externos e ambientais da Embaré.
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Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 15 – Embaré - Base de cálculo – 2006-2008

Conforme a Figura 16 pode-se perceber que a receita líquida da Embaré
ampliou-se em 44% e a folha de pagamento bruta em 37% de 2006 a 2008, mas a
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receita operacional, que estava negativa em 2006, foi recuperada e cresceu ± 20%
nos dois anos seguintes.
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Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 16 – Embaré – Indicadores Sociais Internos – Comparação 2006-2008

Na Figura 16, constata-se ligeira elevação dos indicadores sociais internos
(gastos com alimentação; encargos sociais compulsórios; previdência privada;
saúde; segurança e saúde no trabalho; educação; cultura; capacitação e
desenvolvimento profissional; creches ou auxílio-creche; e participação nos lucros ou
resultados) em 2007, a seguir reduzidos em 2008.
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Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 17 - Embaré – Indicadores Sociais Externos – Comparação 2006-2008

Os

indicadores

externos

(gastos

com

educação;

cultura;

saúde

e

saneamento; esporte; combate à fome, segurança e alimentação; contribuições para
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a sociedade; e tributos) da Embaré encontram-se em evolução devido ao aumento
em investimentos na área de educação e no combate à fome (FIG.17).
Estes indicadores externos ficaram prejudicados ao analisar em relação a
Receita Operacional em 2006 devido ao fato de seu resultado ter ficado negativo
naquele ano.
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Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 18 - Embaré – Indicadores Ambientais – Comparação 2006-2008

Pela Figura 18, constata-se ter havido aumento nos indicadores ambientais
(investimentos relacionados com produção/operação e investimentos em programas
e/ou projetos externos) devido aos investimentos relacionados com a produção e
operação da empresa.
As Tabelas 25, 26, 27 e 28 (ANEXO) demonstram os BS da Embaré dos anos
2006 a 2008, que geraram as Figuras anteriores.
4.1.5 Localiza
A Localiza opera com uma plataforma de negócios sinérgicos, que envolve
aluguel de veículos (Localiza Rent a Car S.A.), franchising (Localiza Franchising
S.A.) e aluguel de frotas (Total Fleet S. A.). Desde 1990, a empresa possui um
código de ética, que reconhece a organização como socialmente responsável e
integrada a todos os países e localidades onde atua. Seu objetivo é responder
corretamente às exigências de um mercado globalizado, mais ágil e complexo. As
práticas de governança já fazem parte da condução dos negócios da Localiza desde
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1994. A empresa conta com auditores externos na apuração dos números,
contribuindo para uma maior transparência dos dados; em 1997, a empresa
fortaleceu essas práticas, quando começou a adotar as normas da SEC (Security
Exchange Comission) americana, órgão que rege as operações financeiras nos
Estados Unidos. Entre as normas incorporadas, está a divulgação trimestral dos
balanços da Localiza. Entrou para o Novo Mercado da Bovespa em 2005.
As Figuras 19, 20, 21 e 22 demonstram a base de cálculo e a comparação
2006-2008 dos indicadores sociais internos, externos e ambientais da Localiza.
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Figura 19 – Localiza – Base de cálculo – 2006-2008

Pela Figura 20, pode-se perceber constante evolução na Localiza no período
2006-2008: a receita líquida se ampliou em 61%, o resultado operacional oscilou e a
folha de pagamento bruta cresceu 46%.
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Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta
Figura 20 – Localiza – Indicadores Sociais Internos – Comparação 2006-2008
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A Figura 20 demonstra que os indicadores sociais internos (gastos com
alimentação; encargos sociais compulsórios; previdência privada; saúde; segurança
e saúde no trabalho; educação; cultura; capacitação e desenvolvimento profissional;
creches ou auxílio-creche; e participação nos lucros ou resultados) da Localiza
praticamente se mantiveram estáveis no período analisado (2006-2008), tendo
havido um declínio de 2007 a 2008 em relação a 2006.
Essa realidade pode estar relacionada à época em que a empresa foi
constituída, a mesma que sofreu influências de Friedman (1970) com relação ao
compromisso das empresas com a responsabilidade social. Como já evidenciado no
referencial teórico, esse economista se manifestava contrário à opção ou até a
obrigatoriedade de uma organização investir em outras áreas que não fossem a
econômica, pois uma empresa deve gerar lucro para seus acionistas. Nessa
perspectiva, ser socialmente responsável significa gerar empregos, pagar salários
justos, oferecer boas condições de trabalho e pagar impostos. Outras ações seriam
irresponsabilidade empresarial.

Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 21 - Localiza – Indicadores Sociais Externos – Comparação 2006-2008

Na Figura 21, constata-se pequena evolução nos indicadores sociais externos
(gastos com educação; cultura; saúde e saneamento; esporte; combate à fome,
segurança e alimentação; contribuições para a sociedade; e tributos) da Localiza
devido a aumentos gradativos de investimentos ligados à cultura: houve aumento
sore a RO e diminuição sobre a RL.
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Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
Figura 22 – Localiza – Indicadores Ambientais – Comparação 2006-2008

Na Figura 22, pode-se observar inexistência de indicadores ambientais
(investimentos relacionados com produção/operação e investimentos em programas
e/ou projetos externos). Isso talvez se deva ao fato de a empresa ser prestadora de
serviços (locação e franquia de veículos, locação de frotas). Entretanto, Reis e
Medeiros (2007) afirmam que a RSE não pode efetivamente acontecer enquanto um
fim em si mesmo no contexto organizacional, mas precisa transpor o ambiente da
empresa em direção a todos os diversos públicos com os quais ela se relaciona, tem
influência ou é influenciada.
Os indicadores ambientais (FIG.22) destacam a ausência de investimentos
relacionados com as operações desenvolvidas pela organização no que se refere à
despoluição, gastos com introdução de métodos não poluentes e a outros que visem
à melhor qualidade ambiental nas atividades operacionais. Entretanto, podem
discriminar investimentos em programas ou projetos externos ao local onde se situa
a empresa, relativos ao meio ambiente, no sentido de sua preservação, traduzidos
por campanhas de conservação de recursos naturais junto à comunidade do
entorno.
As Tabelas 28, 29, 30 e 31 (ANEXO) demonstram os BS da Localiza dos
anos 2006 a 2008, que geraram as Figuras anteriores.
Pelo acima exposto, pode-se perceber a distinção entre as organizações
voltadas predominantemente para os interesses e direitos de seus acionistas
(modelo shareholder) e as de estratégias mais abertas, dispostas a também
considerar outros interesses externos e internos (modelo stakeholder), em que
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públicos-alvo internos e externos alcançados diretamente pelas ações e resultados
da corporação são objetos da atenção corporativa, quanto a seus direitos e
interesses. Neste modelo, o entorno tende a ser, também, enfatizado.
Conforme a literatura revisada, não tem sido fácil às empresas estabelecer
como isso pode ser processado no dia-a-dia, principalmente pela necessidade de
sobrevivência e competitividade. Na perspectiva de Morgan (1996, p.110-111), os
modelos tradicionais de planejamento estratégico tendem a enfatizar a colocação de
objetivos e alvos para ajudar uma organização a responder às ameaças e
oportunidades apresentadas pelo ambiente. Entretanto, podem ser criados graus de
liberdade dentro dos quais a empresa pode evoluir, formulando a missão
organizacional em termos de aspectos ‘nocivos’ a serem evitados mais do que em
termos de alvos a serem alcançados.
O

processo

de

identificar

e

evitar

aspectos

nocivos

são

modos

qualitativamente distintos de ação que impactam a organização e o ambiente de
maneiras muito diferentes. Quando se persegue um objetivo específico, a ação é
orientada no sentido daquele ponto de referência e, nessa perspectiva, estreita-se a
compreensão e o interesse que se tem do ambiente para atender a essas
preocupações. Como resultado, os relacionamentos com o ambiente são geralmente
vistos e manipulados de maneira instrumental. Pode ser observado que grande parte
da turbulência dos ambientes contemporâneos é realmente criada por esse tipo de
ação estratégica, à medida que as organizações se empenham por uma posição e
tentam criar condições que as ajudarão a atingir seus alvos. Nesse processo, linhas
de ação independentes e quase sempre conflitantes se combinam para tornar a
conquista dos objetivos desejados muito difícil. Por isso, mesmo quando
organizações têm sucesso, outro objetivo logo se torna visível e a luta recomeça.
Conforme Machado Filho (2006, p.64), a habilidade de uma organização em
sinalizar sua reputação para um comportamento não-oportunista, por meio de ações
junto a stakeholders, pode levar a uma melhoria de desempenho na atividade de
negócios. A explicação é que se o comportamento socialmente responsável de uma
empresa é um sinal ‘do que’ é importante para ela, então se torna razoável pensar
que esse sinal pode ser usado pelos vários agentes (funcionários, clientes,
fornecedores, investidores e credores) para formar as impressões sobre os valores,
crenças, direcionamento e conduta geral da organização.
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Modelos de gestão se refletem na percepção dos diversos públicos. Andrade
e Rossetti (2004, p.36-38) afirmam que algumas organizações se pautam por
modelos restritos ou estendidos, mesmo quando enfatizam apenas shareholders ou
stakeholders. Uma organização que se guia pelo modelo de shareholder limitado é
centrada em interesses internos restritos; quando shareholder estendido, esses
interesses são mais ampliados internamente; stakeholder restrito é o modelo em que
a empresa é aberta às partes interessadas envolvidas nas cadeias de negócios de
maneira não muito representativa; e stakeholder estendido significa o modelo mais
avançado, com maior grau de abertura, pois se empenha em atender a um conjunto
maior e mais abrangente de propósitos e de resultados internos e externos.
Segundo os autores, as crenças, valores, princípios e práticas, quando percebidos
por todos, denotam que a estrutura da gestão é mais aberta e favorável a um
contexto competitivo em uma posição de sustentabilidade em longo prazo (FIG.23).

• Crenças, valores, princípios e práticas
• Missão, visão, focos estratégicos
STAKEHOLDER
AVANÇADO

STAKEHOLDER
RESTRITO

SHAREHOLDER
ESTENDIDO

• Fatores críticos de sucesso
SHAREHOLDER
LIMITADO

• Atores e partes interessadas
• Indicadores de desempenho considerados

Figura 23 – Abrangência dos propósitos e processos como função dos graus de abertura dos
modelos de gestão
Fonte: ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.38.

Os efeitos de assimilação dos esforços organizacionais e reputacionais
podem ser magnificados pela disseminação da informação entre diferentes agentes,
mesmo entre aqueles não cotidianamente envolvidos. Isso pode ser percebido pela
análise a seguir.
Como afirma Machado Filho (2006, p.83), o alinhamento de interesses pode
ser resumido na arte de governar empresas preservando os interesses de longo
prazo do empreendimento e de seus acionistas. Além disso, tendo em vista que não
podem existir sem o suporte de seus stakeholders, as empresas bem governadas

96
consistentemente atuam no sentido de alinhar interesses e expectativas desses
públicos, como os empregados, clientes, acionistas e comunidade em geral.
4.2 Análise da pesquisa
A análise ocorre em duas abordagens: a primeira se refere a cada empresa
quanto à organização de trabalho e a segunda quanto à favorabilidade dos projetos
sociais, ambas caracterizadas pelas percepções dos stakeholders respondentes do
questionário.
4.2.1 Percepção da empresa enquanto organização de trabalho
Embora as empresas tenham sido caracterizadas anteriormente (para efeito
da análise do BS), neste subitem os focos estão em sua missão, visão e valores,
porque esse conjunto faz parte do cumprimento dos objetivos.
4.2.1.1 Cedro Cachoeira
A Cedro Cachoeira é empresa de grande porte. Tem como Missão ‘criar valor
com tecidos e serviços de qualidade, contribuindo para o sucesso dos clientes, e ‘ser
a melhor empresa têxtil do Brasil’. Seus Valores envolvem desenvolver e perpetuar a
Cedro inspirado no pioneirismo dos fundadores; considerar sempre as necessidades
do cliente; garantir o crescimento sustentado e o retorno do capital investido;
desenvolver e reconhecer as pessoas e o trabalho em equipe; atuar na melhoria das
condições de vida da sociedade e na preservação do meio ambiente; empenhar-se
com entusiasmo, persistência e responsabilidade; perenizar a tradição de seriedade
e idoneidade; e ter atitudes e comunicar de forma franca, clara e ágil. A Cedro
Cachoeira tem como Visão atuar em prol do relacionamento harmônico do homem
em seu trabalho, na sociedade e com o meio ambiente e adota medidas para
promover a saúde, a segurança e o bem-estar dos colaboradores e seus familiares;
participar do desenvolvimento das comunidades do seu entorno com ações locais e
defender e pratica a proteção e preservação do meio ambiente.
A Tabela 1 demonstra a percepção dos stakeholders da Cedro Cachoeira
com relação à organização do trabalho.

