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RESUMO 

A responsabilidade social empresarial (RSE) pode ser compreendida na perspectiva 
da sustentabilidade, apresentando-se como uma forma de devolutiva da 
consolidação de ações ambientais, econômicas e sociais focadas em todos os 
stakeholders organizacionais. No tratamento desta questão, as empresas 
desenvolvem-se gradativamente, evoluindo a partir de estágios básicos, por meio 
dos quais adquirem experiências, estruturas e conhecimento, além da capacidade 
de solucionar situações cada vez mais complexas, tornando-se cada vez mais 
sustentáveis. A presente pesquisa tem como propósito de analisar o 
desenvolvimento da RSE em empresas cearenses baseado nas dimensões e 
estágios de Mirvis e Googins, buscando em seus objetivos específicos compreender 
a dinâmica da relação empresas e stakeholders, identificar o conceito de cidadania, 
as dimensões e o estágio de RSE, e verificando como se o comportamento delas 
ocorre de forma proativa ou reativa, frente às questões socioambientais. No tocante 
ao tema da responsabilidade social empresarial. O trabalho apoia-se em Carroll 
(1979), Wartick e Cochran (1985), Carroll (1999), Vassallo (2000), Quazi e O’Brien 
(2000), Garay (2001)  Ashley (2002), Karkotli e Aragão (2004), Tachizawa (2005), 
Gonzalez-Benito e Gonzalez-Benito (2006). Este trabalho classifica-se como um 
estudo de caso múltiplo, descritivo e de natureza qualitativa. A pesquisa foi 
formulada com duas empresas sendo a Newland do setor comercial de automóveis 
que se encontra no estágio integrado de RSE e a segunda, a Companhia de água e 
esgoto do Estado do Ceará- CAGECE, uma Empresa de serviços de distribuição de 
água e de tratamento de esgoto, que se encontra no estágio integrado, que é o 
penúltio. Sendo que as duas empresas foram agraciadas com o Prêmio Delmiro 
Gouveia. Para a coleta de dados de campo, foi elaborado um questionário 
semiestruturado com questões de múltipla escolha aplicado ao gestor das empresas 
pesquisadas, baseado no modelo de Mirvis e Googins (2006) onde a resposta 
fornecida, classifica a empresa em um dos estágios de RSE, dentro de uma das 
dimensões. Foram, também, coletados dados secundários das páginas das 
empresas na internet. A análise dos dados desenvolveu-se em duas etapas: em 
uma delas avaliou-se o resultado do questionário e em seguida confrontou-se este 
resultado com as informações do website das empresas sobre suas ações de 
Responsabilidade Social. Os resultados demonstram que as práticas de RSE são 
influenciadas pelo setor em que a empresa atua e a conjuntura na qual está inserida, 
o que pode tornar os stakeholders mais atuantes influenciando nas decisões 
organizacionais, fazendo com que as empresas se comportem de forma proativa ou 
reativa. 
 

Palavras Chave: Responsabilidade Social Empresarial, Stakeholders, Níveis de 

RSE. 
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ABSTRACT 

Corporate Social Responsibility (CSR) can be understood from a sustainability 
perspective, presenting itself as a form of devolution of the consolidation of 
environmental, economic and social actions focused on all organizational 
stakeholders. In dealing with this issue, companies develop gradually, evolving from 
basic stages, through which they acquire experiences, structures and knowledge, as 
well as the capacity to solve increasingly complex situations, becoming increasingly 
sustainable. The purpose of this research is to analyze the development of CSR in 
companies based in the dimensions and stages of Mirvis and Googins, in order to 
understand the dynamics of the relationship between companies and stakeholders, 
identify the concept of citizenship, the dimensions and the stage Of CSR, and 
verifying how their behavior occurs proactively or reactively, in relation to socio-
environmental issues. On the subject of corporate social responsibility. The work is 
based on Carroll (1979), Wartick and Cochran (1985), Carroll (1999), Vassallo 
(2000), Quazi and O'Brien (2000), Garay (2001) Ashley (2002), Karkotli and Aragon 
2004), Tachizawa (2005). Gonzalez-Benito and Gonzalez-Benito (2006). This work is 
classified as a multiple, descriptive and qualitative case study. The research was 
formulated with two companies, Newland of the commercial car sector, which is in 
the integrated stage of CSR, and the second, the Companhia de Água e esgoto do 
Estado do Ceará - CAGECE, a water and Sewage treatment, which is in the 
integrated stage which is the penultimate stage. Both companies were awarded the 
Delmiro Gouveia Prize. For the field data collection, a semi-structured questionnaire 
was developed with multiple choice questions applied to the manager of the 
companies surveyed, based on the model of Mirvis and Googins (2006) where the 
answer provided, classifies the company in one of the stages of CSR, Within one of 
the dimensions. Secondary data were also collected from company websites. The 
data analysis was developed in two stages: in one of them the result of the 
questionnaire was evaluated and then this result was confronted with the information 
of the companies website about their actions of Social Responsibility. The results 
show that CSR practices are influenced by the sector in which the company operates 
and the context in which it is inserted, which can make the stakeholders more active 
in influencing organizational decisions, causing companies to behave proactively or 
reactively.  
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Stakeholders, CSR Levels. 
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1 INTRODUÇÃO 

A responsabilidade social empresarial (RSE) vem ganhando espaço e 

força cada vez maior na sociedade.  Mirvis e Googins (2006) afirmam que líderes de 

grandes corporações em todo o mundo estão tornando a responsabilidade social 

empresarial prioridade chave. A visibilidade deste tema é percebida nos meios de 

comunicação por meio da divulgação das ações adotadas pelas empresas para o 

grande público, com base em relatórios de sustentabilidade, que ao apresentar as 

estruturas práticas de cidadania corporativa visam a posicionar-se na sociedade 

como empresas socialmente responsáveis.  

 

Vale ressaltar que o setor empresarial, especialmente a partir dos anos 

1990, vem sendo gradativamente recrutado a se envolver nas questões sociais, 

tornando-se parceiro do Estado e fazendo investimento financeiramente nos grupos 

socialmente excluídos e das chamadas minorias, que são resultado das 

desigualdades sociais. As empresas passam a preencher lacunas de 

responsabilidades que o Estado sozinho não consegue assumir. 

 

 A competitividade existente no mercado onde estão inseridas as 

organizações compele à busca por alternativas para que possam se diferenciar de 

suas concorrentes, de modo a obter uma vantagem competitiva, visando a garantir a 

sobrevivência e permanência no mercado. Garay (2001) orienta que o 

posicionamento socialmente responsável adotado pelas empresas pode se 

configurar como uma estratégia de marketing, possibilitador de um diferencial 

competitivo, adquirido a partir da consolidação de uma imagem corporativa positiva, 

junto a seus stakeholders, capaz de torná-la uma organização aceita, desejada e 

querida.  

Para realizar a análise dos estágios das ações de Responsabilidade 

Social Empresarial em organizações empresariais cearenses, utilizamos o modelo 

de Mirvis e Googins (2006), que possui cinco estágios evolutivos em sete 

dimensões. Que evoluem partindo do estágio inicial denominado elementar das 

ações de RSE evoluindo até o estágio transformador onde a empresa se torna 

referência em RSE. No processo evolutivo na fase de transição de uma fase a outra 
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as empresas precisam adquirir certas competências que denominamos de gatilhos 

para evoluir para a próxima fase. 

 

1.1 Contextualização 

Os processos de produção propiciaram um grande progresso para a 

humanidade, mas o mesmo tempo proporcionaram grandes impactos para o meio 

ambiente e a sociedade. Atualmente, esta questão repercute extraordinariamente 

nos meios de comunicação e na sociedade, por ocupar o cotidiano das 

organizações, ao transformar o modo como as organizações se relacionam com o 

ambiente em que estão inseridas. 

 

A questão ambiental não é um tema novo, pois a partir da década de 

1960 passou a ganhar espaço nas discussões sociais, primeiro com a publicação do 

livro da autora Rachel Carson, The Silent Spring (1962) e, posteriormente, sendo 

reforçado com a realização, em junho de 1972, da Conferência de Estocolmo, assim 

como com a publicação do relatório Limits to Growth (1972), produzido por 

pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, iniciando-se um novo 

tempo de pesquisas científicas sobre os impactos das ações das empresas no 

ambiente e suas repercussões. A questão ambiental ganha espaço nas discussões 

sociais requerendo das empresas ações organizacionais para atender aos anseios 

das pessoas despertando nas organizações, segundo Soares (2004), a 

responsabilidade social empresarial que passa a ser um tema presente no âmbito 

das organizações e que é caracterizado por propor uma retomada das questões 

éticas dentro delas e na sua forma de se relacionar com seu público externo, os 

stakeholders, que podem ser entendidos, segundo Freeman e Reed (1983, p.91), 

como “qualquer indivíduo, que possa ser identificado e que tenha condições de 

afetar a consecução dos objetivos de uma organização ou que por ela é afetado 

durante a consecução dos seus objetivos”.  

A Responsabilidade Social Empresarial vem trazer para dentro das 

organizações uma nova postura sustentável nas questões ambientais e uma maior 

responsabilidade frente às questões sociais introduzindo nas linhas do seu negócio 
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a consciência de ser sustentável para poder ser socialmente responsável. Como 

ressalta Tachizawa (2005), a partir da década de 1990, o conceito de 

desenvolvimento sustentável vem se institucionalizando na sociedade, embasado na 

constatação de que os sistemas naturais do planeta possuem limites para suportar 

os impactos da produção e do consumo, o que requer das empresas a necessidade 

de pesquisa, desenvolvimento e adoção de novas tecnologias para a produção de 

bens e serviços, que estejam comprometidos com a obrigação de preservar o meio 

ambiente. Ainda conforme Tachizawa (2005), as organizações necessitam alcançar 

o equilíbrio entre crescimento, desenvolvimento com a proteção ao meio ambiente, 

não apenas no tempo presente, mas também para as futuras gerações. Nesse 

contexto, a assertividade de uma organização passa a ser definida pela sua 

competência em: desenvolver estratégias, criar estruturas e tomar decisões internas, 

visando à melhoria continua de seus resultados nas dimensões social, ambiental e 

econômica. 

 

1.2 Justificativa  

As empresas intentam se destacar no mercado por meio da busca pela 

preferência dos clientes, visando a assumir a liderança no setor em que atuam, de 

modo a garantir, assim, a própria sobrevivência. Desse modo, atingir a liderança 

torna-se uma tarefa difícil e desafiadora para os gestores que se deparam 

cotidianamente com inovações, clientes cada vez mais informados e exigentes, 

regulação estatal e novas demandas sociais. Todas essas variáveis exercem 

pressões sobre a estrutura organizacional e forçam as empresas a buscar 

estratégias eficazes para conduzir seus negócios, para que possam se sobressair 

ante seus concorrentes. Para isso, buscam desenvolver ações estratégicas que 

possibilitem a criação de um diferencial competitivo e sustentável.  

 

Segundo Kotler, Kartajaia e Satiawan (2010), os consumidores procuram 

soluções para satisfazer as ansiedades de transformar o mundo globalizado em um 

mundo melhor. Nesse contexto social conturbado, esses consumidores buscam 

marcas, produtos e serviços de empresas que atendam as suas mais intensas 

necessidades de justiça social, econômica e ambiental, em sua missão, visão e 
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valores. Procuram não apenas a satisfação funcional e emocional, mas ao mesmo 

tempo a satisfação espiritual, nos produtos e serviços que elegem para suprir suas 

necessidades. A empresa que se propõe a satisfazer tais clientes precisa estar 

consciente de que o marketing centrado no ser humano está atrelado com a 

institucionalização de valores na forma de se relacionar com o ambiente e com as 

pessoas, que pode ser realizado através da sua estratégia de responsabilidade 

social empresarial e não simplesmente ligado às relações públicas da empresa com 

o ambiente, tampouco à filantropia. 

 

O presente estudo pretende analisar o estágio de desenvolvimento da 

Responsabilidade Social Empresarial de algumas empresas cearenses, identificando 

se o modo como procedem ocorre de forma proativa ou reativa, frente às questões 

socioambientais. 

 

A contribuição social deste trabalho é perceptível em virtude de que as 

considerações dele resultantes servirão de base para a divulgação e valorização de 

ações sustentáveis, aptas a orientar gestores organizacionais na compreensão e 

operacionalização de práticas de cidadania corporativa. No que diz respeito à 

contribuição econômica, enfatiza-se que o conhecimento e adoção de práticas 

sustentáveis trazem benefícios, que podem vir a ser estratégias de diferenciação, 

propiciando um posicionamento positivo junto à sociedade. 

 

Este estudo também se justifica por contribuir para auxiliar à 

compreensão de como está ocorrendo o desenvolvimento da Responsabilidade 

Social Empresarial em algumas empresas cearenses e ao mesmo tempo por 

promover o conhecimento da aplicação de tais práticas que são valiosas para as 

futuras gerações. 

 

1.3  Questões de pesquisa 

Mediante o contexto apresentado, esta pesquisa parte de alguns 

questionamentos acerca do processo de desenvolvimento da responsabilidade 

social empresarial em empresas cearenses. Questiona-se se qual o conceito que as 
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empresas cearenses possuem da RSE. Neste processo, como se dá a dinâmica da 

RSE com seus stakeholders? E quais dimensões da RSE são mais desenvolvidas? 

E, por fim, considerando-se estes fatores, em qual estágio as empresas do estudo 

encontram-se atualmente?  

 

1.4  Pressupostos  

Considerando-se as empresas foco deste estudo, foram definidos os  

seguintes pressupostos quanto ao desenvolvimento da RSE:  

1) A dinâmica do relacionamento com os steakholders ocorre apenas no 

estágio elementar, onde as organizações atuam com atividades 

filantrópicas e apenas atendendo indo um pouco mais além das  

exigências legais; 

2) O conceito de cidadania nas empresas ainda é pouco compreendido, 

não sendo incorporado na estratégia ou nos negócios empresarias. 