97
O questionário foi aplicado a cinco stakeholders e, como foi padronizado, foi
dada liberdade para abstenção de resposta, como, por exemplo, no caso de membro
da comunidade se posicionar sobre ‘melhor empresa para trabalhar’. Entretanto, em
todos os casos, houve conhecimento suficiente e interesse na resposta, porque
alguém da família ou do grupo de amigos já havia manifestado sua opinião de
satisfação ou não.
Tabela 1 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção de organização do
trabalho da CEDRO CACHOEIRA
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Melhor empresa para
CT
CT
CT
CR
CR
trabalhar
As pessoas gostam da
empresa, de seus produtos
CT
CT
CT
CT
CT
e serviços
As pessoas estão felizes
CT
CT
CT
CT
CR
por trabalhar na empresa
A empresa não desenvolve
CT
CT
CT
I
I
atividades ilegais
Os demonstrativos
contábeis e financeiros da
CT
CT
CR
I
I
empresa são amplamente
divulgados
As propagandas da
empresa são sérias e
CT
CT
CT
CR
I
fidedignas
Os fornecedores têm
orgulho e satisfação em
CT
CT
CT
I
I
trabalhar com a empresa
A empresa já criou
problemas sociais junto a
DT
DP
CR
CR
CT
empregados, clientes e
fornecedores
A empresa possui ótimo
CT
CT
CT
CT
CR
conceito no mercado
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente

As tendências dominantes das respostas indicaram maioria de concordo
totalmente (TAB.1). Contudo, entre clientes e membros da comunidade houve o
entendimento de não concordo nem discordo, é indiferente ou ignorado. Isso pode
talvez sugerir, dentre outros aspectos, que a comunicação interna e externa não tem
acompanhado as estratégias da organização. Essa avaliação foi registrada nos
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quesitos

acerca

de

‘a

empresa

não

desenvolver

atividades

ilegais’;

‘os

demonstrativos contábeis e financeiros da empresa ser amplamente divulgados’; ‘as
propagandas empresariais serem sérias e fidedignas’; e ‘os fornecedores terem
orgulho e satisfação em trabalhar com a empresa’. Gerente, funcionário e fornecedor
concordam totalmente que ‘os fornecedores têm orgulho e satisfação em trabalhar
com a empresa’, mas cliente e membro da comunidade desconhecem essa
realidade. No quesito ‘a empresa já criou problemas sociais junto a empregados,
clientes e fornecedores’, constatou-se forte controvérsia, pois o gerente discorda
totalmente, o membro da comunidade concorda totalmente e funcionário, fornecedor
e cliente discordam parcialmente ou concordam com restrição, significados que se
equivalem. Gerente, funcionário, fornecedor e clientes concordam totalmente quanto
ao fato de ‘a Cedro Cachoeira possuir ótimo conceito no mercado’, mas o membro
da comunidade concordou com restrição.
4.2.1.2 Cenibra
A Missão do Centro de Inteligência em Florestas é polarizar e divulgar
conhecimentos e informações mercadológicas sobre o setor de base florestal
brasileiro para gerar riqueza de forma sustentável e renovável para as gerações
atuais e futuras, tornando-se um centro de referência nacional em conhecimentos,
tecnologias, inovação e negócios florestais. A Visão da Cenibra é prover meios de
obtenção e gestão de informações para disponibilizá-las facilmente aos agentes
interessados das diversas cadeias produtivas de florestas cultivadas ou naturais
para fins de comércio, conservação e preservação ambiental, bem como cultura e
lazer.
Ao que tudo indica, a filosofia de gestão da Cenibra, que interfere em suas
perspectivas sociais, é o ‘desenvolvimento sustentável’, visão essa que envolve
despesas com educação, saúde e lazer da população, por exemplo, “não como
custo social, mas rubricas de investimento, essenciais para assegurar a existência
de padrões equivalentes de estruturação social” (FISCHER, 2006, p.156).
A Tabela 2 demonstra a percepção dos stakeholders da Cenibra com relação
à organização do trabalho.
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Tabela 2 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção de organização do
trabalho da CENIBRA
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Melhor empresa para
CR
CR
CR
CR
CR
trabalhar
As pessoas gostam da
empresa, de seus produtos
CT
CT
CT
CT
CT
e serviços
As pessoas estão felizes
CT
CT
CR
CR
CR
por trabalhar na empresa
A empresa não desenvolve
CT
CT
CT
I
I
atividades ilegais
Os demonstrativos
contábeis e financeiros da
CT
CR
CR
CR
I
empresa são amplamente
divulgados
As propagandas da
empresa são sérias e
CT
CT
CT
CR
CR
fidedignas
Os fornecedores têm
orgulho e satisfação em
CT
CT
CT
I
I
trabalhar com a empresa
A empresa já criou
problemas sociais junto a
DT
DP
DP
DP
I
empregados, clientes e
fornecedores
A empresa possui ótimo
CT
CT
CT
CR
CR
conceito no mercado
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente
.

Percebe-se pela Tabela 2 que houve unanimidade na percepção de
stakeholders com relação à organização do trabalho da Cenibra: concordo
totalmente se refere ao quesito ‘as pessoas gostam da empresa, de seus produtos e
serviços’, e concordo com restrição ao quesito ‘melhor empresa para trabalhar’. O
gerente e o funcionário administrativo concordam totalmente que ‘as pessoas estão
felizes por trabalhar na empresa’, mas não é a impressão que fornecedor, cliente e
membro da comunidade têm a esse respeito, pois concordam com restrição. Houve
concordância total por parte de gerente, funcionário e fornecedor quanto ao aspecto
de ‘a empresa não desenvolver atividades ilegais’, mas cliente e membro da
comunidade não concordaram nem discordaram. Nem funcionário, fornecedor e
cliente entendem que ‘os demonstrativos contábeis e financeiros da empresa são
amplamente divulgados’. O gerente concorda totalmente talvez (pela sua atividade)
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e para o membro da comunidade isso é desconhecido. Gerente, funcionário e
fornecedor concordam totalmente que ‘As propagandas da empresa são sérias e
fidedignas’, o que não acontece em relação ao cliente e ao membro da comunidade,
que concordam com restrição.
4.2.1.3 Copasa
Tem como Visão ser reconhecida como referência de excelência empresarial
e a Missão de prover soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e
resíduos sólidos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
A Tabela 3 demonstra a percepção dos stakeholders da Copasa com relação
à organização do trabalho.
Tabela 3 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção de organização do
trabalho da COPASA
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Melhor empresa para
CT
CR
CT
CR
CR
trabalhar
As pessoas gostam da
empresa, de seus produtos
CT
CT
CT
CR
CR
e serviços
As pessoas estão felizes
CT
CR
CR
CR
I
por trabalhar na empresa
A empresa não desenvolve
CT
CT
CT
CT
CR
atividades ilegais
Os demonstrativos
contábeis e financeiros da
CT
CT
DT
DT
DT
empresa são amplamente
divulgados
As propagandas da
empresa são sérias e
CT
CT
CT
CT
CR
fidedignas
Os fornecedores têm
orgulho e satisfação em
CR
CR
CR
I
I
trabalhar com a empresa
A empresa já criou
problemas sociais junto a
DP
DP
DP
DP
DP
empregados, clientes e
fornecedores
A empresa possui ótimo
CT
CT
CT
CT
CT
conceito no mercado
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente
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A Tabela 3 fornece informações parcialmente contraditórias pelos seguintes
motivos: o mesmo fornecedor informa ser a Copasa a melhor empresa para
trabalhar, mas concorda com restrição que ‘fornecedores têm orgulho e satisfação
em trabalhar com’ ela. O Gerente entrevistado concorda totalmente no quesito ‘a
empresa não desenvolve atividades ilegais’, mas discorda parcialmente no que se
refere ao fato de ‘a empresa já ter criado problemas sociais junto a empregados,
clientes e fornecedores’. A concordância parcial por parte do funcionário no quesito
‘as pessoas estão felizes em trabalhar na empresa’ pode ser devido a algum conflito
interno, fator que a pesquisa não pôde aprofundar. Nesse aspecto, a percepção do
cliente e do membro da comunidade indicou indiferença, ausência de concordância
ou discordância. ‘Os demonstrativos contábeis e financeiros da empresa são
amplamente divulgados’ apenas para os empregados, e não para fornecedor, cliente
e membro da comunidade, que discordaram totalmente. Entende-se de que quando
o cliente e o membro da comunidade afirmam concordar com restrição em relação
às ‘pessoas gostarem dos produtos e serviços da Copasa’ isso pode ter resultado
dos valores de tarifas cobrados pela empresa, que em época recente registrou
reajuste.
4.2.1.4 Embaré
A Embaré tem norteado sua produção por três diretrizes essenciais:
tecnologia moderna, mão-de-obra qualificada e matéria-prima de primeira qualidade.
Com essa Visão, a Empresa vem produzindo leite em pó, creme de leite, manteiga,
leite condensado, bebida láctea e doce de leite, sob a marca Camponesa, e os
caramelos de leite Embaré, segmento em que é líder nacional. Sua Missão é o bemestar da comunidade, respeito ao meio ambiente e incansável busca pela qualidade
em produtos e serviços.
A Tabela 4 apresenta o resumo e a tendência de respostas dos cinco
stakeholders respondentes do questionário. Pelo BS, pode-se perceber que o
Resultado Operacional da Embaré de 2008 (que evidencia a diferença entre a
Receita Líquida e o custo das mercadorias, produtos e serviços, além das despesas
operacionais) foi bastante baixo e, mesmo assim, a percepção de todos os públicos
foi bastante favorável.
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Tabela 4 - Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção de organização do
trabalho da EMBARÉ
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Melhor empresa para
CT
CT
CR
CT
CT
trabalhar
As pessoas gostam da
empresa, de seus produtos
CT
CT
CT
CT
CT
e serviços
As pessoas estão felizes
CT
CT
CT
CT
CT
por trabalhar na empresa
A empresa não desenvolve
I
I
CT
CT
CT
atividades ilegais
Os demonstrativos
contábeis e financeiros da
CT
CR
DP
DP
DP
empresa são amplamente
divulgados
As propagandas da
empresa são sérias e
CT
CT
CT
CT
CT
fidedignas
Os fornecedores têm
orgulho e satisfação em
CT
CT
CT
CT
CR
trabalhar com a empresa
A empresa já criou
problemas sociais junto a
DT
DT
DT
DT
DT
empregados, clientes e
fornecedores
A empresa possui ótimo
CT
CT
CT
CT
CT
conceito no mercado
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente

Os resultados indicados na Tabela 4 confirmam entendimentos de Fischer
(2006, p.153), para quem o contexto social contemporâneo impõe às organizações
um relacionamento equilibrado com os múltiplos stakeholders, que exigem
informações transparentes, valores e princípios efetivamente assumidos pelas
organizações e seus dirigentes. O conjunto de percepções sugere que a Embaré
teve habilidade em sua gestão corporativa.
Houve concordância total dos stakeholders entrevistados nos seguintes
aspectos: ‘melhor empresa para trabalhar’; ‘as pessoas gostam da empresa, de seus
produtos e serviços’; ‘as pessoas estão felizes por trabalhar na empresa’; ‘as
propagandas da empresa são sérias e fidedignas’; ‘a empresa nunca criou
problemas sociais junto a empregados, clientes e fornecedores’; ‘a empresa possui
ótimo conceito no mercado’. O gerente e o funcionário administrativo, ao invés de
concordarem totalmente quanto ao quesito ‘a empresa não desenvolve atividades
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ilegais’, preferiram se colocar como desconhecem, mas o fornecedor, o cliente e o
membro da comunidade concordaram totalmente nesse aspecto. A resposta à
pergunta se ‘os demonstrativos contábeis e financeiros da empresa são amplamente
divulgados’ foi de concordo totalmente apenas por parte do gerente, pois
funcionário, fornecedor, cliente e membro da comunidade concordaram com
restrição ou discordaram parcialmente, entendimentos que se equivalem. Houve
concordância total no quesito de ‘os fornecedores terem orgulho e satisfação em
trabalhar com a empresa Embaré’ por parte do gerente, funcionário, fornecedor e
cliente, mas o membro da comunidade concordou com restrição.
4.2.1.5 Localiza
Como Visão, propõe-se a ser uma empresa admirada. Sua Missão é
contribuir para o sucesso dos negócios e lazer dos clientes, alugando carros com
eficiência e simpatia. Seus princípios envolvem: valorizar o cliente; reconhecer o
desempenho dos colaboradores; agir com comportamento ético; zelar pela imagem
da empresa; buscar a excelência; e agregar valor à empresa.
A Revista Viver Brasil de nº 41, de 13 de agosto de 2010, p.49, evidencia a
performance da Localiza: frota total de mais de 80 mil veículos; mais de dois milhões
de clientes e 449 agências (sendo 379 no Brasil e as demais no Equador, Argentina,
Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai). Seu lucro líquido no primeiro
trimestre de 2010 superou em 112% o mesmo período do ano anterior.
Entretanto, como se constata na Tabela 5, seus stakeholders não estão
podendo compartilhar dessa realidade.
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Tabela 5 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção de organização do
trabalho da LOCALIZA
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Melhor empresa para
CR
CR
CR
DP
DP
trabalhar
As pessoas gostam da
empresa, de seus produtos
CT
CT
CT
CT
I
e serviços
As pessoas estão felizes
CR
CR
CR
CT
CR
por trabalhar na empresa
A empresa não desenvolve
CT
CT
CT
I
I
atividades ilegais
Os demonstrativos
contábeis e financeiros da
CR
CR
DP
DT
DT
empresa são amplamente
divulgados
As propagandas da
empresa são sérias e
CT
CR
CR
CR
CR
fidedignas
Os fornecedores têm
orgulho e satisfação em
CT
CT
CR
I
I
trabalhar com a empresa
A empresa já criou
problemas sociais junto a
CP
CP
CP
CP
CP
empregados, clientes e
fornecedores
A empresa possui ótimo
CT
CT
CT
CT
CT
conceito no mercado
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente

No quesito concordo totalmente, houve unanimidade de que a empresa
possui ótimo conceito no mercado. Essa mesma concordância total apenas surgiu
na percepção do gerente e do funcionário no que se refere ao fato de que
fornecedores têm orgulho e satisfação em trabalhar com a empresa. Para o cliente
entrevistado, também há concordância total de que ‘as pessoas estão felizes por
trabalhar na empresa’. Fazendo equivaler os significados de concordo com restrição
e discordo parcialmente, pode-se concluir que gerente, funcionário e fornecedor não
a consideram ‘a melhor empresa para trabalhar’ talvez pelo nível de exigência por
resultados e atendimentos imediatos às diversas solicitações. Da mesma forma,
existe a queixa de ‘os demonstrativos contábeis e financeiros da empresa não serem
amplamente divulgados’. Nesse quesito, cliente e membro da comunidade se
consideram completamente excluídos da informação, pois discordam totalmente. No
quesito concordo parcialmente, houve unanimidade de que a empresa já criou
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problemas sociais junto a empregados, clientes e fornecedores, mas entende-se
que, em se tratando de grande empresa, isso é percalço usual, porque pessoas
agem diversamente.
4.2.2 Favorabilidade dos projetos sociais da empresa
Sabe-se que a teoria dos stakeholders se baseia na ideia de que o saldo final
da atividade de uma dada organização empresarial deve levar em consideração os
retornos que otimizam os resultados de todos os públicos envolvidos e não apenas
os resultados dos acionistas. A idéia básica da RSE é que a atividade de negócios e
a sociedade são entidades interligadas, não distintas e, assim, a sociedade possui
certas expectativas em relação ao comportamento e aos resultados das atividades
de negócios.
Nessa perspectiva, a atividade de negócios deveria incorporar benefícios
sociais juntamente com os ganhos econômicos que a empresa busca. Contudo,
ignora-se, em certos casos, a realidade institucional que cerca a atuação das
organizações.
Dessa forma, a autora deste estudo solicita a ponderação dos leitores para o
fato de que as empresas analisadas pertencem a diversos segmentos: uma atua
fundamentalmente com a natureza (Cenibra); outra possui atividade de serviços
(Localiza); a Copasa, estatal, presta serviços básicos de saneamento e tratamento
de água; e as demais (Embaré e Cedro Cachoeira) são indústrias de transformação.
Na realidade, esses aspectos influenciam na percepção dos diversos
stakeholders em relação à favorabilidade dos projetos sociais de cada uma delas.
4.2.2.1 Cedro Cachoeira
Organizações existentes em um determinado mercado e a forma como
interagem, como a Cedro, são influenciadas pelo ambiente institucional. Mudanças
nesse ambiente podem levar a mudanças na forma de conduta e ao surgimento de
outras formas.
A Tabela 6 demonstra a percepção dos stakeholders da Cedro Cachoeira
com relação aos projetos sociais da empresa.
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Tabela 6 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção acerca dos projetos
sociais da CEDRO CACHOEIRA
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Os projetos sociais da
empresa existem e me são
CR
CR
CR
I
I
favoráveis
Admiração e valorização
dos projetos sociais e
CT
CT
CT
DP
DP
ambientais da empresa
Envolvimento e
comprometimento pessoal
CT
CR
CR
I
I
com os requisitos de RS da
empresa
Conhecimento e/ou
participação em práticas de
CT
CR
CR
CR
CR
RS da empresa
Conhecimento do interesse
da empresa na qualidade de
CR
CR
CR
CR
CR
vida social
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
CT
CT
CT
empresa em atividades
filantrópicas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
I
I
I
I
I
empresa em atividades
esportivas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
CT
CT
CT
empresa em atividades
culturais
A empresa é uma
organização cidadã e
CT
CT
CT
CT
I
socialmente responsável
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente ou desconhecido
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente

Pela análise da Tabela 6, o gerente, o funcionário e o fornecedor concordam
com restrição que ‘os projetos sociais da empresa existem e lhes são favoráveis’,
mesma percepção de existir ‘envolvimento e comprometimento pessoal com os
requisitos de RS da empresa’. Para o cliente e o membro da comunidade, esses
quesitos são indiferentes ou desconhecidos.
Quanto à ‘admiração e valorização dos projetos sociais e ambientais da
empresa’, gerente, funcionário e fornecedor concordam totalmente, mas o cliente e o
membro da comunidade discordam parcialmente.
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Todos os cinco stakeholders entrevistados concordam com restrição com o
fator ‘conhecimento e/ou participação em práticas de RS da Cedro Cachoeira’ e com
o ‘conhecimento do interesse da empresa na qualidade de vida social’.
Existe concordância total dos stakeholders da Cedro quanto ao ‘conhecimento
acerca do desenvolvimento e apoio da empresa em atividades filantrópicas’ e ‘em
atividades culturais’. Quanto a esse desenvolvimento e apoio a atividades
esportivas, para todos é indiferente ou desconhecido.
Com exceção do membro da comunidade entrevistado, os demais concordam
totalmente que ‘a empresa é uma organização cidadã e socialmente responsável’.
4.2.2.2 Cenibra
Há nove anos (julho de 2001) a empresa é controlada por japoneses, que a
adquiriram da Cia. Vale do Rio Doce. Por isso, não se deve esquecer que a análise
abaixo se refere a um período de plena adequação dos stakeholders para essa
aquisição (2006-2008).
A Tabela 7 demonstra a percepção dos stakeholders da Cenibra com relação
aos projetos sociais da empresa.
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Tabela 7 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção acerca dos projetos
sociais da CENIBRA
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Os projetos sociais da
empresa existem e me são
CT
CR
CR
CR
CR
favoráveis
Admiração e valorização
dos projetos sociais e
CT
CT
CT
CT
CT
ambientais da empresa
Envolvimento e
comprometimento pessoal
CT
CT
CT
CR
I
com os requisitos de RS da
empresa
Conhecimento e/ou
participação em práticas de
CT
CT
CT
CT
CT
RS da empresa
Conhecimento do interesse
da empresa na qualidade de
CT
CT
CT
CT
CT
vida social
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
CT
CT
CT
empresa em atividades
filantrópicas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
CT
CT
CT
empresa em atividades
esportivas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CR
CR
CR
CR
empresa em atividades
culturais
A empresa é uma
organização cidadã e
CT
CT
CT
CT
CT
socialmente responsável
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente

Na Tabela 7, houve unanimidade de concordo totalmente nos seguintes
quesitos: ‘admiração e valorização dos projetos sociais e ambientais da empresa’;
‘conhecimento e/ou participação em práticas de RS da empresa’; ‘conhecimento do
interesse da empresa na qualidade de vida social’; ‘conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da empresa em atividades filantrópicas’; ‘conhecimento
acerca do desenvolvimento e apoio da empresa em atividades esportivas’; e ‘a
empresa é uma organização cidadã e socialmente responsável’.
Apenas para o gerente ‘os projetos sociais da empresa existem e lhe são
favoráveis’, porque para os demais públicos (funcionário administrativo, fornecedor,
cliente e membro da comunidade) houve concordância parcial.

109
A Tabela 7 também indica que excetuando o gerente, os demais stakeholders
se ressentem da ausência de ‘desenvolvimento e apoio da empresa em atividades
esportivas’. O cliente e o membro da comunidade (concordo com restrição e não
concordo nem discordo, é indiferente, respectivamente) não se encontram motivados
a se ‘envolver e pessoalmente se comprometer com os requisitos de RS da
empresa’. Entende-se que isso possa ser de fácil solução estratégica.
As perspectivas do desenvolvimento sustentável, caso da Cenibra, orientamse, prioritariamente, para assegurar a qualidade de vida das pessoas, a preservação
dos bens naturais para as futuras gerações, a justiça social na distribuição e fruição
dos bens criados pela humanidade. Fischer (2006) afirma que esses padrões de
desenvolvimento podem e devem estar parametrizados pelos condicionantes da
conjuntura econômico-social.
Pelo acima exposto, mesmo estando em período de plena adequação por
nova forma de gestão, as percepções se mostraram favoráveis à Cenibra.
4.2.2.3 Copasa
Machado Filho (2006, p.14) observa que no ambiente empresarial, a
percepção de que o exercício da responsabilidade social pode trazer retornos à
organização é crescente, embora com restrita comprovação empírica. Além disso, a
relação entre ações de responsabilidade social e desempenho financeiro é
essencialmente inconclusiva porque, dependendo do contexto, evidentemente vão
existir correlações positivas e negativas entre os investimentos em ações de
responsabilidade social e os ganhos financeiros.
Em se tratando de organização cuja atividade é a prestação de serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo planejamento,
elaboração de projetos, execução, ampliação, remodelagem e exploração de
serviços de saneamento, o desafio da demonstração da relação entre ações de
responsabilidade social e desempenho financeiro é explicável, como o envolvimento
de filantropia e as ações ambientais em seu entorno, que não possuem ligações
diretas facilmente mensuráveis com a operação dos negócios.
A Tabela 8 demonstra a percepção dos stakeholders da Copasa com relação
aos seus projetos sociais.
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Tabela 8 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção acerca dos projetos
sociais da COPASA
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Os projetos sociais da
empresa existem e me são
CT
CR
CR
CR
CR
favoráveis
Admiração e valorização
dos projetos sociais e
CR
CR
CR
CR
CR
ambientais da empresa
Envolvimento e
comprometimento pessoal
CR
CR
CR
CR
I
com os requisitos de RS da
empresa
Conhecimento e/ou
participação em práticas de
CT
CT
CT
I
I
RS da empresa
Conhecimento do interesse
da empresa na qualidade de
CT
CT
CT
CT
CT
vida social
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
CT
I
DP
empresa em atividades
filantrópicas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
I
I
I
empresa em atividades
esportivas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
CT
CT
CR
empresa em atividades
culturais
A empresa é uma
organização cidadã e
CT
CT
CT
CT
CT
socialmente responsável
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente ou ignorado
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente

Com exceção do gerente, os demais stakeholders concordaram com restrição
de que ‘os projetos sociais da empresa existem e lhes são favoráveis’. Houve
unanimidade na restrição de concordância no que se refere à ‘admiração e
valorização dos projetos sociais e ambientais da empresa’ e que ‘a empresa é uma
organização cidadã e socialmente responsável’. Concordo com restrição também foi
a percepção do gerente, funcionário administrativo, fornecedor e cliente no quesito
‘envolvimento e comprometimento pessoal com os requisitos de RS da empresa’.
Pela Tabela 28, constata-se que cliente e membro da comunidade estão alheios ao
‘conhecimento e/ou participação em práticas de RS da empresa’; cliente e membro
da comunidade divergem no quesito ‘conhecimento acerca do desenvolvimento e
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apoio da empresa em atividades filantrópicas’, respondendo não concordo nem
discordo, é indiferente ou desconhecido, e discordo parcialmente, respectivamente.
A partir dessa constatação, cabe lembrar o seguinte: a partir de 1990,
aprofundou-se no Brasil o conjunto de movimentos para resgatar a dívida social e
alavancar o desenvolvimento do país, ao mesmo tempo em que ficavam evidentes
as deficiências existentes para realizar o processo de desenvolvimento. Assim, tem
sido necessário, por um lado, construir um Estado sensível às demandas sociais,
capaz de criar políticas que respeitem as diversidades e que disponibilize meios de
comunicação e participação aos diversos atores sociais. Por outro, é preciso
fortalecer o espaço da população para mobilizar e dar condições estruturadas de
mobilização e participação. Fisher (2006, p.161) afirma que se os espaços
organizacionais estiverem adequados para todos exercitarem sua cidadania, “só
então se pode começar a falar no exercício da responsabilidade social”.
Os resultados constantes da Tabela 28 podem sugerir que a Copasa consiga
visualizar algo além de suas atividades essenciais.
4.2.2.4 Embaré
A Tabela 9 demonstra a percepção dos stakeholders da Embaré com relação
aos projetos sociais da empresa.
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Tabela 9 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção acerca dos projetos
sociais da EMBARÉ
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Os projetos sociais da
empresa existem e me são
CT
CT
CR
CR
CR
favoráveis
Admiração e valorização
dos projetos sociais e
CT
CT
CT
CT
CR
ambientais da empresa
Envolvimento e
comprometimento pessoal
CT
CT
DP
DP
DT
com os requisitos de RS da
empresa
Conhecimento e/ou
participação em práticas de
CT
CT
CT
CT
CT
RS da empresa
Conhecimento do interesse
da empresa na qualidade de
CT
CT
CT
CR
CR
vida social
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
CT
CR
CR
empresa em atividades
filantrópicas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CR
CR
I
I
empresa em atividades
esportivas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
CR
CR
CR
empresa em atividades
culturais
A empresa é uma
organização cidadã e
CT
CT
CT
CT
CT
socialmente responsável
LEGENDA:
DT = Discordo totalmente;
DP = Discordo parcialmente;
I = Não concordo nem discordo, é indiferente ou desconhecido;
CR = Concordo com restrição;
CT = Concordo totalmente

Pela Tabela 9, percebe-se ter havido concordância total nos quesitos
‘conhecimento e/ou participação em práticas de RS da empresa’ e a percepção de a
Embaré ser ‘uma organização cidadã e socialmente responsável’.
Os projetos sociais da empresa existem e são favoráveis’ totalmente apenas
para o gerente e o funcionário administrativo; para o fornecedor, o cliente e o
membro da comunidade, ficou registrada concordância com restrição. O gerente, o
funcionário, o fornecedor e o cliente ‘admiram e valorizam os projetos sociais e
ambientais da empresa totalmente, mas o membro da comunidade concorda com
restrição.
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Há ‘envolvimento e comprometimento pessoal total com os requisitos de RS
da empresa’ apenas por parte do gerente e do funcionário administrativo; o
fornecedor e o cliente discordam parcialmente e o membro da comunidade discorda
totalmente. O ‘conhecimento do interesse da empresa na qualidade de vida social’
possui concordância total do gerente, do funcionário administrativo e do fornecedor,
mas o cliente e o membro da comunidade concordam com restrição nesse aspecto.
Existe concordância total do gerente, funcionário e fornecedor para o
‘conhecimento acerca do desenvolvimento e apoio da empresa em atividades
filantrópicas’. Entretanto, o cliente e o membro da comunidade foram reticentes e
concordaram com restrição. Apenas o gerente tem ‘conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da empresa em atividades esportivas’, porque o
funcionário e o fornecedor assim não percebem (concordam com restrição) e o
cliente e o membro da comunidade desconhecem esse apoio.
Com relação ao ‘conhecimento acerca do desenvolvimento e apoio da
empresa em atividades culturais’ apenas o gerente e o funcionário concordam
totalmente que isso ocorra, porque o fornecedor, o cliente e o membro da
comunidade concordam com restrição.
4.2.2.5 Localiza
Já foi abordada a filosofia de gestão da Localiza, voltada para aspectos
essencialmente econômicos. A esse respeito, cabe lembrar Morgan (1996, p.141):
“as crenças e as ideias que as organizações possuem sobre aquilo que tentam
fazer, bem como aquilo que é seu ambiente, apresentam uma tendência muito maior
de se materializarem do que comumente se crê”.
A Tabela 10 demonstra a percepção dos stakeholders da Localiza com
relação aos projetos sociais da empresa, em que fica patente essa filosofia.
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Tabela 10 – Resumo e tendência de respostas de stakeholders – percepção acerca dos
projetos sociais da LOCALIZA
Funcionário
Membro da
FATOR
Gerente
Fornecedor Cliente
Administrativo
comunidade
Os projetos sociais da
empresa existem e me são
CR
CR
I
I
I
favoráveis
Admiração e valorização
dos projetos sociais e
DP
DP
I
I
I
ambientais da empresa
Envolvimento e
comprometimento pessoal
CR
CR
DT
DT
DT
com os requisitos de RS da
empresa
Conhecimento e/ou
participação em práticas de
CR
CR
I
I
I
RS da empresa
Conhecimento do interesse
da empresa na qualidade de
CR
CR
I
I
I
vida social
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CT
DP
DP
DT
empresa em atividades
filantrópicas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CR
CR
CR
CR
I
empresa em atividades
esportivas
Conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da
CT
CR
I
I
I
empresa em atividades
culturais
A empresa é uma
organização cidadã e
CR
CR
I
DP
DT
socialmente responsável
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente ou desconhecido
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente

Pela Tabela 10, percebe-se que a percepção dos stakeholders da Localiza
quanto à favorabilidade dos projetos sociais foi bastante negativa. O gerente e o
funcionário administrativo concordam com restrição quanto ao fato de ‘os projetos
sociais da empresa existir e lhes serem favoráveis’; para o fornecedor, o cliente e o
membro da comunidade, isso inexiste. Da mesma maneira, estes stakeholders se
posicionam acerca do quesito ‘admiração e valorização dos projetos sociais e
ambientais da empresa’ como desconhecido, e o mais interessante é que o gerente
e o funcionário administrativo discordam parcialmente.
Quanto ao ‘envolvimento e o comprometimento pessoal com os requisitos de
RS da empresa’, gerente e funcionário concordam com restrição, e o fornecedor, o
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cliente e o membro da comunidade discordam totalmente disso. Esta avaliação foi
considerada irreal pelo menos por parte do fornecedor, já que a Localiza busca
padrões de excelência e é reconhecida por isso pelo mercado.
Houve concordância com restrição (gerente e funcionário administrativo) e
não concordo nem discordo, é indiferente ou desconhecido (fornecedor, cliente e
membro da comunidade) para os quesitos de ‘conhecimento e/ou participação em
práticas de RS da empresa’ e ‘conhecimento do interesse da empresa na qualidade
de vida social’.
Houve concordância total do gerente e do funcionário quanto ao quesito de
‘conhecimento acerca do desenvolvimento e apoio da empresa em atividades
filantrópicas’, mas o fornecedor e o cliente discordam parcialmente e o membro da
comunidade discorda totalmente. Constatou-se concordância com restrição do
gerente, funcionário, fornecedor e cliente para o ‘conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da empresa em atividades esportivas’; o membro da
comunidade desconhece esse tipo de apoio. O ‘conhecimento acerca do
desenvolvimento e apoio da empresa em atividades culturais’ foi total por parte do
gerente, com restrição por parte do funcionário e desconhecido pelo fornecedor, pelo
cliente e pelo membro da comunidade entrevistados. O gerente e o funcionário
administrativo concordam com restrição quanto ao quesito de a Localiza ser ‘uma
organização cidadã e socialmente responsável’, o fornecedor não concorda nem
discorda, o cliente discorda parcialmente e o membro da comunidade discorda
totalmente.
Finalizando a discussão dos dados desta dissertação, cabe retomar Porter e
Kramer (2005, p.157) quando afirmam que uma empresa, ao apoiar as causas
certas da forma certa – ao acertar no onde e no como – põe em funcionamento um
ciclo virtuoso. Ao focar as condições contextuais mais relevantes para seu negócio e
suas estratégias, garante que suas habilidades empresariais serão especialmente
apropriadas para ajudar os beneficiários a criar mais valor. Além disso, ao reforçar o
valor produzido pelos esforços de responsabilidade (geralmente os filantrópicos) na
sua área, acentua a melhora do contexto competitivo, o que reverte em importantes
benefícios tanto para a empresa quanto para as causas que apoia. Os autores
complementam que tem sido comum empresas se deixarem levar pelo desejo de
alardear o dinheiro e o esforço que despenderam para reforçar uma imagem de
responsabilidade e compromisso social.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral deste trabalho foi atingido, pois foram analisados os
indicadores das responsabilidades sociais apresentados nos Balanços Sociais de
cinco empresas mineiras, identificando, mesmo por meio de número restrito de
respondentes, como eles refletem suas ações na percepção qualitativa de seus
stakeholders. Para essa consecução, foi verificado através dos Balanços Sociais o
estado

da atuação das

empresas

em

relação

à

prática

de

ações da

Responsabilidade Social e identificados e analisados os indicadores sociais
apresentados no Balanço Social de cinco empresas mineiras.
Quanto à verificação se a ação social efetiva está incorporada na missão,
visão, valores e princípios da empresa, constatou-se que:


a Cedro quer ser a melhor empresa têxtil do Brasil, garantir o crescimento
sustentado e o retorno do capital investido; desenvolver e reconhecer as
pessoas e o trabalho em equipe; atuar em prol do relacionamento harmônico
do homem em seu trabalho, na sociedade e com o meio ambiente e adotar
medidas para promover a saúde, a segurança e o bem-estar dos
colaboradores e seus familiares; participar do desenvolvimento das
comunidades do seu entorno com ações locais e defender e prática da
proteção e preservação do meio ambiente;