3) As dimensões de RSE em que as empresas estão mais desenvolvidas 

são as dimensões: relacionamento com stakeholders e transparência, 

em virtude de na nossa sociedade para obter uma imagem positiva a 

empresa deve ser transparente e ter um bom relacionamento que 

atenda os anseios de seus stakeholders. 

4) A empresa do setor de serviços está no estágio engajado; a empresa 

comercial está no estágio engajado; e a empresa industrial está no 

estágio responsável por receber mais pressão dos stakeholders. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo geral 

Analisar o estágio e a dimensão de responsabilidade da RSE em 

empresas cearenses baseado nas dimensões e estágios de Mirvis e Googins.  
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1.5.2 Objetivos específicos 

Analisar como são realizadas as ações de RSE entre a empresa e seus 

stakeholders; 

identificar as dimensões de RSE em que as empresas estão mais desenvolvidas; e 

verificar o estágio de desenvolvimento da RSE nas empresas do estudo. 

1.6  Estrutura 

A pesquisa está estruturada em cinco seções. A seção introdutória 

contextualiza e problematiza o fenômeno pesquisado. Em seguida, o referencial 

teórico fornece embasamento sobre o tema estudado, especialmente ao problema 

exposto, que se alinha aos temas da sustentabilidade e da responsabilidade social 

empresarial. A terceira seção apresenta os indicadores de responsabilidade social 

empresarial. A quarta aborda os estágios da RSE de empresas em empresas 

cearenses, englobando a questão da sustentabilidade e na quinta seção são 

expostos o método e os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. O 

sexto capítulo aborda a análise dos dados e finalizando o trabalho temos as 

considerações e referencias nas quais o trabalho foi embasado. 

 

2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

Ao longo do tempo, as atividades produtivas não têm proporcionado à 

sociedade um desenvolvimento integrado entre as dimensões econômica, social e 

ecológica, fato que pode ajudar a compreender a elevação das desigualdades entre 

as camadas sociais, em todas as nações, tanto as considerados desenvolvidas 

quanto as em desenvolvimento. Frente a esta contingência, a responsabilidade 

social empresarial (RSE) vem ganhando cada vez mais espaço dentro das 

empresas, principalmente devido à adoção de estratégias organizacionais que 

venham ao encontro das demandas dos públicos interessados em suas atividades. 

Anteriormente, os dirigentes organizacionais consideravam apenas os acionistas 

(shareholders approach), porém, logo passaram a se preocupar também com outros 
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grupos de interessados, como o governo, colaboradores internos e fornecedores 

(stakeholders approach) (RICART, RODRIGUEZ, SANCHEZ, 2005).  

 

Diante das pressões sociais, governamentais ou por serem conscientes 

da importância da sua responsabilidade social corporativa para o mundo, as 

empresas vêm galgando meios mais equilibrados de produzir e conviver com esta 

realidade, mitigando os impactos de suas atividades e adaptando seus processos às 

mudanças climáticas visando ao bem comum e à lucratividade. 

 

 As ações de sustentabilidade desenvolvidas pelas empresas não podem 

se configurar mais como um modismo ou simplesmente como estratégia 

mercadológica, pois com a degradação ambiental enfrentada pelo nosso planeta, as 

organizações assumem o importante papel de tentar produzir seus bens de 

consumo gerando pouco impacto no ambiente, já que seus processos e produtos 

são responsáveis por grande parte da destruição do ambiente.   

 

Nas últimas décadas, as empresas têm procurado colocar em prática um 

posicionamento mais atento aos problemas socioambientais. Essa transformação da 

sua postura frente a estas questões tem sido estimulada pela evolução das leis 

ambientais e por uma maior exigência da sociedade e do mercado. Um dos 

primeiros meios pelos quais se procurou evidenciar uma maior preocupação das 

organizações com a sociedade e o meio ambiente de um modo geral foi por meio da 

responsabilidade social. Segundo Carroll (1999), foi durante a década de 1950 que o 

conceito de responsabilidade social corporativa passou a ser discutido. 

Recentemente, a responsabilidade social passou a ser designada, por alguns 

estudiosos, como responsabilidade socioambiental, na tentativa de incutir 

preocupações ambientais àquelas sociais nas organizações. Outros conceitos que 

buscam refletir preocupações socioambientais também vêm sendo encontrados com 

maior frequência no meio empresarial. Atualmente, tem ganhado destaque o 

conceito elaborado pelo Instituto Ethos (2010, p. 13):  

Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 
quais ela se relaciona pelo estabelecimento de metas empresariais que 
impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
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recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.  

Ashley (2005) reforça que praticar a responsabilidade social permite a 

abertura de canais de relacionamento entre a empresa e os seus stakeholders, 

através de princípios que demonstram a preocupação com os seguintes aspectos:  

  

a) desenvolvimento da pessoa humana, compreendendo o respeito à 

cultura, valores e o direito à liberdade de pensar e se expressar;  

b) qualidade de vida no trabalho, remuneração justa, capacitação 

profissional, realização de metas pessoais, canais de diálogo e maior 

liberdade na tomada de decisões;  

c) transparência e ética, levando em consideração o interesse da 

coletividade na gestão dos negócios; cuidar do meio ambiente, com 

zelo, gestão apropriada de seus recursos e oferta de produtos 

ecologicamente corretos;  

d) a qualidade elevada a níveis de excelência na fabricação de produtos e 

na realização de serviços, com uma postura ética e que não acarretem 

prejuízo aos consumidores; e 

e) o desenvolvimento da cultura, ciência, educação, esporte e da 

comunidade. 

 

Vassallo (2000) afirma que as ações de responsabilidade social colocam 

de maneira obsessiva uma transformação na forma de como as empresas 

conduzem seus negócios. As empresas costumam avaliar custos e benefícios para 

adaptarem seus meios e modos de produção, tarefa não tão simples tampouco 

barata. Segundo Quazi e O’Brien (2000), as empresas procuram assumir suas 

responsabilidades sociais transformando suas diretrizes e princípios em ações 

sociais que são dependentes da visão que a empresa tem do retorno dos benefícios 

que oferecem e do nível de sua responsabilidade, processo esse que não ocorre de 

maneira instantânea, num modelo bidimensional, ou forma ampla ou restrita, mas 

sim por meio de um processo de aprendizado e adaptação institucionais onde se 

incute na cultura organizacional a consciência da importância da responsabilidade 

social para os negócios e para a sociedade.  
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2.1 Conceituando responsabilidade social empresarial  

Segundo Carroll (1979), a responsabilidade social Empresarial pode ser 

compreendida como a evolução da atuação empresarial além de seu escopo 

econômico e das suas obrigações legais. Em função da complexidade deste tema 

que possui uma longa história na literatura e ainda continua em construção (WOOD, 

1991; CARROLL, 1999), originaram-se vários modelos de responsabilidade social 

que se destacam no cenário global e no mundo acadêmico dentre os quais podem 

ser citados os modelos de Ackerman (1973), Carrol (1979), Wartik e Cochran (1985), 

evoluindo até os atuais de Mirvis e Googins (2006). 

  

O modelo de Ackerman (1973) investigou a forma como as empresas 

respondem às pressões sociais e de que modo assimilariam essas demandas às 

suas estratégias para conseguir legitimidade, prevalecendo à análise voltada para o 

nível interno da empresa. A ênfase deste modelo não está centrada na aceitação 

moral da obrigação, mas na ação organizacional para atender às demandas sociais. 

Nesse modelo são apresentadas três fases nas quais as organizações desenvolvem 

uma reação às questões sociais. Na fase um, os dirigentes da empresa tomam 

conhecimento da existência de um problema social. Na fase dois, a empresa busca 

especialistas para sugerir maneiras de lidar com o problema e formular planos de 

ação e na fase três ocorre a implementação da ação proposta no planejamento, que 

é realizada de forma integrada com a política empresarial.  

 

O Modelo Conceitual Tridimensional de Desempenho Corporativo de 

Carroll (1979) é composto por quatro categorias de responsabilidade social que são: 

a econômica, legal, ética e discricionária. A dimensão econômica representa uma 

categoria essencial no mundo dos negócios, já que todas as outras funções 

empresariais são interligadas e direcionadas por essa responsabilidade que é 

imprescindível para o mundo dos negócios. A responsabilidade legal, assim como a 

responsabilidade econômica, também faz parte do contrato social entre empresas e 

sociedade. Tal aspecto inclui regras, expressas por leis e regulamentos nas esferas 

administrativas (Federal, Estadual e Municipal), sob as quais a empresa 

desempenha sua função econômica, mesmo que as duas categorias estejam 

baseadas em normas éticas. 
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Carrol (1979) ressalta que existem outras situações, em determinados 

circunstâncias que esperadas por parte das empresas que não estão determinadas 

por lei, podendo não estar sob a égide dos interesses econômico-financeiros das 

organizações. Assim, a responsabilidade ética é definida como um componente que 

orienta as dimensões econômica, legal e discricionária de acordo com as 

expectativas sociais, devendo transcender o que está previsto em lei. 

 

 A responsabilidade discricionária preconiza a filantropia e inclui o arbítrio 

individual. Nessa dimensão, as ações ganham um caráter voluntário e a tomada de 

decisão é guiada pelos anseios da organização de ocupar espaços no aspecto 

social que não são designados pela lei e nem mesmo exigidos socialmente como 

comportamento ético, no entanto, como afirma Carroll (1979), se a empresa não tem 

em seu escopo de atuação projetos relacionados a atividades filantrópicas, a mesma 

não é encarada como antiética.   

 

Não se pode esquecer do conceito de responsiviness, que é considerado 

uma filosofia que incorpora as estratégias de respostas da empresa frente às 

pressões da sociedade e que podem se apresentar de duas formas: A primeira é a 

reativa, onde a empresa só atende a questões econômicas ou administravas 

ignorando as demandas sociais. A segunda forma, defensiva, é caracterizada pela 

empresa que reconhece algumas responsabilidades sociais, mas age somente 

realizando o mínimo exigido. Existe outra forma, denominada acomodativa ou 

proativa, onde a empresa se antecipa às demandas sociais sem que isso lhe seja 

cobrado.  

 

O modelo de Carroll e Hoy (1984) buscou integrar a gestão estratégica às 

políticas sociais. O modelo tem como foco a tomada de decisão estratégica, que 

sofre influências dos fatores que moldam a política corporativa global. Esses fatores 

estão conectados ao escopo de ação da empresa, ou seja, compreende elementos 

inerentes à natureza da competição, como recursos e competências, ameaças e 

oportunidades – ao que a empresa deseja fazer, representado pelas aspirações e 

valores dos gerentes – e reconhecimento dos anseios da sociedade que estão 

relacionados com o quê a organização deveria fazer. As dimensões apresentadas 
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pelos autores englobam uma política social de macrovisão, que inclui os níveis da 

estratégia societal, corporativa e negócios; e microvisão, ligadas a políticas sociais 

funcionais e operacionais.  

 

O modelo de Wartick e Cochran (1985) mostra que existe um tipo de 

contrato social que legitima o comportamento da empresa, requerendo que esteja 

alinhado com os objetivos da sociedade, de modo a refletir e reforçar seus valores.  

Ao desenvolverem seu Modelo de Desempenho Social Corporativo, Wartick e 

Cochran fizeram uso das mesmas dimensões de RSE e de responsividade social 

adotadas por Carroll (1979) em seu modelo.  

 

Dessa forma, as categorias: econômica, legal, ética e discricionária são vistas 

pelos autores como princípios da responsabilidade social corporativa e as de 

responsividade social foram utilizadas como processo e de inspiração filosófica para 

aperfeiçoamento ou construção de outros modelos.  

 

A diferença entre os modelos reside no seguinte: Carrol (1979) somente 

foca as demandas internas enquanto Wartick e Cochran atende a situações de 

demandas a nível externo e interno configurando se como uma evolução. Frente às 

questões ambientais referentes às mudanças climáticas e às demandas sociais, é 

percebido que a decisão organizacional ligada à responsabilidade social corporativa 

das empresas tem apresentado mais características de ações reativas de acordo 

com o modelo de Carrol (1979). As organizações vêm buscando, portanto, 

desenvolver ações devido à pressão social e legais que sofrem por parte dos 

stakeholders.  

 

No Modelo Bidimensional de Responsabilidade Social Corporativa de Quazi e 

O’Brien (2000), a responsabilidade social das empresas é explicada através de duas 

dimensões que são classificadas como: ampla e restrita. Na responsabilidade ampla 

estão compreendidas as atividades que vão além dos âmbitos econômico e legal, e 

que abrange uma percepção moderna envolvendo questões sociais mais amplas, 

relacionadas à filantropia. A responsabilidade restrita inclui uma visão 

socioeconômica que foca a maximização do lucro. Como fator limitante à aplicação 

deste modelo pode-se indicar que ele é baseado em experiências ocidentais, 



23 
 

podendo surgir discrepâncias culturais, ao ser aplicado em outros mercados, pois 

são capazes de influenciar as percepções éticas. Quazi e O’Brien (2000), segundo 

os benefícios esperados e horizonte de responsabilidade, dispõem as organizações 

em quadrantes como na Figura 2. 

Figura 1 – Modelo bidimensional de responsabilidade social corporativa. 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Quazi e O´Brien (2000). 

Quazi e O´Brien (2000) desenvolveram seu modelo em quatro quadrantes  

denominados de: visão clássica, visão socioeconômica, visão filantrópica e visão 

moderna. A empresa de visão clássica tem como foco apenas os acionistas, 

demonstrando uma responsabilidade estreita, pois encara as ações 

sociorresponsáveis apenas como custos. Já a visão filantrópica, percebe que os 

investimentos nesta área podem trazer benefícios econômicos em virtude do bom 

relacionamento junto a clientes, fornecedores e reguladores. Por outro lado, a visão 

moderna percebe os benefícios dos investimentos sociais a curto e longo prazo e 

por fim a visão socioeconômica, que associada ao amplo senso de 

responsabilidade, concorda em participar em atividades filantrópicas, contudo, 

percebe-as apenas como custos. 
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Wood (1991) desenvolveu o Modelo de Desempenho Social Corporativo 

em três dimensões que abrangem: princípios de responsabilidade social corporativa, 

processos de responsividade social e resultados de desempenho social corporativo. 