a Cenibra propõe-se a polarizar e divulgar conhecimentos e informações
mercadológicas sobre o setor de base florestal brasileiro para gerar riqueza
de forma sustentável e renovável para as gerações atuais e futuras para fins
de comércio, conservação e preservação ambiental, bem como cultura e
lazer;



a Copasa busca constituir referência de excelência empresarial e prover
soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos
sólidos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental;



a Embaré deseja o bem-estar da comunidade, respeito ao meio ambiente e a
incansável busca pela qualidade em produtos e serviços;



a Localiza propõe-se a ser uma empresa admirada, contribuir para o sucesso
dos negócios e lazer dos clientes, reconhecer o desempenho dos
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colaboradores, agir com comportamento ético, zelar pela imagem da
empresa, buscar a excelência e agregar valor à empresa.
O contexto apresenta como desafio para as empresas a conquista de níveis
cada vez maiores de competitividade e produtividade, e introduz a preocupação
crescente com a legitimidade social de sua atuação. Como resposta, as empresas
passam a investir em qualidade, num aprendizado dinâmico que se volta
inicialmente para os produtos e evolui para a abordagem dos processos, até chegar
ao tratamento abrangente das relações compreendidas na atividade empresarial,
com os empregados, os fornecedores, os consumidores e clientes, a comunidade, a
sociedade e o meio ambiente.
A literatura consultada neste trabalho tende a considerar que gestão
empresarial que tenha como referência apenas os interesses dos acionistas revelase insuficiente no novo contexto, que requer uma gestão balizada pelos interesses e
contribuições de um conjunto maior de partes interessadas (stakeholders). A busca
da excelência pelas empresas passa a ter como objetivos a qualidade nas relações
e a sustentabilidade econômica, social e ambiental.
O Balanço Social representa uma forma de dar transparência às atividades
corporativas por meio de um levantamento dos principais indicadores de
desempenho econômico, social e ambiental da empresa. Além disso, é um
instrumento que amplia o diálogo com todos os públicos com os quais a empresa se
relaciona:

acionistas,

consumidores

e

clientes,

comunidade,

funcionários,

fornecedores, governo, ONG’s, mercado financeiro e a sociedade em geral. Durante
sua realização, o Balanço Social funciona, também, como uma ferramenta de
autoavaliação, pois fornece à organização uma visão geral sobre sua gestão e o
alinhamento de seus valores e objetivos presentes e futuros com seus resultados
atuais.
Os balanços sociais não sofrem, necessariamente, auditoria ou fiscalização
do governo, pois são iniciativas espontâneas da empresa, não obrigatórias. Se
publicados todos os anos, permitem a comparação de um ano com outro, o que
ocorreu neste estudo com relação ao período 2006-2008. As organizações não são
obrigadas a publicá-los, podendo deixar de fazê-los se os dados não lhe forem
favoráveis. Por outro lado, o balanço social estimula a empresa a divulgar seus
resultados sociais e ambientais, expondo a empresa a uma maior vigilância e
cobrança da sociedade civil organizada.
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Executivos que desejam transformar suas organizações em melhores
empresas cidadãs enfrentam obstáculos significativos. Se empreenderem iniciativas
muito dispendiosas, não acompanhadas pelos concorrentes, podem comprometer
sua posição competitiva. Se acompanharem a ingerência do governo, talvez sejam
prejudicados por regulamentações onerosas sem gerar, em troca, benefícios sociais
significativos. E se insistirem na adoção de escalas salariais e das condições de
trabalho predominantes nas democracias industriais do primeiro mundo, vão,
também, sofrer algumas conseqüências por parte do mercado, porque faz parte da
cultura do país uma série ímpar de características.
Sabe-se que nenhum executivo vai se interessar em atividades que corroam o
valor para os acionistas de sua empresa. Entretanto, as organizações não atuam
num universo composto apenas de acionistas, mas se inserem em contextos
políticos e sociais mais amplos. Estão sujeitas às pressões de outros membros,
como, por exemplo, empregados em busca do equilíbrio entre trabalho e família,
cidadãos preocupados com poluição ambiental, além do governo sempre em busca
de mais tributos. Nos casos de choque entre os interesses dos acionistas e os
demais stakeholders, geralmente a diretoria favorece os acionistas.
Foi considerada, também neste estudo, a premissa de que o fator
determinante do grau de Responsabilidade Social de uma empresa não é o volume
de recursos por ela investido, mas a relação que esses recursos registram em
relação à Receita Líquida (RL), ao Resultado Operacional (RO) e à Folha de
Pagamento Bruta (FPB) (indicadores sociais internos); e à Receita Líquida (RL) e ao
Resultado Operacional (RO) (indicadores sociais externos).
O Quadro 7 demonstra que algumas empresas assumem que seus
planejamentos estratégicos podem surtir efeito para minimizar os impactos sociais,
tanto é que seus BS registram essa tendência.
Quadro 7 – Síntese da análise dos Balanços Sociais das empresas selecionadas no estudo
BALANÇO SOCIAL – EVOLUÇÃO 2006 - 2008
Empresas

Indicadores Internos

Indicadores Externos

Indicadores Ambientais

Cedro Cachoeira

Em evolução

Em evolução

Pouco representativos

Cenibra

Sem significância

Pouco representativos

Sem significância

Copasa

Sem significância

Em evolução

Em evolução

Embaré

Sem significância

Em evolução

Em evolução

Localiza

Sem significância

Pouco representativos

Nulos / Inexistentes
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Associando os indicadores, as empresas e suas missões/visões/princípios
assumidos, percebe-se que a Cedro Cachoeira e a Embaré conseguem efetividade.
No caso da Copasa, como sua atividade está inserida no ambiente externo e no
meio ambiente, sugere-se que sua missão/visão e princípios relacionados aos seus
indicadores internos sejam revistos. Quanto à Cenibra e à Localiza, em análise
simplista e não aprofundada, os números esclarecem por si.
Os impactos sociais significam qualquer mudança na qualidade de vida, nos
meios de vida e na forma de organização dos empregados, das pessoas, das
comunidades, bem como de outras organizações afetadas pelos aspectos sociais da
empresa, que implicam em alterações no perfil das atividades sociais, econômicas e
culturais, nas estruturas, relações e nas formas de trabalho.
Cabe lembrar que o número de empresas analisadas foi restrito, como
também restrito o conjunto de respondentes, e este fator se constituiu uma das
limitações da pesquisa.
O último objetivo específico determinou a investigação de percepções
qualitativas de stakeholders residentes na região metropolitana de Belo Horizonte
sobre o desempenho das empresas objeto deste estudo e se esses se sentem
beneficiados, motivados e/ou participantes das práticas.
Foi considerada, neste trabalho, a complexidade da abordagem de RSE e
apresentada sua evolução. Retomando ligeiramente os conceitos ao longo do
tempo, a dificuldade envolve desde a noção de obrigação ou cumprimento de lei até
a vontade própria, caridade e conscientização das organizações. Em outro olhar, do
compromisso empresarial para com o desenvolvimento, bem-estar e melhoramento
da qualidade de vida dos empregados, suas famílias e a comunidade em geral. Por
outra perspectiva, a RSE seria uma obrigação para com toda a sociedade,
assumindo, em parte, a omissão do Estado. Em outra ainda, seria uma questão de
ética com relação aos valores e princípios morais em suas decisões e atividades,
mas em função da opinião pública. Além disso, todo o processo administrativo deve
ser harmonizado em função do enfoque RSE. Assim, concluiu-se que o conceito de
RSE ainda encontra-se em construção, tal sua amplitude.
A pergunta que se desejou responder por meio do desenvolvimento do
trabalho foi se os indicadores de evolução social apresentados nos Balanços Sociais
Corporativos de 2006 a 2008 de cinco empresas mineiras refletem as ações de
responsabilidade social e possibilitam a percepção qualitativa de seus stakeholders.
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Conforme a literatura, a participação dos indivíduos se refere à sua orientação
avaliativo-receptiva com relação a um objeto (neste caso empresas), caracterizada
em termos de intensidade e direção. Na Tabela 31, é demonstrada a síntese das
percepções de cinco stakeholders de cada empresa (25 no total) quanto à
organização do trabalho e à favorabilidade dos projetos sociais, seguida pela
tendência dominante.

LOCALIZA

TENDÊNCIA
DOMINANTE

EMBARÉ

CR
CT
CR
CT
CR
DT
CR
CT
I

CR
CT
CR
CT
DP
CR
CR

DT

CR

DP

CT

CT

CT

CT

CR

CR

CR

I

CR

CT

CR

CT

I

CT

CT

CR

DT

CR

CT
CT

CT
CT

CT
DP
CT
CT

CT
CT

CT

CT

CT

CT

I
I
CT
DP

I

CT

I

CR
I

CR

I

CT

CR

CT

CR

I

CR

CT

CT

CT

CT

CR

CT

COPASA

CT
CT
CT
CT

CENIBRA

FATOR

CEDRO
CACHOEIRA

Tabela 11 – Síntese da percepção qualitativa dos stakeholders – organização do trabalho e
favorabilidade dos projetos sociais

CT
CT
CT
CT
CT
I
CT

CR
CT
CR
CT

CR
CT
CR
CT

CR

DT

DP

CT

CT

CT

CT

CT

CR

CT

CR

DP

DP

CT

CT

CR
CT

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Melhor empresa para trabalhar
As pessoas gostam da empresa, de seus produtos e serviços
As pessoas estão felizes por trabalhar na empresa
A empresa não desenvolve atividades ilegais
Os demonstrativos contábeis e financeiros da empresa são
amplamente divulgados
As propagandas da empresa são sérias e fidedignas
Os fornecedores têm orgulho e satisfação em trabalhar com a
empresa
A empresa já criou problemas sociais junto a empregados, clientes
e fornecedores
A empresa possui ótimo conceito no mercado
FAVORABILIDADE DOS PROJETOS SOCIAIS
Os projetos sociais da empresa existem e me são favoráveis
Admiração e valorização dos projetos sociais e ambientais da
empresa
Envolvimento e comprometimento pessoal com os requisitos de RS
da empresa
Conhecimento e/ou participação em práticas de RS da empresa
Conhecimento do interesse da empresa na qualidade de vida social
Conhecimento acerca do desenvolvimento e apoio da empresa em
atividades filantrópicas
Conhecimento acerca do desenvolvimento e apoio da empresa em
atividades esportivas
Conhecimento acerca do desenvolvimento e apoio da empresa em
atividades culturais
A empresa é uma organização cidadã e socialmente responsável
LEGENDA:
DT = Discordo Totalmente
DP = Discordo parcialmente
I = Não concordo nem discordo, é indiferente
CR = Concordo com restrição
CT = Concordo totalmente

CR
I
CR
CR

CT

CT
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A análise a seguir se pauta pela tendência dominante. Pela Tabela 31 acima,
constata-se ter havido concordância total de ‘as empresas possuírem ótimo conceito
no mercado’, ‘não desenvolverem atividades ilegais’, ‘as pessoas gostarem de seus
produtos e serviços’ e o ‘conhecimento dos stakeholders acerca do apoio a
atividades filantrópicas’. Houve quase concordância total quanto à percepção de
‘fornecedores terem orgulho e satisfação em trabalhar com a empresa’.
Os quesitos ‘melhor empresa para trabalhar’ e a percepção de ‘as pessoas
estão felizes por trabalhar na empresa’ registraram concordância com restrição, e
não foi possível identificar a razão pelo próprio formato do questionário.
Quanto à noção de que os demonstrativos contábeis e financeiros da
empresa sejam amplamente divulgados, a maioria dos stakeholders das cinco
empresas concordou com restrição. Com relação ao fato de ‘as propagandas da
empresa ser sérias e fidedignas’, a tendência dominante foi a consideração com
restrição. O formato do questionário não permitiu a complementação dessa
informação.
A pesquisa indica que, de alguma forma, stakeholders possuem informações,
mesmo que superficiais, a respeito da empresa com a qual se relaciona.
Excetuando-se os acionistas, que efetivamente participam de sua gestão, os demais
entrevistados deste estudo sabem que a empresa ‘já criou problemas sociais junto a
empregados, clientes e fornecedores’. Entretanto, o formato do questionário não
permitiu a complementação dessa informação.
Houve concordância com restrição quanto ao entendimento de ‘projetos
sociais da empresa existir e serem favoráveis’. Uma das questões mais amplamente
debatidas pela literatura de responsabilidade social é a de empresas ‘acertarem o
alvo’ das expectativas de seus públicos. Quando se apoiam em causas certas da
melhor maneira, onde e como, conseguem disparar um ciclo positivo. A literatura
consultada neste trabalho enfatiza a questão de que mesmo sendo verdade que
cada vez mais empresas visem revestir suas doações de caráter estratégico, poucas
as associaram a áreas que iriam melhorar seu potencial competitivo em longo prazo.
Isso ficou registrado nas respostas.

Os

stakeholders

respondentes

do

questionário ‘admiram e valorizam os projetos sociais e ambientais da empresa’,
com exceção dos da Localiza, que se manifestaram, em sua maioria, como não
concordam nem discordam. Pelo Balanço Social, constata-se que no período
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analisado (2006-2008) essa empresa nada investiu em projetos ambientais e
restritamente nos sociais.
Houve concordância com restrição no envolvimento e comprometimento
pessoal com os requisitos de RS das empresas por parte de todos os stakeholders,
mas a tendência dominante foi de concordância total quanto ao conhecimento e/ou
participação em práticas de RS da empresa. Entende-se isso se constituir uma falha
na gestão, pois a motivação e a participação de um conjunto de pessoas já restam
comprovadas sendo de grande valia, principalmente em um momento que todos
sonham em ser socialmente responsáveis. Houve concordância total na tendência
percebida dominante quanto ao ‘conhecimento do interesse da empresa na
qualidade de vida social’, o que já sugere ser um ponto positivo e que merece ser
desenvolvido.
Uma das alternativas de resposta do questionário era ‘não concordo nem
discordo, é indiferente ou desconhecido’. Por isso, causou estranheza à autora deste
estudo quanto aos dois quesitos ‘conhecimento acerca do desenvolvimento e apoio
da empresa em atividades esportivas’ e ‘culturais’, porque a tendência dominante de
respostas indicou concordância com restrição e não concordo nem discordo,
respectivamente. Isso pode sugerir duas coisas: ou as empresas não estão sabendo
como usufruir desses apoios concedidos ou há absoluta falta de comunicação
interna e externa.
Existe um conjunto de entendimentos similares na literatura a respeito de
como funciona a filantropia empresarial: contribuições difusas e dispersas,
traduzidas pela doação de pequenas quantias em dinheiro a inúmeras causas de
caráter local ou apoio operacional a universidades e a entidades filantrópicas de
alcance nacional, na expectativa de conquistar a simpatia de funcionários, clientes e
da comunidade local. Além disso, os programas filantrópicos em nada se relacionam
com estratégias organizacionais.
O Quadro 8 abaixo reflete a tendência dominante dos quesitos que originaram
as perguntas do questionário e acompanha os entendimentos da literatura acerca
dos parâmetros pesquisados.
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Quadro 8 – Síntese das tendências dominantes de percepção de stakeholders
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Fatores do Questionário

Tendência Dominante

Organização do trabalho

Concordo com restrição / Discordo
parcialmente

Transparência e ética nos negócios

Concordo com restrição / Discordo
parcialmente

Seriedade e comprometimento com funcionários

Concordo com restrição / Discordo
parcialmente

Seriedade e comprometimento com clientes e fornecedores
Seriedade e comprometimento com a comunidade

Concordo totalmente
Indiferente ou desconhecido, não
concordo nem discordo

Seriedade e comprometimento com processos legais

Concordo totalmente

Empresa interessada na qualidade de vida social

Concordo totalmente

Estratégia corporativa com perspectiva econômica

Concordo totalmente

Estratégia corporativa com perspectiva filantrópica

Concordo totalmente

Estratégia corporativa com perspectiva tecnológica

Concordo totalmente

Estratégia corporativa com perspectiva esportiva
Estratégia corporativa com perspectiva cultural
Estratégia com perspectiva conceitual geral (melhor
empresa para trabalhar, negociar e conviver)

Indiferente ou desconhecido, não
concordo nem discordo
Concordo com restrição / Discordo
parcialmente
Concordo totalmente

Em 1979 e 1991, Archie Carroll definiu os degraus da responsabilidade social
como sendo quatro: o filantrópico, em que seria necessário restituir à sociedade o
que dela foi recebido; o econômico, na visão de que as organizações deveriam
maximizar para os stakeholders a riqueza e/ou o valor; o ético, noção de que as
empresas deveriam seguir padrões de conduta aceitável e de maneira definida pelos
seus diversos públicos; e legais, em que as organizações deveriam cumprir todas as
leis e regulamentos do governo.
Pelo Quadro 8, percebe-se que Carroll, mesmo tendo ampliado seus
entendimentos junto com Buchholtz, praticamente antecipava a realidade do século
XXI, pois as percepções de concordância total envolvem a metade de seus
parâmetros: ‘’seriedade e comprometimento com clientes e fornecedores’; ‘seriedade
e comprometimento com processos legais; ‘empresa interessada na qualidade de
vida social’; ‘estratégia corporativa com perspectivas econômica, filantrópica e
tecnológica’. As exceções estão na ‘transparência e ética nos negócios’ e na
‘seriedade e comprometimento com funcionários’, equivalentes à ‘concordância com
restrição’, evolução de entendimentos ocorridos apenas em 2003 com Carroll e
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Buchholtz. Entende-se o mais grave como sendo a ausência de empenho quanto à
‘seriedade e comprometimento com a comunidade’, por ter registrado tendência
dominante de indiferente ou desconhecido, não concordo nem discordo. Houve
concordância com restrição no quesito da estratégia empresarial com perspectiva
cultural. Nesse sentido, a literatura afirma que os valores culturais, que são parte do
ambiente institucional informal da sociedade, ainda necessitam de grande evolução
para um efetivo avanço dos mecanismos de gestão no Brasil.
Quando todos os indicadores foram sintetizados, a tendência dominante
registrou a perspectiva conceitual geral de que as cinco empresas são ‘ideais para
trabalhar, negociar e conviver’. Controvérsia? Outros estudos poderão esclarecer.
Sintetizando os objetivos, buscou-se identificar se as empresas pesquisadas
mostram sinais de consciência e participam ativamente dos projetos sociais, ou seja,
se suas divulgações acompanham seus comportamentos e ações internos e
externos.
A limitação da pesquisa diz respeito ao número restrito de respondentes e ao
formato do questionário. Entretanto, considerando esses fatores e reunindo
entendimentos da literatura e resultados das análises, a autora defende que:
 Os valores e princípios assumidos pelas organizações são mais
percebidos do que a missão e a visão, que geralmente visualizam o
sucesso da empresa e os benefícios aos shareholders;
 A SER é percebida de maneira diferenciada;
 A RSE não pode ser reduzida a mais uma nova e inovadora ferramenta de
marketing, mas ser ampliada para um novo modelo de comportamento de
gestão de negócio. Neste, resgata valores humanos universais, pressupõe
a tomada de decisões de maneira ética e preserva interesses de todas as
partes direta e indiretamente envolvidas, assim como o interesse de toda a
sociedade, em que todas ganham, empresas e sociedade;
 A RSE é o reflexo da consciência ética, o compromisso de ser
responsável, de ter responsabilidade perante os problemas sociais que
assolam o mundo, em que as organizações tomem atitudes concretas
para enfrentá-los por uma questão de valor moral e ético, de compromisso
humano e social.
Entende-se que a RSE precisa ser assumida enquanto compromisso social
das empresas, cujas tomadas de decisão devem estar baseadas em princípios
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morais acima de quaisquer interesses privados e puramente econômicos ou do que
está codificado pela lei. Além de importante agente de desenvolvimento econômico,
as organizações podem ser agentes de desenvolvimento humano e social, e isso
assumido individualmente por cada uma das pessoas, por comunidades, pela
sociedade e pelo Estado. Os resultados dessas ações desempenhadas pelas
empresas encontram no Balanço Social o local ideal para sua divulgação e
visibilidade à opinião pública em geral.
Uma pesquisa do Instituto Gallup feita no início de 2002 revelou que 90% dos
americanos achavam que não se pode confiar a líderes empresariais os interesses
dos funcionários; apenas 18% acreditavam que as empresas cuidam bem dos
interesses dos acionistas; um total de 43% dos entrevistados era de opinião que a
alta diretoria visa somente o próprio ganho. Para muitos, a impressão é que um
executivo já não administra a empresa em prol do consumidor nem dos acionistas e
funcionários, mas em seu próprio benefício. Na Grã-Bretanha, o índice obtido pelas
entrevistas chegou a 95%13.
Parafraseando Reis e Medeiros, a RSE e o BS devem ser vistos e utilizados
como instrumentos essenciais no planejamento estratégico das organizações
públicas e privadas, deixando o BS de ser uma simples demonstração contábil e
uma das descrições dos investimentos sociais para se tornar instrumento
fundamental, possibilitando avaliação e aperfeiçoamento da gestão do ponto de vista
da RS com transparência dos investimentos efetuados.
Este é um grande e complexo desafio. Constitui uma mudança de olhar
eventualmente difícil, mas não impossível. Como e de que maneira vão se basear
nas características de cada organização e nas habilidades de seus gestores.
Apenas se afirma, antecipadamente, que vai valer à pena.
A limitação da pesquisa diz respeito ao número restrito de respondentes e ao
formato do questionário. A sugestão para futuras pesquisas se coloca na
necessidade de ampliação do número de stakeholders e a complementação de um
questionário com perguntas abertas com o intuito de esclarecer os posicionamentos
de cada um.

13

HANDY, Charles, 2005, p.119.
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APÊNDICE - Roteiro de Questionário a stakeholders
Obs.: O questionário foi individualizado para cada empresa e cada stakeholder.
A autora da pesquisa incluiu, durante a entrevista, os termos COMO, O QUÊ, POR QUÊ, QUAL, DE
QUE MANEIRA, para que houvesse maior profundidade na análise.

CEDRO / CENIBRA / COPASA / EMBARÉ /
LOCALIZA

Stakeholder
Gerente
Funcionário administrativo
Cliente
Fornecedor
Membro da comunidade do entorno da empresa

Fator
Organização do trabalho
Você acredita e percebe que a CEDRO
/ CENIBRA / COPASA / EMBARÉ /
LOCALIZA é a melhor empresa para se
trabalhar?
Você acompanha os balanços e
demonstrativos contábeis e financeiros
da CEDRO / CENIBRA / COPASA /
EMBARÉ / LOCALIZA?
Você imagina que a CEDRO /
CENIBRA / COPASA / EMBARÉ /
LOCALIZA não desenvolve atividades
ilegais?
Quando a CEDRO / CENIBRA /
COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA faz
propaganda, você acredita em seus
propósitos?
Você percebe que os fornecedores têm
orgulho e satisfação em fornecer
produtos e serviços para a CEDRO /
CENIBRA / COPASA / EMBARÉ /
LOCALIZA, e não apenas pelo
interesse em vender?
Você tem certeza de que a CEDRO /
CENIBRA / COPASA / EMBARÉ /
LOCALIZA é uma organização cidadã e
socialmente responsável?
Você já ouviu falar que a CEDRO /
CENIBRA / COPASA / EMBARÉ /
LOCALIZA criou problemas sociais,
deixando de fornecer produtos ou
serviços ou outros, relacionados a
empregados, clientes ou fornecedores?
Em grupo e/ou roda de amigos, você já
ouviu falar bem da CEDRO / CENIBRA
/ COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA?

Discordo
totalmente.

Discordo
parcialmente.

Não discordo nem
concordo, é
indiferente ou
desconhecido.

Concordo
com
restrições.