Essas três dimensões levam a conceitos denominados de princípios de 

responsabilidade social corporativa, divididos em três níveis: o nível institucional se 

refere à legitimidade, o nível organizacional, que se preocupa com a 

responsabilidade pública; e por fim o nível individual, que abrange o arbítrio dos 

executivos.  Nos “processos de responsividade social” estão inclusas a temática da 

percepção do ambiente, da gestão de stakeholders e da administração de questões 

sociais. A dimensão de resultados de desempenho social corporativo analisa os 

impactos sociais, programas sociais relacionados ao meio ambiente, comunidade e 

fornecedores, políticas sociais e os efeitos institucionais externos. Esse modelo 

elucidou, sem imprecisões, a questão dos resultados do desempenho social, 

contidos em modelos anteriores. As quatro dimensões do modelo de CSP de Carroll 

(1979) embasam os princípios de Wood (1991), sendo que os processos e políticas 

originam-se da proposição de Wartick e Cochran (1985). 

 

O modelo de Porter e Kramer (2006) para análise da responsabilidade 

social apresenta uma construção de valor compartilhado entre empresa e sociedade 

e sua estrutura é formada por duas dimensões denominadas de:  “de dentro para 

fora” e a “de fora para dentro”.  

 

A dimensão “de dentro para fora” considera os atributos da cadeia de 

valor ligados às atividades de apoio que compreendem: infraestrutura, gestão de 

recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e compras. Nela encontram-se 

ainda as atividades primárias que são desenvolvidas a partir da logística, operações, 

marketing e serviço pós-vendas. Essas duas subdivisões da dimensão “de dentro 

para fora” podem determinar consequências sociais positivas ou negativas.  

 

A segunda dimensão, denominada “de fora para dentro”, abrange o 

contexto competitivo fazendo referência à estratégia e rivalidade das organizações e 

condições de fatores; que por sua vez englobam subsídios, condições da demanda 

local, indústrias correlatas e de apoio. Porter e Kramer (2006) argumentam que esse 
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ponto de vista influencia expressivamente a competência de executar a estratégia, 

especialmente no longo prazo.  

 

González-Benito e González-Benito (2006), em seu modelo reativo e 

proativo, definem a proatividade ambiental como a tendência na qual empresas 

implementam, de  forma voluntária, práticas e iniciativas gerenciais que  favoreçam o 

meio ambiente, por meio de ações que mitiguem os impactos de suas atividades. 

Contudo, pode ocorrer também o oposto dessa situação, designado reatividade 

ambiental, onde as organizações só realizam ações sustentáveis obrigadas pela 

legislação ambiental ou em razão das pressões que sofrem externas ou internas 

para assumir sua responsabilidade social corporativa. Os autores ainda esclarecem 

que as organizações normalmente se comportam em relação às questões 

socioambientais por meio de um comportamento contínuo que varia entre 

reatividade-proatividade e que esse posicionamento é resultante de um conjunto de 

características que podem ser organizadas basicamente em três categorias a seguir 

dispostas: características contingenciais relacionadas à empresa, pressão dos 

stakeholders ou partes interessadas e fatores externos (GONZALEZ BENITO; 

GONZALEZ BENITO, 2006; SILVA FILHO; ABREU; SOARES, 2009).  

2.2  O papel dos stakeholders na responsabilidade social empresarial  

Segundo Donaldson e Preston (1995) e Freeman e MCVEA (2000), o 

primeiro relato em que o termo stakeholder foi utilizado no setor de administração foi 

em um memorando interno do Instituto de Pesquisa de Stanford (Stanford Research 

Institute) no ano de 1963. O entendimento inicial deste termo era designar todos os 

grupos, sem os quais a empresa não poderia existir. Consoante à visão deste 

memorando poderíamos citar, como stakeholders, os empregados, os acionistas, 

clientes, fornecedores e a sociedade (Figura 1). Ainda segundo este memorando os 

gestores deveriam ser sensíveis aos anseios destes públicos e então desenvolver 

objetivos alinhados aos interesses dos mesmos.  

 

Freeman (1984) um dos autores de destaque neste tema definiu os 

stakeholders como “qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance 

dos objetivos da empresa”. Ainda segundo Freeman (1984), os stakeholders são 



26 
 

grupos que possuem direitos legitimados sobre a organização. Cajazeira e Barbieri 

(2009, p.168) explicam que “alguém que possui direitos em um negócio ou empresa 

ou que nela participa ativamente envolvido de alguma forma” é um stakeholders, 

sendo conhecidos na literatura que aborda o tema também como partes 

interessadas. 

 

Sousa e Almeida (2003) esclarecem que essas partes interessadas 

(stakeholders) apresentam-se em duas categorias relativas ao nível de 

voluntariedade das mesmas: uma de caráter ativo e outra passiva. A parte 

interessada ativa detém direitos intrínsecos, proporcionados por deter propriedades 

sobre a mesma que lhe confere interesses legítimos e formais sobre a empresa 

através de um relacionamento voluntário com a organização.  Num outro extremo, a 

parte interessada de natureza passiva, quando se manifesta de uma situação na 

qual precisa se manifestar frente a uma organização com o intuito de não ser 

prejudicada em virtude das operações da outra (SOUSA; ALMEIDA, 2003). Dentre 

as definições na literatura que tenta entender este tema, existem algumas 

abordagens que tratam de compreender com um nível maior ou menor a 

abrangência deste assunto. Mitchel, Agle e Wood (1997) esclarecem que as 

principais diferenças entre um nível estrito ou amplo do termo stakeholders estão 

ligadas ao nível de atenção, dados os interesses daqueles e da empresa. As visões 

mais estritas do termo definem grupos de relevância em razão dos principais 

interesses econômicos, enquanto as visões mais amplas estão apoiadas na 

realidade empírica na qual as organizações podem ser influenciadas ou podem 

influenciar uma parte do todo ou o todo por completo. 

2.3  Os discursos da responsabilidade social empresarial 

As organizações que exercem a responsabilidade social empresarial se 

comunicam com seus diversos públicos para mostrar como estão sendo feitas as 

suas ações, seja por meio de informativos internos ou externos, ou de mídia 

impressa ou digital, ou da internet, onde geralmente é feita a divulgação de seus 

relatórios de sustentabilidade ou balanços sociais. Tendo feito uma leitura mais 

crítica do material apresentado, são observados três tipos de discursos proferidos 

que abaixo foram identificados por Soares (2004):  
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a) O discurso explicitado, por meio do qual são noticiadas as informações 

referentes à responsabilidade social que a empresa tem interesse que 

sejam do conhecimento dos trabalhadores e da sociedade, 

normalmente composta da grande maioria de consumidores das 

empresas patrocinadoras das ações sociais; 

b) O discurso pronunciado reservadamente, que aborda as informações 

que embora sejam públicas, não são divulgadas em meios de mídia de 

massa e se encontram principalmente em trabalhos acadêmicos e 

publicações especializadas; e  

c) O discurso não dito, identificado apenas a partir de uma análise crítica 

dos conteúdos explicitados e pronunciados reservadamente.  

No discurso explicitado, a responsabilidade social corporativa pode ser 

compreendida, segundo o Instituto Ethos (2002) um modo de atuar nos negócios da 

organização, de forma que ela passa a ser parceira e corresponsável pelo 

desenvolvimento da sociedade.  

 

A empresa socialmente responsável é a que possui a capacidade de 

compreender os seus stakeholders (acionistas, colaboradores, consumidores, 

governo e meio-ambiente) e que consegue inseri-los no seu processo de 

planejamento, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos 

acionistas ou proprietários. A empresa no discurso explicitado busca assumir uma 

postura socialmente responsável, não se restringindo à sua função econômica, e 

que segue os princípios da ética da responsabilidade social corporativa, agindo, 

portanto, segundo Srour (1998) que afirma que o modo como se dá a apropriação 

dos excedentes econômicos que são auferidos não beneficiam apenas os acionistas 

e proprietários, mas também aos demais stakeholders. Esse modus operandi do 

discurso organizacional não nega que a mudança de postura da sociedade, que 

atualmente exige uma conduta mais ética nas empresas, foi ou é o fator principal, 

responsável pela “transformação” ocorrida (SROUR, 1998).  

 

O discurso pronunciado reservadamente, segundo Soares (2004) citando 

Ashley e Macedo Soares (2001), aborda os aspectos da responsabilidade social 

corporativa como estratégias de implementar a responsabilidade social com o 
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interesse de ampliar a oferta dos produtos da empresa no mercado, onde ocorrem 

discussões sobre a conveniência ou não da empresa adotar ações sociais, tipos de 

ação social mais adequada à empresa e a quem a ação social deve se dirigir, em 

função do ramo de atuação empresarial.  

 

Srour (1998) explica que, no entanto, o interior desse discurso é 

explicitado pela busca das organizações por uma nova postura no que diz respeito 

ao social e que ocorre em função da competitividade comum do capitalismo. Nesse 

ambiente, a sobrevivência das organizações vai depender da vantagem comparativa 

que elas obtêm em relação a seus concorrentes, na qual, a boa imagem corporativa, 

legitimidade e maior evidência no mercado são resultantes da adoção de programas 

de responsabilidade social corporativa.  

 

Nesse contexto, pode-se compreender que um posicionamento 

socialmente responsável adotado pela organização configura-se como uma 

estratégia de marketing propiciadora de um diferencial competitivo, adquirido a partir 

da consolidação de uma imagem corporativa favorável junto aos seus stakeholders 

(GARAY, 2001).  

 

O discurso não dito é aquele em que se lê nas entrelinhas, é aquilo que 

só se desvela se for feita uma leitura mais crítica durante a análise do conteúdo. 

2.4  Indicadores de responsabilidade social empresarial  

Os indicadores de responsabilidade social segundo Karkotli e Aragão 

(apud RABELO; SILVA, 2011, p. 12) são ferramentas que norteiam as empresas a 

como integrar diretrizes e ações na sua estratégia para que possam se tornar 

socialmente responsáveis. Esses indicadores também servem de parâmetros para 

avaliar se a empresa está desenvolvendo ações de maneira eficaz e também para 

legitimar junto à sociedade que a organização desenvolve práticas sustentáveis. 

Dentre os diversos indicadores, existem modelos internacionais, nacionais e normas 

como as ISOs (International Standard Organization). Segundo Rabelo e Silva (2011), 

as avaliações de responsabilidade social são apresentadas de duas formas, sendo 

as mesmas de natureza qualitativa ou quantitativa.  
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A primeira é embasada em análise de conteúdos e a segunda em índices 

numéricos. A maioria das empresas divulga informações sobre a gestão das suas 

ações de responsabilidade social através de mídia impressa ou na sua grande 

maioria na WEB. Existem pesquisas que demonstram que para legitimar as ações 

de RSE, é de grande importância que a sua divulgação, seja bem organizada aos 

diversos públicos (MORSING; SCHULTZ, 2006). Para isso são utilizadas segundo 

Oliveira (2005), diferentes estratégias de comunicação, como eventos sociais e 

artísticos, ou ainda sob a forma de documentos que podem ser denominados de: 

balanço social, relatório de sustentabilidade, balanço social corporativo, relatório 

social e relatório socioambiental. Estes são alguns dos nomes utilizados por 

empresas, especialistas e acadêmicos para denominar o material informativo. Os 

balanços sociais prestam diversas informações que podem ser compiladas e 

possibilitam a comparação entre as atividades das empresas nos diferentes 

aspectos do desenvolvimento sustentável, fornecendo informações sobre 

indicadores sociais internos e externos e indicadores ambientais, sendo que estes 

tem a capacidade de serem mais bem aproveitados para realizar comparações.  

 

No Brasil, segundo Rabelo e Silva (2011), um marco importante referente 

aos balanços sociais ocorre com o lançamento do modelo de Balanço Social, por 

Betinho, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), que 

lançou uma campanha alertando para a importância e a necessidade da realização 

do balanço social das empresas e estimulando a publicação dos balanços sociais 

em um modelo único e simples proposto pelo próprio IBASE. Esse modelo veio a ser 

adotado por uma grande quantidade de empresas, dentre aquelas que mais se 

destacam no país, como se pode constatar em IBASE (2011). Mas esta não foi uma 

das primeiras iniciativas na evolução dos balanços no Brasil, Rabelo e Silva (2011) 

relatam que a primeira manifestação de tornar públicas as intenções e ações de 

RSE ocorreram de forma pioneira através da divulgação da Carta de Princípios dos 

Dirigentes Cristão de Empresas, em 1965 na qual foi utilizado o termo 

responsabilidade social nas organizações e que evoluiu nas décadas seguintes com 

a iniciativa de grandes empresas, ganhando apoio da sociedade civil.  
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Em 1984 a Nitrofértil empresa estatal situada na Bahia, elaborou e 

publicou voluntariamente o primeiro documento brasileiro que carrega a 

denominação Balanço Social, sendo um relatório de cunho social, que apresenta as 

ações sociais realizadas e o processo participativo desenvolvido pela empresa. Em 

1985 a Telebrás publica o relatório de atividades sociais sendo mais uma estatal a 

mostrar preocupação com a responsabilidade empresarial. E no final da década de 

1980 a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial Social (FIDES) elabora 

um modelo de publicação de relatório no formato de balanço social. Na década de 

1990 foi criado o Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas, o IBASE, 

culminando com a criação do Projeto de lei nº 3116, que obrigava algumas 

empresas privadas e todas as públicas a publicarem balanços sociais e finalmente o 

surgimento do Instituto Ethos criado em 1998, pelo empresário Oded. Grajew. 