Concordo
totalmente.
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Fator
Favorabilidade dos projetos sociais
Os projetos sociais implantados pela
CEDRO / CENIBRA / COPASA /
EMBARÉ / LOCALIZA lhe são
favoráveis?
Você valoriza os projetos sociais e
ambientais da CEDRO / CENIBRA /
COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA?
Você se sente envolvido e/ou
comprometido com os requisitos de
responsabilidade social da CEDRO /
CENIBRA / COPASA / EMBARÉ /
LOCALIZA?
Você já viu e/ou participou de práticas
que envolvem a responsabilidade social
da CEDRO / CENIBRA / COPASA /
EMBARÉ / LOCALIZA?
Você percebe que a CEDRO / CENIBRA
/ COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA
contribui para a qualidade de vida
social?
Você percebe que as pessoas gostam
da CEDRO / CENIBRA / COPASA /
EMBARÉ / LOCALIZA, de seus produtos
e serviços?
Você vê a CEDRO / CENIBRA /
COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA
desenvolvendo ou apoiando atividades
filantrópicas?
Você vê a CEDRO / CENIBRA /
COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA
desenvolvendo ou apoiando atividades
esportivas?
Você vê a CEDRO / CENIBRA /
COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA
desenvolvendo ou apoiando atividades
culturais?
Você sente que as pessoas estão felizes
por trabalhar na CEDRO / CENIBRA /
COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA?
Você tem certeza de que a EMBARÉ é
uma organização cidadã e socialmente
responsável?
Você já ouviu falar que a CEDRO /
CENIBRA / COPASA / EMBARÉ /
LOCALIZA criou problemas sociais,
deixando de fornecer produtos ou
serviços ou outros, relacionados a
empregados, clientes ou fornecedores?
Em grupo e/ou roda de amigos, você já
ouviu falar bem da CEDRO / CENIBRA /
COPASA / EMBARÉ / LOCALIZA?

Discordo
totalmente.

Discordo
parcialmente.

Não discordo nem
concordo, é
indiferente ou
desconhecido.

Concordo
com
restrições.

Concordo
totalmente.
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ANEXO

Balanço Social – Cedro Cachoeira
Balanço Social – Cenibra
Balanço Social – Copasa
Balanço Social – Embaré
Balanço Social - Localiza
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BALANÇO SOCIAL – CEDRO CACHOEIRA
Tabela 12 – Balanço Social – Base de Cálculo – CEDRO CACHOEIRA – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
% sobre
% sobre RL
2007 R$
2006 R$
2008 R$
Base de Cálculo
(mil reais)
(mil reais)
(mil reais)
RL 2006
FPB 2006
RL 2007
FPB 2007
2008
308.097
100,0%
352.339
100,0%
404.209
100,0%
Receita Líquida (RL)
-29.643
-6.253
31.869
Resultado Operacional (RO)
36.425
100,0%
39.317
100,0%
43.327
Folha de Pagamento bruta (FPB)

Tabela 13 – Balanço Social – Indicadores Sociais Internos – CEDRO CACHOEIRA – 2006 a 2008
Indicadores Sociais
% sobre RL
% sobre
% sobre
% sobre FPB
% sobre RL
2006 R$
2007 R$
2008 R$
(mil reais)
(mil reais)
(mil reais)
Internos
2006
FPB 2006
RL 2007
2007
2008
Alimentação
6.446
2,1%
17,7%
7.455
2,1%
19,0%
7.899
2,0%
Encargos sociais
compulsórios
15.238
4,9%
41,8%
16.132
4,6%
41,0%
17.271
4,3%
Previdência Privada
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
Saúde
1.535
0,5%
4,2%
1.642
0,5%
4,2%
2.132
0,5%
Segurança e saúde no
trabalho
1.301
0,4%
3,6%
1.135
0,3%
2,9%
1.367
0,3%
Educação
156
0,1%
0,4%
189
0,1%
0,5%
221
0,1%
Cultura
39
0,0%
0,1%
40
0,0%
0,1%
49
0,0%
Capacitação e
desenvolvimento profissional
289
0,1%
0,8%
444
0,1%
1,1%
443
0,1%
Creches ou auxílio-creche
37
0,0%
0,1%
41
0,0%
0,1%
66
0,0%
Participação nos lucros ou
resultados
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
2.494
0,6%
Outros
1.547
0,5%
4,2%
1.626
0,5%
4,1%
1.973
0,5%
Total - Indicadores sociais
26.588
8,6%
73,0%
28.704
8,1%
73,0%
33.915
8,4%
internos
Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta

% sobre
FPB 2008

100,0%

% sobre
FPB 2008
18,2%
39,9%
0,0%
4,9%
3,2%
0,5%
0,1%
1,0%
0,2%
5,8%
4,6%
78,3%
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Tabela 14 – Balanço Social – Indicadores Sociais Externos – CEDRO CACHOEIRA – 2006 a 2008
Indicadores Sociais
% sobre RL % sobre RO
% sobre RL % sobre RO
% sobre RL % sobre RO
2006 R$
2007 R$
2008 R$
Externos
2006
2006
2007
2007
2008
2008
(mil reais)
(mil reais)
(mil reais)
Educação
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Cultura
80
0,0%
-0,3%
30
0,0%
-0,5%
35
0,0%
0,1%
Saúde e saneamento
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Esporte
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Combate à fome e
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
segurança alimentação
0
Outros
348
0,1%
-1,2%
261
0,1%
-4,2%
251
0,1%
0,8%
Total das contribuições para
428
0,1%
-1,4%
291
0,1%
-4,7%
286
0,1%
0,9%
a sociedade
Tributos (excluídos encargos
sociais)
10.815
3,5%
-36,5%
18.798
5,3%
-300,6%
22.191
5,5%
69,6%
Total - Indicadores
externos
11.243
3,6%
-37,9%
19.089
5,4%
-305,3%
22.477
5,6%
70,5%
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional

Tabela 15 – Balanço Social – Indicadores Ambientais – CEDRO CACHOEIRA – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
% sobre
2006 R$
2007 R$
2008 R$
Indicadores Ambientais
RL 2006
RO 2006
RL 2007
RO 2007
(mil reais)
(mil reais)
(mil reais)
Investimentos relacionados com
produção/operação
2.920
0,9%
-9,9%
1.857
0,5%
-29,7%
2.501
Investimentos em programas e/ou
projetos externos
221
0,1%
-0,7%
192
0,1%
-3,1%
173
Total dos investimentos em
3.141
1,0%
-10,6%
2.049
0,6%
-32,8%
2.674
meio ambiente
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional

% sobre
RL 2008

% sobre
RO 2008

0,6%

7,8%

0,0%

0,5%

0,7%

8,4%
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BALANÇO SOCIAL - CENIBRA

Base de Cálculo
Receitas Líquida ( RL)
Resultado Operacional ( RO)
Folha de Pagamento bruta (FPB)

Tabela 16 – Balanço Social – Base de Cálculo – CENIBRA – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
2006 R$ % sobre
2007 R$ % sobre
2008 R$ % sobre
FPB
FPB
FPB
(mil reais)
(mil reais)
( mil reais) RL 2008
RL 2006
RL 2007
2006
2007
2008
1.080.856
100,0%
1.159.847
100,0%
1.262.691
100,0%
1.101.416
1.190.374
237.794
106.351
100,0%
113.010
100,0%
113.144
100,0%

Tabela 17 – Balanço Social – Indicadores Sociais Internos – CENIBRA – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
2006 R$ % sobre
2007 R$ % sobre
2008 R$ % sobre
Indicadores Sociais Internos
FPB
FPB
FPB
(mil reais)
(mil reais)
( mil reais) RL 2008
RL 2006
RL 2007
2006
2007
2008
Alimentação
6.533
0,6%
6,1%
6.694
0,6%
5,9%
7.743
0,6%
6,8%
Encargos sociais compulsórios
25.839
2,4%
24,3%
24.555
2,1%
21,7%
25.424
2,0%
22,5%
Previdência Privada
2.273
0,2%
2,1%
2.233
0,2%
2,0%
2.487
0,2%
2,2%
Saúde
6.604
0,6%
6,2%
7.168
0,6%
6,3%
7.103
0,6%
6,3%
Segurança e saúde no trabalho
1.826
0,2%
1,7%
1.570
0,1%
1,4%
1.850
0,1%
1,6%
Educação
662
0,1%
0,6%
460
0,0%
0,4%
491
0,0%
0,4%
Cultura
15
0,0%
0,0%
18
0,0%
0,0%
19
0,0%
0,0%
Capacitação e desenvolvimento profissional
1.014
0,1%
1,0%
1.268
0,1%
1,1%
1.119
0,1%
1,0%
Creches ou auxílio-creche
62
0,0%
0,1%
70
0,0%
0,1%
62
0,0%
0,1%
Participação nos lucros ou resultados
8.714
0,8%
8,2%
12.122
1,0%
10,7%
6.113
0,5%
5,4%
Outros
6.093
0,6%
5,7%
6.915
0,6%
6,1%
7.100
0,6%
6,3%
Total - Indicadores sociais internos
59.635
5,5%
56,1%
63.073
5,4%
55,8%
59.511
4,7%
52,6%
Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta
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Tabela 18 – Balanço Social – Indicadores Sociais Externos – CENIBRA – 2006 a 2008
2006 R$ % sobre % sobre 2007 R$ % sobre % sobre 2008 R$ % sobre % sobre
Indicadores Sociais Externos
RL 2006 RO 2006 (mil reais) RL 2007 RO 2007 (mil reais) RL 2008 RO 2008
(mil reais)
Educação
427
0,0%
0,0%
430
0,0%
0,0%
381
0,0%
0,2%
Cultura
36
0,0%
0,0%
47
0,0%
0,0%
39
0,0%
0,0%
Saúde e saneamento
60
0,0%
0,0%
52
0,0%
0,0%
52
0,0%
0,0%
Esporte
109
0,0%
0,0%
9
0,0%
0,0%
114
0,0%
0,1%
Combate à fome e segurança alimentação
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Outros
254
0,0%
0,0%
323
0,0%
0,0%
2.730
0,2%
1,1%
Total das contribuições para a sociedade
886
0,1%
0,1%
861
0,1%
0,1%
3.317
0,3%
1,4%
15,2%
Tributos (excluídos encargos sociais)
96.849
9,0%
8,8%
145.793
12,6%
12,2%
36.164
2,9%
Total - Indicadores externos
97.735
9,0%
8,9% 146.654
12,6%
12,3%
39.481
3,1%
16,6%
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional

Tabela 19 – Balanço Social – Indicadores Ambientais – CENIBRA – 2006 a 2008
2006 R$ % sobre % sobre 2007 R$ % sobre % sobre 2008 R$ % sobre % sobre
Indicadores Ambientais
RL 2006 RO 2006 (mil reais) RL 2007 RO 2007 (mil reais) RL 2008 RO 2008
(mil reais)
Investimentos relacionados com
produção/operação
3.547
0,3%
0,3%
6.060
0,5%
0,5%
4.950
0,4%
0,4%
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
156
0,0%
0,0%
154
0,0%
0,0%
244
0,0%
0,0%
Total dos investimentos em meio ambiente
3.703
0,3%
0,3%
6.214
0,5%
0,5%
5.194
0,4%
0,4%
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
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BALANÇO SOCIAL - COPASA

Base de Cálculo
Receitas Líquida ( RL)
Resultado Operacional ( RO)
Folha de Pagamento bruta (FPB)

Indicadores Sociais Internos

Tabela 20 – Balanço Social – Base de Cálculo – COPASA – 2006 a 2008
%
%
sobre
sobre
% sobre
% sobre
2006 R$
2007 R$
(mil reais)
(mil reais)
RL 2006
FPB
RL 2007
FPB 2007
2006
1.681.912
100,0%
1.863.476
100,0%
412.953
432.452
509.859
100,0%
564.523
100,0%

% sobre
RL 2008

2008 R$
(mil reais)
2.060.206
502.500
617.681

% sobre
FPB 2008

100,0%
100,0%

Tabela 21 – Balanço Social – Indicadores Sociais Internos – COPASA – 2006 a 2008
% sobre RL % sobre FPB
% sobre RL
% sobre
% sobre % sobre
2006 R$
2007 R$
2008 R$
(mil reais)
(mil reais)
(mil reais)
2006
2006
2007
FPB 2007
RL 2008 FPB 2008
59.206
3,5%
11,6%
62.462
3,4%
11,1%
69.360
3,4%
11,2%
110.177
6,6%
21,6%
120.240
6,5%
21,3%
127.464
6,2%
20,6%
12.124
0,7%
2,4%
17.163
0,9%
3,0%
23.751
1,2%
3,8%
22.089
1,3%
4,3%
23.739
1,3%
4,2%
19.677
1,0%
3,2%
1.405
0,1%
0,3%
2.871
0,2%
0,5%
3.470
0,2%
0,6%
1.806
0,1%
0,4%
1.836
0,1%
0,3%
1.332
0,1%
0,2%
83
0,0%
0,0%
71
0,0%
0,0%
30
0,0%
0,0%

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência Privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e
1.202
0,1%
desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
650
0,0%
Participação nos lucros ou
23.911
1,4%
resultados
Outros
9.103
0,5%
Total - Indicadores sociais
241.756
14,4%
internos
Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta

0,2%

966

0,1%

0,2%

2.403

0,1%

0,4%

0,1%

658

0,0%

0,1%

653

0,0%

0,1%

4,7%

20.821

1,1%

3,7%

24.612

1,2%

4,0%

1,8%

9.021

0,5%

1,6%

8.803

0,4%

1,4%

47,4%

259.848

13,9%

46,0%

281.555

13,7%

45,6%
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Tabela 22 – Balanço Social – Indicadores Sociais Externos – COPASA – 2006 a 2008
2006
2007
2008
Indicadores Sociais Externos
R$ (mil
% sobre % sobre
R$ (mil
% sobre % sobre
R$ (mil
% sobre % sobre
reais)
RL 2006 RO 2006
reais)
RL 2007 RO 2007
reais)
RL 2008 RO 2008
Educação
896
0,1%
0,2%
1.508
0,1%
0,4%
1.363
0,1%
0,3%
Cultura
1.599
0,1%
0,4%
2.538
0,1%
0,6%
3.094
0,2%
0,6%
Saúde e saneamento
66.905
4,0%
15,5%
118.004
6,3%
28,6%
125.786
6,1%
25,0%
Esporte
640
0,0%
0,1%
1.671
0,1%
0,4%
1.303
0,1%
0,3%
Combate à fome e segurança alimentação
2
0,0%
0,0%
2
0,0%
0,0%
160
0,0%
0,0%
Outros
391
0,0%
0,1%
1.229
0,1%
0,3%
1.755
0,1%
0,3%
70.433
4,2%
16,3% 124.952
6,7%
30,3% 133.461
6,5%
26,6%
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
269.156
16,0%
62,2%
342.654
18,4%
83,0%
361.758
17,6%
72,0%
Total - Indicadores externos
339.589
20,2%
78,5% 467.606
25,1%
113,2% 495.219
24,0%
98,6%
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional

Indicadores Ambientais

Tabela 23 – Balanço Social – Indicadores Ambientais – COPASA – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
% sobre
2006 R$
2007 R$
2008 R$
RL 2006
RO 2006
RL 2007
RO 2007
(mil reais)
(mil reais)
(mil reais)

Investimentos relacionados com
produção/operação
69.914
4,2%
Investimentos em programas e/ou
projetos externos
4.738
0,3%
Total dos investimentos em
74.652
4,4%
meio ambiente
Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta

% sobre
RL 2008

% sobre
RO 2008

16,2%

53.652

2,9%

13,0%

157.886

7,7%

31,4%

1,1%

4.115

0,2%

1,0%

3.294

0,2%

0,7%

17,3%

57.767

3,1%

14,0%

161.180

7,8%

32,1%
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BALANÇO SOCIAL - EMBARÉ

Base de Cálculo
Receita Líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)
Folha de Pagamento bruta (FPB)

Tabela 24 – Balanço Social – Base de Cálculo – EMBARÉ – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
2006 R$ % sobre
2007 R$ % sobre
FPB
FPB
(mil reais)
(mil reais)
RL 2006
RL 2007
2006
2007
305.686
100,0%
406.808
100,0%
-11.584
34.165
17.833
100,0%
19.983
100,0%

2008 R$
( mil reais)

441.011
34.435
24.553

% sobre
RL 2008

% sobre
FPB
2008

100,0%
100,0%

Tabela 25 – Balanço Social – Indicadores Sociais Internos – EMBARÉ – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
2006 R$ % sobre
2007 R$ % sobre
2008 R$ % sobre
Indicadores Sociais Internos
FPB
FPB
FPB
(mil reais)
(mil reais)
( mil reais) RL 2008
RL 2006
RL 2007
2006
2007
2008
Alimentação
1.067
0,3%
6,0%
1.155
0,3%
5,8%
1.584
0,4%
6,5%
Encargos sociais compulsórios
6.298
2,1%
35,3%
6.745
1,7%
33,8%
8.159
1,9%
33,2%
Previdência Privada
380
0,1%
2,1%
337
0,1%
1,7%
342
0,1%
1,4%
Saúde
1.117
0,4%
6,3%
1.138
0,3%
5,7%
1.398
0,3%
5,7%
Segurança e saúde no trabalho
216
0,1%
1,2%
205
0,1%
1,0%
224
0,1%
0,9%
Educação
128
0,0%
0,7%
118
0,0%
0,6%
143
0,0%
0,6%
Cultura
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Capacitação e desenvolvimento profissional
86
0,0%
0,5%
112
0,0%
0,6%
115
0,0%
0,5%
Creches ou auxílio-creche
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Participação nos lucros ou resultados
0
0,0%
0,0%
1.857
0,5%
9,3%
0
0,0%
0,0%
Outros
611
0,2%
3,4%
651
0,2%
3,3%
709
0,2%
2,9%
Total - Indicadores sociais internos
9.903
3,2%
55,5%
12.318
3,0%
61,6%
12.674
2,9%
51,6%
Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta
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Tabela 26 – Balanço Social – Indicadores Sociais Externos – EMBARÉ – 2006 a 2008
2006 R$ % sobre % sobre 2007 R$ % sobre % sobre 2008 R$ % sobre % sobre
Indicadores Sociais Externos
RL 2006 RO 2006 (mil reais) RL 2007 RO 2007 (mil reais) RL 2008 RO 2008
(mil reais)
Educação
262
0,1%
-2,3%
320
0,1%
0,9%
465
0,1%
1,4%
Cultura
18
0,0%
-0,2%
37
0,0%
0,1%
43
0,0%
0,1%
Saúde e saneamento
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Esporte
50
0,0%
-0,4%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Combate à fome e segurança alimentação
51
0,0%
-0,4%
73
0,0%
0,2%
90
0,0%
0,3%
Outros
71
0,0%
-0,6%
105
0,0%
0,3%
68
0,0%
0,2%
Total das contribuições para a sociedade
452
0,1%
-3,9%
535
0,1%
1,6%
666
0,2%
1,9%
Tributos (excluídos encargos sociais)
39.330
12,9% -339,5%
61.909
15,2%
181,2%
49.513
11,2%
Total - Indicadores externos
39.782
13,0% -343,4%
62.444
15,3%
182,8%
50.179
11,4%
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional

Tabela 27 – Balanço Social – Indicadores Ambientais – EMBARÉ – 2006 a 2008
2006 R$ % sobre % sobre 2007 R$ % sobre % sobre 2008 R$ % sobre % sobre
Indicadores Ambientais
RL 2006 RO 2006 (mil reais) RL 2007 RO 2007 (mil reais) RL 2008 RO 2008
(mil reais)
Investimentos relacionados com
produção/operação
984
0,3%
-8,5%
854
0,2%
2,5%
2.118
0,5%
6,2%
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Total dos investimentos em meio ambiente
984
0,3%
-8,5%
854
0,2%
2,5%
2.118
0,5%
6,2%
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional
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BALANÇO SOCIAL - LOCALIZA

Base de Cálculo
Receitas Líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)

Tabela 28 – Balanço Social – Base de Cálculo – LOCALIZA – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
2006 R$ % sobre
2007 R$ % sobre
2008 R$ % sobre
FPB
FPB
FPB
(mil reais)
(mil reais)
( mil reais) RL 2008
RL 2006
RL 2007
2006
2007
2008
1.126.223
100,0%
1.505.454
100,0%
1.823.776
100,0%
162.185
221.844
188.021
85.145
100,0%
95.431
100,0%
124.445
100,0%

Tabela 29 – Balanço Social – Indicadores Sociais Internos – LOCALIZA – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
2006 R$ % sobre
2007 R$ % sobre
2008 R$ % sobre
Indicadores Sociais Internos
FPB
FPB
FPB
(mil reais)
(mil reais)
( mil reais) RL 2008
RL 2006
RL 2007
2006
2007
2008
Alimentação
3.541
0,3%
4,2%
4.727
0,3%
5,0%
6.454
0,4%
5,2%
Encargos sociais compulsórios
20.713
1,8%
24,3%
22.042
1,5%
23,1%
26.922
1,5%
21,6%
Previdência Privada
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Saúde
2.783
0,2%
3,3%
2.889
0,2%
3,0%
4.210
0,2%
3,4%
Segurança e saúde no trabalho
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Educação
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Cultura
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Capacitação e desenvolvimento profissional
2.130
0,2%
2,5%
2.742
0,2%
2,9%
4.153
0,2%
3,3%
Creches ou auxílio-creche
94
0,0%
0,1%
125
0,0%
0,1%
154
0,0%
0,1%
Participação nos lucros ou resultados
15.416
1,4%
18,1%
13.903
0,9%
14,6%
19.824
1,1%
15,9%
Outros
2.762
0,2%
3,2%
2.805
0,2%
2,9%
3.120
0,2%
2,5%
Total- Indicadores sociais internos
47.439
4,2%
55,7%
49.233
3,3%
51,6%
64.837
3,6%
52,1%
Legenda: RL – Receita líquida; FPB – Folha de pagamento bruta
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Tabela 30 – Balanço Social – Indicadores Sociais Externos – LOCALIZA – 2006 a 2008
2006 R$ % sobre % sobre 2007 R$ % sobre % sobre 2008 R$ % sobre % sobre
Indicadores Sociais Externos
RL 2006 RO 2006 (mil reais) RL 2007 RO 2007 (mil reais) RL 2008 RO 2008
(mil reais)
Educação
15
0,0%
0,0%
15
0,0%
0,0%
25
0,0%
0,0%
Cultura
566
0,1%
0,3%
732
0,0%
0,3%
1.112
0,1%
0,6%
Saúde e saneamento
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Esporte
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Combate à fome e segurança alimentação
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Outros
139
0,0%
0,1%
182
0,0%
0,1%
258
0,0%
0,1%
Total das contribuições para a sociedade
720
0,1%
0,4%
929
0,1%
0,4%
1.395
0,1%
0,7%
Tributos (excluídos encargos sociais)
90.522
8,0%
55,8%
125.502
8,3%
56,6%
116.194
6,4%
61,8%
Total - Indicadores externos
91.242
8,1%
56,3% 126.431
8,4%
57,0% 117.589
6,4%
62,5%
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional

Tabela 31 – Balanço Social – Indicadores Ambientais – LOCALIZA – 2006 a 2008
% sobre
% sobre
% sobre
Indicadores Ambientais
FPB
FPB
FPB
2006 R$ % sobre
2007 R$ % sobre
2008 R$ % sobre
RL 2006
2006
RL 2007
2007
RL 2008
2008
(mil reais)
(mil reais)
(mil reais)
Investimentos relacionados com
produção/operação
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Total dos investimentos em meio ambiente
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Legenda: RL – Receita líquida; RO – Resultado operacional