2.4.1  Global Reporting Iniciative (GRI) 

A GRI surgiu em 1997, através de uma parceria entre a CERES (Coalition 

For Enviromental Responsible Economies) e o PNUMA (Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente), o seu foco principal é desenvolver e disseminar 

diretrizes globais para a elaboração de relatórios de sustentabilidade, direcionado a 

organizações que por iniciativa própria desejam socializar as dimensões 

econômicas, sociais e ambientais de suas atividades. As diretrizes deste modelo 

estão embasadas em princípios como a transparência, inclusão, abrangência, 

relevância, contexto de sustentabilidade, exatidão, neutralidade, clareza, 

periodicidade e verificabilidade. Segundo Sousa (apud RABELO e SILVA 2011) este 

modelo de relatório de sustentabilidade orienta que seja organizado em cinco 

sessões: visão estratégica da empresa com relação à sustentabilidade, perfil geral 

da estrutura e atuação da empresa, estrutura de governança e sistema de gestão, 

sumário dos conteúdos e indicadores de desempenho. Os indicadores de 

desempenho da GRI estão reunidos em três dimensões que são: econômica, 

ambiental e social. Todos esses itens garantem que o GRI seja o modelo de maior 

abrangência, que está relacionado a aspectos sociais, ambientais e econômicos. 
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2.4.2  Global Compact 

Segundo Karkotli e Aragão (2004) o Global Compact teve sua origem no 

ano de 1999 a partir de um projeto das Nações Unidas que convocava a todas as 

empresas do globo para assumir o compromisso para buscar soluções para os 

problemas do planeta através da construção de uma estrutura social e ambiental 

que promovesse a continuidade de um mercado livre e aberto que permita aos 

indivíduos inserir-se na economia mundial.  Na verdade, O Pacto Global das Nações 

Unidas se trata de uma rede de cooperação internacional, configurando-se como 

uma plataforma baseada em valores que tem o intuito facilitar o aprendizado 

institucional, tornando-se um local onde as empresas discutam práticas empresariais 

socialmente responsáveis. 

As empresas que utilizam este modelo precisam fazer um processo de 

adesão e adotar dez princípios buscando inseri-los na sua estrutura visando a 

garantir o cumprimento dos direitos fundamentais no trabalho, nos direitos humanos, 

medidas contra a corrupção e cuidados com a preservação do meio ambiente. No 

quadro nº 1 detalhamos estes princípios. 

 

Quadro 1 – Indicadores do Global Impact. 

PRINCÍPIOS INDICADORES 

Princípios de direitos 

Humanos 

 apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos dentro de 

seu âmbito de influência; e 

 certificar-se de que suas próprias corporações não estejam 

sendo cúmplices de abusos em direitos humanos. 

Princípios de Direitos 

do Trabalho 

 apoiar a liberdade de associação e o conhecimento efetivo do 

direito à negociação coletiva; 

 apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e 

compulsório; 

 apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil; 

 acabar com a discriminação, a respeito de emprego e cargo. 

Princípios de Proteção 

Ambiental 

 Adotar uma abordagem preventiva para os desafios 

ambientais; 

 Tomar iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental; 

 incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 
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PRINCÍPIOS INDICADORES 
ambientalmente sustentáveis; 

Princípios Contra a 

Corrupção 

 Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 

extorsão e propina. 

Fonte: Rabelo e Silva (2011). 

2.4.3   Indicadores Ethos 

O Instituto Ethos, foi criado em 1998 com a missão de ajudar a promoção e 

disseminação práticas empresariais socialmente responsáveis, ajudando empresas 

a entender e praticar conceitos de responsabilidades sociais que promovam um 

desenvolvimento sustentável em seus aspectos econômico, social e ambiental. Para 

isso, foram desenvolvidos indicadores que possibilitam avaliar o desempenho das 

organizações nas suas práticas socialmente responsáveis. Os indicadores são 

apresentados em forma de questionário de avaliação da empresa e dividem-se em 

sete temas: Valores, transparência e governança; Público interno; Meio Ambiente; 

Fornecedores; Consumidores/clientes; Comunidade; Governo e sociedade. Essas 

categorias são elencadas no quadro 2 . 

 

Quadro 2 - Indicadores Ethos de Responsabilidade Social. 

INDICADORES  DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Valores,Trans-

parência e 

Governança 

Auto-regulação de conduta 

Compromissos éticos; enraizamento na cultura organizacional e governança 

corporativa. 

Relações transparentes com a sociedade 

Diálogo com as partes interessadas (stakeholders); relações com a concorrência e 

Balanço social. 

 

 

Público 

Interno 

Diálogo e participação 

Relações com sindicatos; gestão participativa. 

Respeito ao individuo 

compromisso com o futuro das crianças e valorização da diversidade; 

Trabalho decente 

política de remuneração, benefícios e carreira; cuidados com saúde, segurança e 

condições de trabalho; compromisso com o desenvolvimento profissional e a 

empregabilidade; comportamento frente a demissões; e preparação para 

aposentadoria. 
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INDICADORES  DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Meio Ambiente 

Responsabilidade frente às futuras gerações 

comprometimento da empresa com a causa ambiental; educação e 

conscientização ambiental. 

Gerenciamento do impacto ambiental 

gerenciamento do impacto no meio ambiente e do ciclo de vida de produtos e 

serviços; e minimização de entradas e saídas de materiais. 

Fornecedores 

Seleção e parceria com fornecedores 

critérios de seleção e avaliação de fornecedores; trabalho infantil na cadeia 

produtiva; relações com trabalhadores terceirizados  e 

apoio ao desenvolvimento de fornecedores. 

Consumidores 

e Clientes 

Dimensão social do consumo 

política de comunicação comercial; excelência do atendimento e conhecimento e 

gerenciamento dos danos potenciais dos produtos e serviços; 

 

Comunidade 

Relações com comunidade local 

gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno e relações com 

organizações locais. 

Ação Social 

financiamento da ação social; e envolvimento da empresa com a ação social. 

 

 

Governo e 

Sociedade 

Transparência Política 

contribuições para campanhas políticas e práticas anticorrupção e propina. 

Liderança Social 

liderança e influência social; e participação em projetos sociais governamentais. 

Fonte: Rabelo e Silva (2011), adaptado de Ashley (2005 p.30-36). 

2.4.4   Modelo Ibase 

De acordo com Rabelo e Silva (2011), o Balanço Social IBASE é o modelo 

que é mais utilizado e conhecido no Brasil, foi lançado em 1997 pelo Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), por meio de uma campanha 

pela divulgação voluntária do balanço social. Portanto, trata-se de um demonstrativo 

anualmente publicado para tornar públicas informações sobre projetos, ações 

dirigidas a empregados, investidores, acionistas e a comunidade, visando a 

transparência das atividades da organização. 

 

O quadro 3 enumera os critérios que compõem o modelo IBASE de balanço 

social anual 
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Quadro 3 – Quesitos do balanço social anual modelo IBASE. 

CRITÉRIOS 
1. Base de Cálculo 

2. Indicadores Sociais Internos 

3. Indicadores Sociais Externos 

4. Indicadores Ambientais 

5. Indicadores do Corpo Funcional 

6. Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 

7. Outras Informações 

Fonte: autor baseado em  www.balancosocial.org.br 

 

Com o objetivo de simplificar a apresentação dessas informações, o 

IBASE criou o seu modelo que objetiva facilitar a apresentação dos dados e que 

contém as seguintes informações:  

 

a) base de cálculo, onde se encontra a receita líquida, o resultado 

operacional, e a folha de pagamento bruta;  

b) os Indicadores sociais internos onde estão demonstrados os 

gastos com alimentação, previdência privada, saúde, educação, 

cultura, capacitação e desenvolvimento profissional, creches ou 

auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados e outros 

benefícios; 

c) indicadores de compromisso sociais externos que são compostos 

pelo somatório dos investimentos na comunidade; 

d) indicadores ambientais que detalham os investimentos feitos na 

produção/operação da empresa, investimentos em programas 

externos e metas anuais);  

e) indicadores do corpo funcional onde são demonstrados o número 

de: funcionários, demissões, empregados terceirizados,  

estagiários,  empregados acima de 45 anos, mulheres, negros e 

estatísticas sobre quantidade de cargos de chefia ocupados por 

mulheres, negros e de portadores de deficiência; e 

f) informações importantes referentes ao exercício da cidadania 

empresarial que evidenciam a relação entre maior e menor 

remuneração, total de acidentes, projetos sociais e ambientais 

http://www.balancosocial.org.br/
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realizados, padrões de segurança, relação com fornecedores, 

dentre outros. 

 

Para instigar a adesão das empresas foi criado o selo “Balanço 

Social/Ibase/Betinho” utilizado pelas empresas que adotam o modelo que ajuda 

legitimar junto à sociedade um posicionamento sócio responsável. Além disso, existe 

uma premiação anual que é o Prêmio Balanço Social paras as empresas que 

apresentam os melhores balanços sociais. 

2.4.5   Modelo de Hopkins 

Segundo Daher (2006) (apud RABELO e SILVA 2011), Hopkins, no ano 

de 1997, desenvolveu indicadores com a finalidade de poder avaliar o modelo de 

responsabilidade social das organizações. Estes indicadores são organizados em 

três níveis que englobam: 

I. Princípios da Responsabilidade Social;  

II. Processo de Capacidade de Resposta Social; e 

III. Resultados/Ações de Responsabilidade Social.  

 

Ashley (2005) nos diz que estes indicadores têm a particularidade de 

serem genéricos para todas as empresas e, para cada um, é sugerida uma forma de 

aferição e estão organizados da seguinte forma:  

a) No Nível I são analisados os princípios da legitimidade, da 

responsabilidade pública e do arbítrio dos executivos da empresa. 

b) Nível II existem dois indicadores agregados às respostas das 

empresas, que  fazem referencia à percepção do ambiente e ao 

gerenciamento dos Stakeholders.  

c) Nível III são observados os efeitos das ações sob os Stakeholders 

internos e  externos, além dos efeitos institucionais. 

2.4.6   Norma Social Accountability 8000 – SA 8000 

A Accountability 8000, Norma Social criada no ano de 1997 pela Social 

Accountability International (SAI), trata-se de um programa que propicia às 
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organizações formas de garantir aos seus consumidores que seus produtos são 

produzidos em ambientes que promovem condições adequadas de trabalho. Para 

poderem receber a certificação, que vale por três anos, as empresas necessitam 

passar por uma auditoria específica. As organizações que possuem esta norma 

devem publicar relatórios anuais comunicando seus resultados e objetivos relativos 

ao programa e as ações que estão sendo realizadas para alcançá-los. 

 

O Enfoque central da SA 8000 é a análise das relações de trabalho entre a 

empresa e seus colaboradores, onde se busca implementar dentro da organização 

práticas que respeitem os direitos humanos, para isso seja possível a empresa tem 

que focar  sua atenção para temáticas como: trabalho infantil; trabalho forçado; 

saúde e segurança; liberdade de associação e direito à negociação coletiva; 

discriminação; práticas disciplinares; horário de trabalho; remuneração; e o sistema 

de gestão. 

 

A SA 8000 pode ser compreendida como uma ferramenta de gestão 

organizacional, cujo foco é possibilitar condições dignas de trabalho por meio da 

transparência que deve estar presente na relação entre empregado e empregador. 

2.4.7   Accountability 1000 – AA 1000 

O Accountability 1000 trata-se de um padrão criado pelo Institute of Social 

and Ethical Accountability (ISEA), uma organização internacional baseada no Reino 

Unido, visando promover a gestão baseada na qualidade e ética, elementos que 

possibilitam aos stakeholders perceber confiabilidade e transparência. A AA 1000 

tem como grande diferencial o envolvimento dos stakeholders, priorizando o diálogo 

com todas as partes interessadas ou impactadas pela atividade organizacional, a 

participação dos mesmos é o foco da AA 1000, que tem como objetivo criar 

relacionamentos estáveis visando, aprimorar a responsabilidade e o desempenho 

ético da empresa.   

 Segundo Karkotli e Aragão (2004) citados em Rabelo e Silva (2011) 

embasado nas orientações do IBQN 5 a AA 1000 pode ser utilizada pelas 

organizações através de duas formas: Como uma base comum utilizada para definir 

a qualidade de padrões especializados de responsabilidade social a serem adotados 
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pela organização e como um sistema independente para gerir e comunicar o 

desempenho da organização na área de responsabilidade social e ética. Mesmo não 

fornecendo nenhuma certificação, esta norma estimula, dentro da organização, 

através da verificação interna e externa, a experimentação e o desenvolvimento de 

novas técnicas de relacionamento com os stakeholders.  

 

A Acountability 1000, segundo Sousa (2006, p. 128), pode ser organizada 

segundo os princípios que a baseiam, em cinco conjuntos que são: planejamento, 

levantamento de dados; auditoria; relatório; e integração com partes interessadas e 

configura-se segundo Rabelo e Silva (2011) como um processo de melhoria 

contínua, que busca o envolvimento de todos os stakeholders da empresa, através 

de um processo de comunicação entre todos. A norma AA 1000 ainda possui 

conexões similares ao GRI (Global Reporting Iniciative), a ISO 14001 e a SA 8000, 

podendo ser adotada para avaliar as ações de responsabilidade social, procurando 

melhorar o desempenho e a qualidade destas, além de poder ser utilizada como um 

processo independente para administrar e demonstrar o balanço da empresa e do 

seu desempenho ético e social. Abaixo na figura 02 podemos ver o modelo da 

AA1000. 

Figura 2 – Esquema representativo do modelo de desempenho do AA1000.  

 

Fonte: Lima (2008, p. 65). 

Abaixo no quadro 4 descreveu-se  de forma detalhada para uma melhor 

compreensão os onze princípios da AA 1000 organizados por área de referência. 
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Quadro 4 – Princípios da qualidade do AA 1000. 

ÁREA DE REFERENCIA PRINCÍPIOS 

I. Escopo e Natureza do 

Processo de Organização 

1. Completude; 

2. Materialidade; 

3. Regularidade e Conveniência; 

II. Significância da 

Informação 

4. Garantia da Qualidade; 

5. Acessibilidade; 

III. Qualidade da 

Informação 

6. Comparabilidade; 

7. Confiabilidade; 

8. Relevância; 

9. Entendimento; 

IV. Gerenciamento do 

Processo em Base 

Contínua 

10. Integração; e 

11. Melhoria Contínua 

Fonte: Rabelo e Silva (2011). 

3. INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: O 

MODELO DE MIRVIS E GOOGINS  

As organizações a nível global estão focando a atenção na 

responsabilidade social empresarial ou cidadania corporativa como prioridade chave 

em seus negócios. Algumas corporações estão modernizando suas políticas, 

revisando programas, formando comitês de gerenciamento da cidadania corporativa, 

medindo sua performance ambiental e social e prestando contas de suas ações à 

sociedade. Isso impacta as organizações, visto que algumas delas possuem ações 

de vanguarda ao alinhar a responsabilidade social empresarial com seu modelo de 

negócios. As organizações estão tentando criar um mercado mais amplo para a 

cidadania corporativa, ofertando mais produtos e serviços para ganhar dinheiro e ao 

mesmo tempo tornar o mundo um lugar melhor (MIRVIS; GOOGINS 2006). E isto 

não é uma tarefa tão fácil e deixa muitos executivos confusos na busca de identificar 

se as ações desenvolvidas por suas empresas possuem um sentido. 

 

Segundo Mirvis e Googins (2006), a RSE pode ser compreendida numa 

visão geral como sinônimo de sustentabilidade, apresentando-se como uma forma 

de devolutiva da consolidação de ações ambientais, econômicas e sociais focadas 
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em todos os stakeholders organizacionais. No modelo dos autores referidos, existe a 

possibilidade de se poder identificar em qual estágio uma organização se encontra, 

analisando os principais entraves, desafios e as formas de como são externadas as 

ações organizacionais voltadas à sustentabilidade. 

 

As empresas desenvolvem-se em cinco estágios, dentro de sete 

dimensões e, assim como os seres humanos, elas transitam através de níveis de 

desenvolvimento, evoluindo a partir de estágios básicos, por meio dos quais vão 

adquirindo mais experiências, estruturas e conhecimento, além da capacidade de 

solucionar situações cada vez mais complexas, tornando-se cada vez mais 

sustentáveis. A importância desta abordagem reside em proporcionar ao gestor de 

uma empresa uma ferramenta de análise que o ajuda a diagnosticar em qual estágio 

sua organização está situada, possibilitando uma reflexão sobre os principais 

desafios e quais estratégias necessitará desenvolver para colocar a sustentabilidade 

no centro do seu negócio (MIRVIS; GOOGINS, 2006). . 

 

 Em seu modelo de análise, Mirvis e Googins (2006) esclarecem que, no 

tocante aos estágios de desenvolvimento organizacional, as organizações não 

apresentam um comportamento homogêneo nas suas ações de SER, mas se 

comportam de modo heterogêneo e híbrido. Elas evoluem de forma natural, mas é 

de grande importância que a organização tenha o conhecimento do nível em que 

está situada para que possa evoluir. Para os autores, as organizações são na 

verdade sistemas que possuem vida e tendem a desenvolver no decorrer do tempo 

habilidades que vão sendo assimiladas para ajudar a resolver problemas mais 

complexos.  A falta de ações sociais corporativas em determinado momento do seu 

desenvolvimento não implica que a organização seja irresponsável, mas que ela, 

neste exato contexto, apresenta uma postura e estrutura capaz de conseguir 

permanecer de forma confortável, suportando as demandas dos seus stakeholders, 

mas quando estes a pressionarem por um novo padrão de ações, a organização 

pode reagir evoluindo para atender, com suas capacidades, as demandas que se 

apresentem e dessa forma continuar essa evolução de um modo proativo. 

 

Além dos cinco estágios da RSE, há sete dimensões nas quais as 

empresas podem se situar: 
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1. Conceito de Cidadania: de acordo com Mirvis e Googins (2006), o 

conceito de cidadania é compreendido como o total de ações sociais, 

princípios utilizados e praticados legalmente em uma empresa que 

pode se apresentar como: ações de filantropia, ações sociais e 

comerciais tanto quanto a própria sustentabilidade e incluindo 

questões de ética, engajamento de stakeholders visando à diminuição 

dos riscos e maximização dos benefícios para todos os seus 

stakeholders. 

O conceito de cidadania é o momento em que as organizações conhecem 

ou desenvolvem o seu conceito de RSE. A partir dele surgem os questionamentos 

sobre como a cidadania deve ser desenvolvida e a sua abrangência. O conceito 

central da RSE considera a totalidade das ações de uma organização (comerciais e 

filantrópicas). Nesta dimensão, podemos ver ações iniciais de sustentabilidade e 

cidadania corporativa que incorporam noções de ética, filantropia, gestão dos 

stakeholders na estrutura organizacional guiando as ações e investimentos (MIRVIS; 

GOOGINS, 2006). 

2. Intenção estratégica: Trata-se de como a organização desenvolve a 

sua estratégia na RSE. Sua dimensão mais simples ocorre 

inicialmente no âmbito das leis e regulamentos e quando evolui 

trabalha no objetivo de propiciar a sociedade mudanças sociais e de 

valores. Nesta dimensão é comum vermos que poucas empresas 

possuem o comprometimento moral estrito com a cidadania, e a 

maioria leva em consideração os riscos específicos de reputação e 

benefícios no mercado e sociedade (MIRVIS; GOOGINS, 2006).  

Busca compreender entender qual é o objetivo da cidadania para a 

organização e saber o que a empresa pretende com estas ações ao adotar a 

Responsabilidade Social Corporativa (MIRVIS; GOOGINS, 2006). 

3. Liderança: As questões inerentes são as seguintes: os gestores dão 

sustentabilidade à cidadania? Lideram os esforços? É sabido que o 

fator mais importante para a cidadania corporativa de uma 
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organização é o apoio e a liderança da gestão (MIRVIS; GOOGINS, 

2006).  

Inicialmente, a dimensão de liderança situava-se no estágio elementar 

onde pouca ou quase nenhuma consciência de RSC era percebida ou era ausente, 

não existindo um líder que direcionava as ações. Com a evolução através dos 

estágios, o líder ocupa seu espaço e se torna um personagem importante para o 

desenvolvimento das ações de RSE (MIRVIS; GOOGINS, 2006). 

4. Estrutura: Como as responsabilidades direcionadas a cidadania 

corporativa são gerenciadas? As ações, os comitês ou departamentos 

de cidadania são pontos isolados, dentro da organização, ou existe 

uma integração entre os diferentes setores? (MIRVIS; GOOGINS, 

2006).  

A estrutura representa todo o aparato desenvolvido dentro da organização 

para fornecer suporte ao desenvolvimento das ações de RSE. É a forma como são 

organizados os recursos para possibilitar a realização das ações. 

 

5. Posicionamento gerencial: Como a empresa trata as questões 

relacionadas à cidadania? Quanto à empresa é responsiva em termos 

de políticas de cidadania, programas e desempenho? (MIRVIS; 

GOOGINS, 2006).  

Nesta dimensão, observa-se a forma como a organização se posiciona 

sobre questões ligadas aos problemas sociais que são de interesses organizacionais 

e públicos.  A organização se comporta no estágio elementar de modo defensivo e 

no estágio engajado, a empresa mostra-se reativa, interessada em assumir 

compromissos sociais quando recebe intervenção. (MIRVIS; GOOGINS, 2006). 

6. Relacionamento com stakeholders – Como a empresa se engaja 

com os stakeholders? (MIRVIS; GOOGINS, 2006).  

Esta dimensão analisa como ocorre a dinâmica de interação entre a 

empresa e seus públicos de interesse (aqueles que afetam e são afetados pela 

organização) e que evolui de um posicionamento descompromissado indo até um 
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alto nível de envolvimento que culmina em parcerias e alianças para realizar as 

ações de RSE (MIRVIS; GOOGINS, 2006). 

7. Transparência – Explicita o quanto uma empresa é “aberta” em 

relação a seu desempenho financeiro, social e ambiental? (MIRVIS; 

GOOGINS, 2006).  

Nessa dimensão as organizações se comunicam com seus públicos 

interessados divulgando resultados e balanços sociais. 

 

Quanto à evolução da responsabilidade social, Mirvis e Googins (2006) 

afirmam que a evolução nas empresas ocorre em cinco estágios, conforme definido 

no Quadro 05. 

Quadro 05 – Estágios da RSE. 

ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS 

Elementar 

As empresas situadas neste estágio não possuem ações de 

Responsabilidade Social Empresarial ou não focalizam seus esforços 

nesse tema, as ações ocorrem de forma esporádica. 

Limita-se apenas ao cumprimento da legislação e cuidando de seus 

interesses próprios, atuando de forma reativa desenvolvendo ações 

somente quando são compelidas a isso. 

Não possuem programas e projetos formais de RSE, exercendo a 

mesma de forma eventual isto ocorre de acordo com o que nos explica 

Mirvis e Googins (2006) devido ao desconhecimento do que é cidadania 

corporativa, a liderança descompromissada com a causa, limitação do 

relacionamento com os stakeholders externos e setores ligados a 

questões socioambientais.  

Engajado 

As empresas já possuem uma consciência da Responsabilidade social, 

preocupando-se com os anseios da sociedade e dão inicio a prática de 

ações planejadas, organizadas e mais responsáveis. 

A liderança tem um papel mais atuante e transforma a atuação da 

empresa na sociedade realizando ações que vão além da obrigação legal 

da empresa, mas ainda continuam tendo uma postura reativa. 

A empresa já tem comunicação com seus stakeholders, mas de forma 

limitada, pois sua estrutura ainda não é eficiente para o engajamento 

completo (MIRVIS; GOOGINS, 2006). 
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ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS 

Inovador 

As organizações possuem uma visão mais ampla de cidadania e seus 

líderes assumem uma postura de coordenação das ações expandem 

suas ações, exercendo um conceito mais desenvolvido de cidadania. 

Adotam uma postura de liderança devido ao seu alto nível de 

aprendizado e inovação, entra em contato com diversos stakeholders e 

com empresas mais experientes em cidadania corporativa, assumindo 

maiores responsabilidades em seus vários papéis (MIRVIS; GOOGINS, 

2006). 

Responsável 

As empresas empreendem ações no sentido de direcionar a 

Responsabilidade Social Corporativa, para a estratégia de seus negócios. 

Em termos funcionais, estabelecem metas e indicadores-chaves para 

mensurar o seu desempenho.  Enfim, no estágio transformador as 

organizações deixam de copiar e passam a criar tendências, tornando-se 

ícones em Responsabilidade Social Empresarial. 

Nesse estágio a maior dificuldade enfrentada é a criação de coerência 

das atividades das diferentes áreas da organização, o alinhamento da 

estratégia organizacional com os programas e processos que visam à 

sustentabilidade (MIRVIS; GOOGINS, 2006). 

Transformador 

As empresas deixam de imitar em RSC e começam a criar seu próprio 

modelo e desenvolver ações próprias. 

Neste estágio, seu líder tem um caráter visionário, tais empresas passam 

a ser referência em RSC, colocando a cidadania como foco central de 

seu modelo de negócios, adapta seus produtos de maneira a gerar 

mercados inclusivos e possui ativismo social e ambiental. 

O desafio desse estágio é criar novos mercados onde ocorre a fusão de 

cidadania e os negócios (MIRVIS; GOOGINS, 2006). 

Fonte: Mirvis e Googins (2006). 

 

No quadro 06, pode ser observada a relação entre os níveis e as 

dimensões da responsabilidade social empresarial. Para cada um dos estágios, 

apresentam-se sete dimensões correspondentes, que indicam em qual estágio a 

organização está situada através dos estágios. 
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Quadro 06 – Estágio de Responsabilidade Social Empresarial. 
 

D
IM

E
N

S
Õ

E
S

 
ESTÁGIO DE RSE 

 
ESTAGIO 1 

Elementar 

ESTÁGIO 2 

Engajado 

ESTAGIO 3 

Inovador 

ESTAGIO 4 

Responsável 

ESTAGIO 5 

Transformador 

Conceito de 

cidadania 

Prestação de 

contas, lucros, 

impostos 

Filantrópico; 

proteção aos 

que vivem no 

entorno 

Gerenciamento 

dos stakeholders 

Sustentabilidade c/ triple 

bottom line 
“Muda o jogo” 

Estratégia de 

direção 

Atendimento 

legal 

Mantém 

licença para 

operar 

Case de Negócios Crenças e Valores 

Gerador de novos 

Mercados /mudanças 

sociais 

Liderança Mínima Dá suporte Acompanha Assume e “abraça” causas Visionário 

Estrutura Marginal Funcional 

Cruzamento-

Coordenação 

funcional 

Alinhamento organização 
Integrado na 

Corrente 

Posicionamento 

gerencial 
Defensivo Reativo Responsável Proativo Define as questões 

Relacionamento 

stakeholders 
Unilateral Interativo Influência Múltipla Alianças e parcerias Multiorganizacional 

Transparência 

Suficiente para 

proteger seus 

interesses 

Com o público 

que possui 

afinidades 

 

Relatório por 

ações realizadas 
Garante/compromisso 

Totalmente 

evidenciado 

  Fonte: Mirvis e Googins (p. 03, 2006). 

 



45 
 

3.1 Fatores que influenciam o desenvolvimento da RSE 

Ao avançarem através dos cinco níveis citados anteriormente, as 

empresas precisam passar por um processo evolutivo natural no qual precisam criar 

condições e estrutura para ir de um nível a outro. É o que Mirvis e Googins (2006) 

denominam de gatilhos.  

 

Para uma empresa evoluir do estágio elementar para o estágio engajado, 

necessita passar pelo primeiro gatilho, que é a credibilidade, no qual ela deve 

implantar práticas de Responsabilidade Social Empresarial e a partir daí, ser 

reconhecida como preocupada com este tema. É uma fase delicada na qual a 

empresa precisa trabalhar valores e crenças para incorporar o Conceito de RSE em 

sua estrutura. 

 

O segundo gatilho o qual a empresa precisa para evoluir do estágio 

engajado para o inovador é denominado capacidade, situação na qual ela já possui 

credibilidade e precisa ser capaz de garantir suporte em RSE. 

 

O terceiro gatilho que é chamado de coerência permite a passagem do 

estágio inovador para o responsável, cujo caminho a ser trilhado lhe irá garantir a 

aquisição de conhecimento. Para isso, a empresa precisa de imersão e de 

autoconhecimento organizacional. Neste momento, as práticas de RSE precisam 

estar alinhadas com a cultura da organização. 

 

O quarto gatilho denomina-se comprometimento e propiciará à empresa 

condições de atingir o último nível de evolução, que é o transformador, o qual requer 

da empresa a adoção de uma postura comprometida, fazendo com que as práticas 

de RSE precisem estar integradas com seus vários públicos de interesse e precisam 

ter um caráter de continuidade. 

 

Os gatilhos da credibilidade, capacidade, conhecimento e 

comprometimento seguem uma ordem sequencial e cumulativa a serem seguidos 

pela empresa durante o seu processo de evolução, pois possibilitam o 
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desenvolvimento da organização num processo a partir do qual poderá, nos estágios 

elementar e engajado, se comprometer nas ações que pretender realizar, mas se 

quiser aceitar responsabilidades maiores, deverá possuir o conhecimento e a 

capacidade para gerir a RSE. Na figura 03, são apresentadas as fases de evolução 

dos gatilhos de desenvolvimento. 

 

Figura 3 – Gatilhos de desenvolvimento. 

 

 

Fonte: Adaptado de Mirvins e Googins (2006). 
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4 Metodologia 

 A pesquisa trata-se de um estudo realizado com duas empresas cearenses, 

de faturamento superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), que receberam 

o Prêmio Delmiro Gouveia (uma no setor comercial outra do de serviços). Buscou-se 

conhecer o estágio de Responsabilidade Social Empresarial nas dimensões do 

modelo de Mirvis e Googins (2006). Também foram analisados os questionários 

aplicados aos gestores maiores da empresa ou àqueles gestores dos setores 

específicos de Responsabilidade Social Corporativa, além da análise de informações 

divulgadas nos sites dessas empresas para verificar se os discursos estão 

alinhados. 

 

 O trabalho se configura em um estudo de casos múltiplos, realizado em 

duas empresas da cidade de Fortaleza, durante o período de março a abril de 2013, 

com objetivo de analisar os estágios de Responsabilidade Social Empresarial de 

empresas cearenses. De acordo com Yin (2001, p. 19), o estudo de caso é a 

estratégia ideal para o pesquisador que tem pouco controle sobre os fatos e quando 

o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum lugar da 

vida real. Ainda segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma estratégia utilizada ao 

se examinarem acontecimentos contemporâneos que possui uma grande 

capacidade de lidar com uma grande variedade de evidências, como documentos, 

artefatos, entrevistas e observações. O estudo de caso permite, numa situação 

investigatória, preservar as características gerais e ao mesmo tempo significativas 

dos eventos da vida real, tais como ciclos da vida individual, organizacionais, 

administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e 

ou maturidade de alguns setores. Dessa forma, o estudo de caso é uma importante 

fonte de compreensão para os fenômenos individuais, organizacionais, políticos e 

sociais.  

 

O estudo em questão teve embasamento teórico nos estágios de Mirvis e 

Googins (2006) para identificar os estágios em Responsabilidade Social Corporativa. 

O estudo prevê ainda o cruzamento de dados secundários oriundo de páginas da 

internet e de Relatórios de Sustentabilidade publicados na WEB como critério 
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adicional de análise para o modelo original. Assim, a proposta da pesquisa é 

investigativa, exploratória e dissertativa, priorizando as fases evolutivas em 

Responsabilidade Social Empresarial. 

4.1 Tipologia da pesquisa 

O objetivo deste trabalho foi analisar o estágio e a dimensão de 

responsabilidade através do modelo de Mirvis e Googins (2006) que fornece 

parâmetros para mostrar em que estágio se encontram as ações de RSE e observar 

como são concretizadas, buscando identificar quando possível que fatores levam à 

adoção destas práticas, observando se as elas ocorrem de forma pró-ativa em 

função dos valores organizacionais ou de forma reativa por meio da pressão do seus 

stakeholders. Para atingir este objetivo desenvolveremos uma pesquisa qualitativa 

de cunho descritivo.  

De acordo com Patton (1986), o método de pesquisa deve estar alinhado 

com os objetivos a que a pesquisa se propõe. Nesta pesquisa, quanto à natureza 

dos dados e a abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, já que não utiliza 

um instrumental estatístico como base de um processo de análise de um problema 

(RICHARDSON, 2008, p. 79), além de pesquisa requerer uma postura mais 

compreensiva e interpretativa, baseado na suposição de que as pessoas operam 

baseadas em suas crenças, subjetividades, sentimentos e valores, e o seu 

comportamento sempre tem um sentido que não pode ser percebido de modo 

instantâneo, mas que precisa ser compreendido.  

Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva, uma vez que visa descrever a 

realidade e a singularidade de cada um das empresas em foco, no tocante a forma 

como lidam com o tema da responsabilidade social empresarial, ressaltando-se, 

dentre outros, fatores relativos às dimensões e os estágios de RSE. De acordo com 

Malhotra (2006), as pesquisas descritivas têm como principal objetivo descrever As 

pesquisas descritivas permitem que sejam estabelecidas relações entre as variáveis 

em estudo. Também pode ser definida como sendo uma “coleção de elementos ou 

objetos que possuem a informação procurada pelo pesquisador e sobre os quais 

devem ser feitas inferências” (MALHOTRA, 2006, p. 321). 
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Quanto aos meios, a pesquisa é documental e de campo. A pesquisa 

documental foi feita nos websites das empresas pesquisadas, onde pesquisamos as 

páginas que falam sobre política, ações e projetos de Responsabilidade Social 

Empresarial, onde procuramos extrair informações de seus discursos que explicitem 

o estágio de RSE no qual a empresa se situa. Na pesquisa de campo aplicamos um 

questionário baseado no modelo de Mirvis e Googins (2006) que foi aplicado ao 

executivo da empresa ou gestor do setor de RSE da empresa. 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar um fenômeno contemporâneo 

inserido no seu contexto real, onde o método selecionado qualifica-se como estudo 

de caso múltiplo (YIN, 2005).  Embasado nesse autor, o estudo de caso múltiplo 

requer a inclusão dois ou mais casos dentro do mesmo estudo, na qual a opção 

pelos mesmos deve prever resultados semelhantes ou produzir resultados 

contrastantes, previsivelmente diferentes.  De acordo com Yin (2001), o estudo de 

caso múltiplo é conveniente quando se busca analisar o como e o porquê de um 

conjunto de eventos em diferentes casos.  

 

O estudo teve como foco central da pesquisa a produção de dados sobre 

o desenvolvimento da responsabilidade social empresarial, com destaque para os 

estágios e dimensões utilizados no modelo de Mirvis e Googins (2006) que serve de 

parâmetro nesta pesquisa. 

4.2  Unidade de análise 

O universo das empresas selecionadas para a pesquisa é composto de 2 

organizações sendo uma do setor comercial, do setor varejista de automóveis e a 

segunda é a CAGECE de serviços. As empresas destacam-se economicamente no 

cenário cearense e possuem um faturamento anual acima de R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais). A escolha das mesmas foi feito também pela viabilidade do 

acesso as mesmas, pois grandes empresas proibiam seus gestores a fornecer 

informações para pesquisas. A Newland do setor comercial e CAGECE do setor de 

serviços foram agraciadas com o Prêmio Delmiro Gouveia, credita-se que a escolha 

das mesmas pode ajudar a compreender um pouco o nível das ações de RSE nas 
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organizações. Segundo Stake (1994), toda a compreensão do fenômeno pode 

depender da escolha certa dos casos, assim sendo, a escolha dos casos deve ser 

realizada com o objetivo de aprendizado ao se realizar o estudo. 

 

O estudo efetuou-se de fevereiro de 2012, sendo a coleta dos dados feita 

no período de abril a maio de 2013. Abaixo será apresentado um breve histórico das 

empresas pesquisadas:  

 

A empresa Newland, do setor comercial de veículos, começou sua 

trajetória no ano de 1992 na cidade de Fortaleza-CE. Com o passar dos anos, 

tornou-se uma marca respeitada e sinônimo de excelência, abrindo sua primeira filial 

em 1999, na cidade de Juazeiro do Norte e no ano de 2004 expandiu seus negócios 

ao abrir uma nova filial, dessa vez fora do Ceará, na capital piauiense Teresina.  Em 

2005, a Empresa “Newland, inaugurou mais uma loja em Fortaleza e em 2006, 

expandiu novamente seus empreendimentos, inaugurando em João Pessoa-PB uma 

concessionária Peugeot, a primeira marca não Toyota do Grupo. Em dezembro de 

2008, a empresa inovou ao inaugurar em Fortaleza uma instalação com grande 

estrutura de Funilaria e Pintura preocupada com a questão ambiental, implantando 

uma estação de tratamento para reutilização de água e o processo de pintura à base 

de água. Em 2010, foi inaugurada uma nova unidade da Empresa em Brasília-DF e 

em 2011, incorporou-se ao portfólio do Grupo da Empresa Newland  uma nova 

concessionária não Toyota do Grupo, revendedora das marcas Mercedes-Benz, 

Chrysler, Jeep, Dodge e Ram na cidade de Fortaleza-CE. Em 2012, recebeu o 

prêmio Delmiro Gouveia em destaque empresarial no varejo (Dados coletados no 

site da empresa). 

A CAGECE conhecida como Companhia de Àgua e Esgoto do estado do 

Ceará foi criada através da Lei 9.499, de 20 de julho de 1971, sob a forma de 

Empresa de Economia Mista, assumindo um importante papel dentro de nosso 

estado na gestão de recursos hídricos, realizando construção de reservatórios e 

desenvolvendo as redes para o fornecimento de água e esgotamento sanitário. 

Busca modernizar os seus sistemas e maquinários para a distribuição de água 

promovendo, assim, a melhoria na prestação de seus serviços, dirigindo seu foco 

para o cliente (CAGECE, 2013). 
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A CAGECE chegou aos 37 anos (20 de julho de 2008) disponibilizando 

água tratada a 251 localidades de 149 municípios do Ceará, garantindo saúde e 

qualidade de vida a 4,52 milhões de cearenses, além de vir beneficiando 1,66  

milhões de pessoas com serviços de coleta de esgoto. A Empresa recebeu vários 

prêmios como Delmiro Gouveia em 2004 e em diversas edições posteriores em 

categorias do mesmo. Recebeu em 2007 o Prêmio Top of Quality no quesito 

ambiental. O prêmio é uma iniciativa da Ordem dos Parlamentares do Brasil (OPB) e 

é outorgado para todas as empresas que buscam reduzir os impactos negativos 

causados ao meio ambiente. Em 2009, recebeu vários prêmios e foi reconhecida 

nacionalmente como uma das melhores prestadoras de serviços públicos do país 

em inovação e qualidade. Foi eleita a quarta melhor empresa de saneamento do 

Brasil e a primeira do Nordeste, apontada pelo Instituto Trata Brasil. A Empresa é 

atualmente uma referência nacional no segmento de saneamento básico. Hoje tem 

certificação ISO 9001:2000 em 23 de suas Unidades (CAGECE, 2013). 

4.3  Coleta dos dados e sujeitos da pesquisa 

Os dados primários foram coletados em questionário semi-estruturado 

sendo selecionado apenas um representante das duas empresas cearenses, o 

representante escolhido teria que conhecer a estratégia de gestão da empresa no 

tocante a responsabilidade social empresarial, sendo escolhido o executivo da 

empresa ou o responsável pelo setor de Responsabilidade social. Por uma questão 

de ética, foram mantidos em sigilo os nomes dos entrevistados, e foram divulgados 

os nomes das empresas tendo as duas autorizado citar o seu nome na pesquisa.   

 

As perguntas se restringiram aos conceitos de dimensões de Mirvis e 

Googins (2006) e a coleta de dados seguiu os sistemas de taxonomia dos autores 

citados e foi coordenada diretamente pelo pesquisador. O sistema de classificação 

de Mirvis e Googins (2006) foi usado para analisar os estágios de RSE.  

 

Com relação à coleta e análise de dados primários, o formulário que 

continha o questionário trazia uma combinação de duas perguntas abertas e uma 

seção de múltipla escolha, cujos itens continham respostas a serem assinalados 

indicavam o nível da RSE no estágio e na dimensão questionada. Os questionários 
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foram aplicados com executivos e representantes das empresas através de e-mail. 

Os participantes respondiam e devolviam novamente pelo correio eletrônico. No final 

de cada questionário, havia uma consulta sobre a autorização de divulgação do 

nome da empresa na pesquisa, onde o entrevistado poderia ou não optar por 

autorizar o nome da empresa na pesquisa. A forma de aplicação das entrevistas 

mostrou-se eficientes, não se verificando quaisquer prejuízos. 

 

Visando a aumentar a confiabilidade da pesquisa foram realizadas 

pesquisas no site de cada uma das empresas, onde foram coletados dados 

secundários como o relatório de sustentabilidade e demais informações sobre as 

ações programas organizacionais, investimentos em sustentabilidade, às quais 

foram submetidas análise do conteúdo do material pesquisado, sendo extraídos 

textos das páginas do site informações que demonstrassem o posicionamento da 

organização diante das ações de RSE, escolhemos dentre as paginas aquelas que 

eram dedicada a RSE. Os dados foram analisados e interpretados sobre o modelo 

de Mirvis e Googins (2006) fazendo uma comparação entre os dados do instrumento 

de pesquisa analisando o conteúdo do discurso. 

 

 O questionário (Apêndice A) foi estruturado em três blocos para melhor 

buscar as informações: 

a) Bloco I – Dados da empresa: razão social da empresa, número de 

empregados, faturamento anual e o setor em que atua; 

 

a) Bloco II – Perguntas sobre as dimensões em Responsabilidade Social 

Corporativa – O questionário foi desenvolvido de acordo com as 

dimensões de Mirvis e Googins com questões de múltipla escolha que 

indicam a dimensão em que a empresa está situada que vai avaliando 

as dimensões: o conceito de cidadania, estratégia, liderança, 

estrutura, posicionamento gerencial, relacionamento com 

stakeholders e transparência. 
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b) Bloco III – Comentários sobre o histórico da empresa e sobre a visão 

da importância da RSE e quais as ações desenvolvidas interna e 

externamente para conhecermos a sua percepção sobre o papel que 

responsabilidade social empresarial tem sobre seus negócios e como 

a mesma influência a estratégia organizacional.   

4.4  Análise dos dados 

Os dados obtidos através de questionário de múltipla escolha dentro de 

uma tabela do Bloco II do questionário de pesquisa, desenvolvido baseado no 

modelo de Mirvis e Googins (2006).  Na tabela a primeira coluna do lado direito está 

localizada as dimensões de RSE que são: conceito de cidadania, estratégia, 

estrutura, posicionamento gerencial, relacionamento com stakeholders e 

transparência.  Na primeira linha superior estão os cinco estágios de RSE nos quais 

as empresas evoluem passando pelos estágios: elementar, engajado, inovador, 

responsável e transformador. A classificação do nível no qual a empresa esta 

situada é feito pela interseção da linha dimensão com a coluna do respectivo 

estágio. Dentro de cada uma dessas intercessões, existe uma descrição que 

caracterizam o nível de RSE segundo o modelo de Mirvis e Googins (2006) que se 

torna uma alternativa, que pode ser escolhida pelo entrevistado. Essa alternativa 

descreve a ações empresariais típicas do determinado nível, dentro de uma das 

dimensões, nas quais o entrevistado escolhe a que mais se adequa a sua empresa 

e ao ser assinalada a intercessão entre a linha e a primeira coluna indica o nível em 

que a empresa está situada mediante o modelo de Mirvis e Googins. 

A classificação é atribuída ao maior numero de ocorrências nos estágios. 

No questionário aplicado as empresas foram omitidos os nomes dos 

estágios que foram substituídos por letras que representam cada um dos níveis. 

Para analisar os dados e assim poder classificar em qual estágio de RSE a empresa 

se encontra observa-se qual o estágio predominante nas respostas do pesquisado e 

assim é realizada a classificação da empresa. Utilizamos para criação do 

questionário uma tabela do Microsoft Word que foi transformada em um questionário 

de múltipla escolha. Para aumentar a qualidade e confiança da pesquisa foi 

realizada pesquisa no site das empresas e utilizamos o mesmo sistema dos 

questionários das dimensões e as descrições de ações empresariais típicas dos 
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estágios do modelo do Bloco II, para classificar as ações descritas no site e o 

conteúdo do discurso para comparar se o que foi assinalado no questionário 

apresenta congruência com o que foi publicado nas paginas e documentos da 

internet. O mesmo procedimento foi feito com as questões abertas do Bloco III, mas 

passando por uma análise critica do autor desta pesquisa para inferir suas 

observações baseadas nos autores que embasaram a pesquisa. 

 

A metodologia de análise utilizada no tratamento dos dados obtidos por 

meio dos questionários aplicados foi à análise de conteúdo. Hair (2005) esclarece 

que a análise de conteúdo extrai dados através da observação e análise do 

conteúdo ou mensagem de texto escrito. De acordo com Flick (2004), a análise de 

conteúdo é um dos processos mais utilizados em pesquisa para tratar dados textuais 

oriundos das mais variadas origens, desde materiais impressos até transcrições de 

entrevistas. O estudo caracteriza-se também como de natureza qualitativa (BAUER, 

2007), pois as metodologias utilizadas se enquadram em tipos de análise de 

conteúdo e de imagem.  

 

Não há, portanto, levantamentos e análises estatísticos, característicos de 

estudos quantitativos, mas uma análise do conteúdo utilizados nos sites das 

empresas, a fim de se identificar a opinião pública que essas instituições buscam ter. 

Salienta-se que as metodologias de análise de conteúdo possibilitam avaliar de 

forma satisfatória as intenções por trás de um processo de comunicação (BAUER, 

2007), que neste caso seriam as empresas selecionadas. Elas ajudam, por exemplo, 

a mostrar a maneira como as empresas desejam ser vistas pelo público em geral e 

as intenções subjacentes a isso. Destaca-se também que em todo o processo 

metodológico o julgamento dos autores deste estudo teve grande peso, o que é 

inerente a uma análise de conteúdo (BAUER, 2007; BARDIN, 2004). 
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5. DESENVOLVIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

NAS EMPRESAS DO ESTUDO  

Os estágios de Mirvis e Googins (2006) apresentam a evolução das 

ações de RSE nas organizações como um processo natural e sequencial e que 

requer das empresas um autoanálise para que possam diagnosticar o estágio atual 

em que se situam na RSE e estar conscientes de quais ações precisam inserir na 

sua estratégia organizacional, quais direcionamentos precisam ser adotados e como 

serão norteados os seus esforços e recursos para poder avançar aos níveis mais 

elevados. Esta reflexão adquire grande importância para sua estratégia, pois 

possibilita comunicar de forma clara aos colaboradores os subsídios para o 

alinhamento de suas ações organizacionais. 

 

É perceptível que a evolução dos estágios nas dimensões não ocorre de 

forma uniforme em todas as organizações, pois empresas podem apresentar um 

estágio avançado em uma dimensão e um certo atraso em outra, apresentando 

assim uma  certa transição de um estágio a outro, mas o nível do estado para 

classificar a empresa será o nível que apresentar a maior predominância. 

 

As análises do nível de responsabilidade Social Empresarial aqui 

apresentada tem como base o modelo de Mirvis e Googins (2006) o qual possibilitou 

um diagnóstico do estado atual do estágio de RSE das duas empresas cearenses 

dos setores de comercio e serviços pesquisados. Abaixo serão apresentadas as 

informações sobre as particularidades encontradas nas empresas, um pouco da sua 

evolução organizacional e os respectivos estágios de RSE nas quais estão situadas. 

 

Para tornar facilitar a compreensão sobre a dimensão e o nível dos 

estágios de evolução da RSE nas empresas que foram objetos do estudo foi 

elaborado o quadro 07: 
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       Quadro 07- Dimensões e Níveis de RSE das empresas pesquisadas  

 

 

 

DIMENSÃO  
ESTÁGIO 1 

ELEMENTAR 
ESTÁGIO 2 
ENGAJADO 

ESTÁGIO 3 
INOVADOR 

ESTÁGIO 4 
INTEGRADO 

ESTÁGIO 5 
TRANSFORMADOR 

CONCEITO DE CIDADANIA: 
Como a cidadania é definida? 
O quão compreensiva ela é?  
(MIRVIS; GOOGINS, 2006)     

 
 

  

ESTRATÉGIA: 
 Qual o objetivo da 

Responsabilidade Social em 
uma empresa 

(MIRVIS; GOOGINS, 2006)     
  

  

LIDERANÇA: 
Os gestores apoiam a 

Responsabilidade Social 
Empresarial? Eles lideram os 

esforços? 
(MIRVIS; GOOGINS, 2006)     

 

 

  

ESTRUTURA:  
Como as responsabilidades 

para a cidadania corporativa é 
gerida? As ações, os comitês 

ou departamentos de RSE são 
“Ilhas” dentro da empresa, ou 

existe uma integração entre os 
diversos setores? (MIRVIS; 

GOOGINS, 2006) 
 

  
 

 

 

 

  

POSICIONAMENTO 
GERENCIAL:  

Como a empresa lida com as 
questões que surgem 

relacionadas a  RSE ? O quão 
responsiva a empresa é em 
termos de políticas de RSE, 
programas e performance? 
(MIRVIS; GOOGINS, 2006)     

 

 

  

RELACIONAMENTO COM 
STAKEHOLDERS: Como a 
empresa se engaja com os 

stakeholders? (MIRVIS; 
GOOGINS, 2006)     

  

  

TRANSPARÊNCIA:  
O quanto “aberta” é uma 

organização com relação a 
sua perfomance financeira, 

social e ambiental? (MIRVIS; 
GOOGINS, 2006)      

LEGENDA: CAGECE   NEWLAND   Fonte: Adaptado de Mirvins e Googins (2006) 
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5.1  Newland - Setor comercial de automóveis 

 

A Newland segundo as respostas do questionário aplicado esta situada 

com predominância no estágio quatro, que é denominado Responsável, neste 

estágio as empresas desenvolvem ações no sentido de direcionar a RSE para ir de 

encontro a estratégia de seus negócios.   

 

Na dimensão da cidadania, a empresa indica que suas ações atendem a 

questões ambientais, econômicas e sociais. Na dimensão ambiental ao analisarmos 

os dados apresentados na Internet, vimos uma preocupação da empresa com as 

questões ambientais ao vermos a implantação de uma estação de tratamento de 

água e a utilização de pintura base de água que agride menos ao ambiente, além da 

adoção da ISO 14001 que fornece diretrizes gerais para a implantação de um 

Sistema de Gestão Ambiental, obtendo resultados ambientais e econômicos 

simultaneamente. Estas ações corroboram com o que Mirvis e Googins (2006) 

explicam quando dizem que no estágio transformador a empresa deixa de copiar e 

passa a criar tendências e fazendo o alinhamento da estratégia organizacional com 

programas e ações que visam a sustentabilidade. A empresa, segundo as respostas 

no seu questionário, apresenta também ações filantrópicas, típicas do estágio 

engajado, como arrecadação de alimentos na campanha Natal Sem Fome, mas par 

fins de classificação do modelo o estágio predominante em que está enquadrada é o 

Responsável. Ao ser feita busca no site da organização foi encontrado informações 

no site da empresa que corrobora que a mesma está no estágio responsável como 

pode ser percebido no conteúdo do site onde no discurso do mesmo são 

apresentadas as seguintes informações: 

 

A Newland baseia-se nos dois princípios que norteiam e sustentam a 
filosofia de trabalho da Toyota: a melhoria continua de seus processos e o 
respeito pelas pessoas... 

Para a Toyota, desenvolver um ambiente de trabalho voltado para reduzir 
as agressões ao meio ambiente e uma ação sustentável para toda a 
comunidade no entorno de suas operações não se restringe às iniciativas 
empresariais (Newland, 2013). 

Com relação à dimensão Estratégia, o gestor da empresa assinalou uma 

resposta que indica que ela encontra-se no estágio Inovador. Nesse estágio a 



58 
 

organização assume a liderança nas ações de RSE, buscando alinhar suas 

estratégias a sustentabilidade, o que é corroborado pelos depoimentos anteriores. 

Mas também observamos a característica da adoção de indicadores como os da ISO 

14001 que levam a melhoria da sua performance ambiental e social que é 

característica do estágio Responsável. Vemos na entrevista do gestor que o 

conceito de RSE está inserido na cultura e na estratégia organizacional. É 

importante frisarmos as relações que existem entre a concessionária de veículos e a 

marca a qual estão ligadas, pois se a fabricante possui práticas sustentáveis 

geralmente o mesmo ocorre com seus parceiros ou distribuidores, pois as marcas 

tem o cuidado de não se associar a empresas que geram um marketing negativo, 

por isso geralmente certificam ou instituem seus padrões sustentáveis aos seus 

distribuidores afetando e levando a uma determinada padronização na sua cultura 

organizacional. 

 

Na dimensão Estrutura, a Newland está situada no estágio Responsável, 

onde a organização busca o alinhamento organizacional com uma estrutura 

integrada para lidar com as demandas. Para isso, ela utiliza metas e indicadores 

chaves para monitorar a sua performance como os citados na sua pagina da internet 

que trata da sustentabilidade: 

 

Ações voltadas à proteção do Meio Ambiente são um de seus fortes, onde o 
compromisso com a excelência também está inserida em suas tarefas do 
dia-a-dia. Assim sendo, a Newland busca a sustentabilidade de seus 
processos com as seguintes ações (NEWLAND, 2013): 

 
1. Monitoramento periódico dos efluentes gerados no processo de 

lavagem de veículos; 
2. Monitoramento periódico dos gases emitidos por ocasião do uso de 

geradores de energia movidos a óleo diesel; 
3. Monitoramento das emissões de ruído ambiental urbano; 
4. Tratamento adequado dos resíduos contaminados gerados em sua 

atividade; 
5. Destinação de resíduos recicláveis para o reaproveitamento; 
6. Controle dos gases usados em sistema de ar condicionado veicular; 
7. Controle dos volumes de água consumido em suas unidades; 
8. Tratamento adequado dos resíduos perigosos como lâmpadas e 

acumuladores elétricos; 
9. Uso de produtos biodegradáveis em seu processo de lavagem de 

veículos; 
10. Trabalha com parceiros ambientais devidamente licenciados pelos 

órgãos certificados. 
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Na dimensão do Posicionamento Gerencial, a empresa se apresenta, 

segundo a resposta do seu gestor, com um comportamento proativo nas questões 

ambientais, sendo que na questão social vemos ações básicas tendo um cunho um 

pouco reativo. Observamos nesse contexto que talvez isso ocorra em virtude do 

setor de atuação da empresa o comercial nos quais os impactos ambientais e 

sociais às vezes se apresentarem de uma forma menos visível, o que leva a uma 

menor pressão dos stakeholders, indo de encontro ao que Gonzalez-Benito e 

Gonzalez-Benito (2006), afirmam que a contingência na qual a empresa está 

inserida e a pressão dos seus stakeholders, permite uma postura reativa ou proativa, 

dependendo a situação que se apresente. 

 

Na dimensão do Relacionamento com seus stakeholders, a empresa 

apresentou-se no estágio três, Inovador, na qual a mesma se relaciona com todos 

os diversos seguimentos de atuação que afetem ou sejam afetados pelo seu 

negócio esta realidade é percebida no cuidado dispensado nas suas atividades que 

possam gerar impactos aos seus stakeholders. 

 

Na dimensão Transparência a empresa diz apresentar informações 

abertas ao público em geral, o que a classifica no nível três, Inovador. O que pode 

ser constatado nas informações fornecidas no seu website e em nossa pesquisa, de 

fácil acesso pelo seu Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC. A pesquisa foi 

respondida prontamente e ainda houve autorização para citar o nome da empresa, 

fato este que demonstra uma confiança e congruência entre suas ações e o seu 

discurso. 

   5.2  CAGECE -  setor de serviços de água e esgoto  . 

A CAGECE situa-se no estágio Responsável, segundo nosso modelo de 

análise, mas percebemos em informações no seu website que ela está num 

processo de transição e logo a mesma chegara ao último estágio, o Transformador, 

próprio de empresas que são referência em RSE, observa-se em pesquisas de 

investimentos que esta empresa vem levando a cidadania corporativa a se fundir 
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com os negócios. Isso talvez deve ocorrer em razão de seu recurso, a água, que 

hoje ganha grande destaque nas preocupações devido a um risco futuro de 

escassez. 

 

Na primeira dimensão, conceito de Cidadania, a empresa está situada no 

estágio Responsável, no qual suas atividades buscam atender às questões 

ambientais, econômicas e sociais, isto é, algo bem visível, principalmente em virtude 

da empresa utilizar nos seus serviços o recurso água. As ações da empresa são 

facilmente monitoradas pela maioria dos seus clientes. Apesar de ser prestadora de 

serviços, o seu produto é um bem tangível de necessidade básica de sobrevivência, 

levando-lhe a pressões de seus stakeholders. O conceito de cidadania corporativa é 

amplo, e também compreendido por seus colaboradores, que sabem da importância 

do seu trabalho para a vida, saúde e bem estar das pessoas. 

A Associação CAGECE é uma associação de funcionários da CAGECE, 
fundada em 1984, que leva o nome de um funcionário da Companhia, morto 
em serviço. A Associação atua através de ações social, cultural e de lazer 
com a finalidade de ajudar comunidades carentes e instituições 
filantrópicas, promovendo a integração entre os públicos interno e externo, 
através da solidariedade. 
Instituído na CAGECE no ano de 2009, o Programa de Voluntariado tem por 
objetivo incentivar a solidariedade em seus funcionários, motivando a 
participação nas entidades em que a Companhia mantém convênio. 
Composto atualmente por 60 colaboradores, o Programa é coordenado pela 
Gerência de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social (Gduhs). 
Os colaboradores que participam da iniciativa remanejam quatro horas por 
mês de suas funções para realizar o trabalho social nas entidades 
conveniadas ( CAGECE, 2013)  

Com relação à dimensão Estratégia, a empresa adota indicadores que 

possibilitam um melhor desempenho ambiental e social. A empresa utiliza um 

Sistema de Gestão Integrado, composto pelo Sistema de Gestão da Qualidade – 

SGQ e Sistema de Gestão Ambiental – SGA, que visam à integração dos processos 

de qualidade, meio ambiente, segurança, saúde ocupacional e responsabilidade 

social. O Sistema de Gestão Unificado da Cagece tem como referência as Normas 

NBR ISO 9001e NBR ISO/IEC 17025 (qualidade) e NBR ISO 14.001 (meio 

ambiente). Esse posicionamento da sua estratégia é externado claramente no 

discurso abaixo retirado seu site na internet: 

A CAGECE acredita ser seu compromisso a busca pela excelência através 
da melhoria da gestão, otimização do gerenciamento dos processos críticos 
e rotina do dia-a-dia, e atendimento aos requisitos regulamentares 
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aplicáveis e às necessidades e expectativas dos seus clientes. Assim 
sendo, a Empresa intensificou as ações voltadas para a melhoria contínua 
da qualidade dos serviços prestados buscando a gestão pela qualidade, 
processo que se iniciou em 1996 com o Programa 5S (CAGECE, 2013). 
 

Na dimensão Estrutura, o questionário revela que a empresa já criou uma 

estrutura organizacional integrada ao alinhamento organizacional que atende às 

questões socioambientais, monitorada através de metas e indicadores-chave como 

pode ser comprovado pelas informações do site da empresa: 

Em 28 de abril de 2010, através da Portaria Nº054/10/DPR, foi criado o 
Comitê de Auditores Internos do Sistema de Gestão Integrado - SGI com o 
objetivo de formar uma equipe técnica para realizar auditorias internas do 
Sistema de Gestão Integrado - SGI composto pelo Sistema de Gestão da 
Qualidade – SGQ e Sistema de Gestão Ambiental – SGA, tendo como 
referência às normas da série ISO (CAGECE, 2013). 
 
 

No posicionamento Gerencial, a CAGECE está situada no penúltimo 

estágio, segundo sua resposta à pesquisa, mas já é perceptível que ela está 

evoluindo para o último estágio pois observa-se-lhe um ativismo social muito forte 

onde a RSE é situada como parte central do seu modelo de negócios, como é 

relatado no  discurso da organização no sua página da internet, onde são divulgados 

investimentos em pesquisas para criar novas oportunidades de negócios e redução 

de custos adaptando seus produtos e serviços, que possibilitam mercados inclusivos 

onde RSE e negócios se fundem: 

A CAGECE vem investindo em estudos para o desenvolvimento de 
biocombustíveis como a biogasolina, biodiesel e biohidrocarbonetos, a partir 
de subprodutos do tratamento dos efluentes tratados em suas estações de 
tratamento de esgoto. O objetivo da pesquisa é reduzir o impacto ambiental 
do lodo produzido durante o tratamento, eliminando possibilidades de 
contaminação do solo e águas subterrâneas bem como gerando uma 
redução nas despesas com contratos de logística, transporte e descarte 
deste material. Uma dessas pesquisas, atualmente em andamento, visa 
gerar energia Elétrica a partir do esgoto. Na Estação de Tratamento de 
Esgoto do Aracapé, a CAGECE implantou um sistema, como forma de 
projeto-piloto, que recolhe o gás produzido pelo tratamento do esgoto e o 
utiliza no funcionamento de uma motobomba da própria estação (CAGECE, 
2013). 

 

No relacionamento com seus stakeholders, a empresa utiliza várias 

atividades para se comunicar com seus públicos, criando parcerias e alianças, 

criando redes sociais que possibilitam o desenvolvimento da própria organização e 

de outras empresas. 
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O Conhecendo Nossa CAGECE é um programa realizado pela Companhia 
que consiste em visitas guiadas nos principais equipamentos da Empresa e 
tem como objetivo mostrar à população as etapas dos processos de 
tratamento de água e esgotamento sanitário. 
O Teatro de Bonecos da Cagece foi criado no ano de 1999, atuando na 
Capital e no Interior trazendo alegria e diversão para as crianças de 4 a 10 
anos de idade em escolas públicas e particulares do Estado. O teatrinho de 
bonecos tem o objetivo de ensinar aos baixinhos a valorizar e economizar 
água e preservar sempre o meio ambiente.  
O Sisar beneficia pequenas comunidades e visa garantir, a longo prazo, o 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas implantados pela Companhia 
de forma autossustentável. Cada um desses sistemas constitui uma 
Organização Não Governamental sem fins lucrativos, formada pelas 
associações comunitárias representando as populações atendidas, com a 
participação e orientação da CAGECE (CAGECE, 2013). 
 

 

 Na dimensão Transparência, a empresa está no penúltimo estágio e já 

evoluindo para o último. Suas ações são transparentes, visando a assumir 

compromissos constantes com a sociedade, e apresenta-se buscando transparência 

total nas suas ações e atividades, garantidas por iniciativa da organização que 

disponibiliza diversas informações no seu site e no atendimento aos clientes, e é 

reforçada pela Lei Estadual da Transparência: 

 

A Lei Estadual de Acesso à Informação, Lei nº 15.175, sancionada em 28 
de junho, pelo governador Cid Gomes, institui como princípio fundamental 
que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo somente a exceção. 
Sua sanção representa mais um importante passo para a consolidação do 
regime democrático e para o fortalecimento das políticas de transparência 
pública (CAGECE, 2013). 
 

  

Das empresas entrevistadas, a CAGECE foi uma das que mais 

disponibilizou informações nas perguntas abertas do questionário e na sua página 

na internet. Foi autorizada prontamente a divulgação do próprio nome na pesquisa, o 

que sinaliza uma transparência e congruência entre seu discurso e suas ações 

externadas demonstrando uma transparência total no atendimento ao stakeholders. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta pesquisa, buscou-se analisar o estágio de desenvolvimento da 

RSE em empresas cearenses para se conhecer como estão sendo desenvolvidas as 

ações de responsabilidade social empresarial. O tema da responsabilidade social 

empresarial ganha grande relevância na sociedade e nos meios de comunicação, e 

diante desse cenário, buscou-se identificar como as empresas estão trabalhando 

esta questão visando conhecer qual estágio de desenvolvimento em que encontram 

algumas destas organizações, conhecer a visão dos seus gestores e as estratégias 

utilizadas. Para esta análise, foi utilizado o modelo de Mirvis e Googins (2006) que 

possui cinco estágios evolutivos em sete dimensões. Analisando os estágios de RSE 

a partir da realização da pesquisa, que ocorreu no período de março a abril de 2013, 

com duas empresas, sendo, cada uma delas, de setores distintos: comércio e 

serviços, todas da cidade de Fortaleza-CE.  

 

Em relação ao primeiro objetivo específico, que era analisar a dinâmica 

do relacionamento entre empresa e seus stakeholders, verificou-se que o primeiro 

pressuposto que acredita que a dinâmica do relacionamento com os steakholders 

ocorre apenas no estágio elementar, no qual as organizações atuavam apenas com 

atividades filantrópicas e indo um pouco além das exigências legais, mostrou-se 

inadequado sendo o mesmo rejeitado. Das empresas pesquisadas nenhuma se 

encontrava no estágio elementar, pois a pesquisa mostrou que a Empresa Newland 

do setor comercial e a CAGECE do setor de serviços, ambas situavam se no estágio 

integrado. As ações não se limitavam a ações de filantropia e superação das 

obrigações legais, foi possível observar que a CAGECE integra a RSE a sua 

estratégia de negócios e desenvolvendo várias pesquisas, buscando desenvolver 

tecnologia de RSE para aumentar a lucratividade e está evoluindo para o último 

estágio, o Transformador, característico de empresas que são referência em RSE, 

observa-se que esta organização vem desenvolvendo pesquisas e fazendo 

investimentos fazendo com que a cidadania corporativa venha a se fundir com os 

negócios.  

Em relação ao segundo objetivo específico, identificamos que o segundo 

pressuposto que sugere que o conceito de cidadania nas empresas ainda é pouco 
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compreendido, não sendo incorporado na estratégia ou nos negócios empresarias, 

foi refutado, pois o conceito de cidadania ao contrário do que se pensava já é 

compreendido e inserido nas organizações, algumas o desenvolvem de forma mais 

avançada e outras de um modo mais básico. No caso da Newland pode-se observar 

que a mesma inseriu o conceito de cidadania nos seus negócios criando padrões e 

processos organizacionais que introduzem no cotidiano das empresas práticas 

sustentáveis. Na CAGECE o mesmo já começa a se fundir aos seus negócios 

quando vemos a grande quantidade de ações desenvolvidas e os investimentos em 

pesquisa para criar novas oportunidades de negócios tendo a RSE como foco 

 

Ao investigar as dimensões mais desenvolvidas da RSE, o terceiro 

objetivo específico proposto nesta pesquisa, mostrou que o terceiro pressuposto que 

acreditava que as dimensões de RSE no qual as empresas estariam mais 

desenvolvida seriam as dimensões: relacionamento com stakeholders e 

transparência, acreditando-se que para obter uma imagem positiva, a empresa deve 

ser transparente e ter um bom relacionamento, atendendo aos anseios de seus 

stakeholders. O pressuposto foi refutado, pois o estudo revelou que as dimensões 

em que as empresas estavam mais desenvolvidas foram: cidadania, posicionamento 

e estrutura, mostrando estarem certas a visões dos autores que embasaram este 

estudo que citam que a RSE é um tema que desperta a preocupação nas empresas. 

Nas empresas que fizeram parte deste estudo, onde a empresa de menor 

faturamento tinha resultados de 10 milhões por ano, está é uma preocupação 

verídica. 

 

O quarto objetivo específico, que foi verificar os estágios de 

desenvolvimento de RSE das empresas do estudo, mostrou que o quarto 

Pressuposto que preconizava que a CAGECE de serviços estaria no estágio 

engajado por talvez não sofrer muitas pressões dos stakeholders; a Newland está no 

estágio engajado por não sofrer pressões dos stakeholders e em virtude das ações 

de RSE não agregarem valor a sua estratégia; a CAGECE industrial estaria no 

estágio responsável por receber mais pressão dos stakeholders, mostrou-se em 

parte errado, sendo este pressuposto refutado. Os resultados mostram que os 

estágios em que as empresas estão mais situadas são o engajado, o Inovador da 
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Newland e o responsável da CAGECE. Acredita-se que o grande motivador que 

mobiliza uma organização segundo os embasamentos de nossa pesquisa 

bibliográfica sejam os stakeholders, percebe-se que isto ocorre de forma proativa ou 

reativa, alternando-se ou predominando uma destas posturas, de acordo com o 

contexto onde a organização está inserida e de acordo com a pressão que ela 

recebe. Em países menos desenvolvidos como o Brasil, onde existe carência ou 

ineficiência no atendimento a questões sociais e ambientais pelo poder público, a 

pressão sobre as empresas é maior exigindo que elas cumpram um papel social 

para atender tais questões. 

 

Além dos resultados sobre os pressupostos, a pesquisa bibliográfica 

mostrou que o conceito e a prática de RSE não é algo novo e vêm se ampliando ao 

longo do tempo. Inicialmente, segundo os autores destacados, a RSE era 

considerada uma questão meramente filantrópica, passando a atender exigências 

legais, pressões externas dos stakeholders e atualmente torna-se parte da 

estratégia de algumas empresas, fundindo-se aos seus negócios.  

 

Pode-se inferir também que o setor em que a empresa atua e o nível de 

impacto de suas atividades na sociedade, são variáveis que podem influenciar uma 

maior ou menor pressão das suas partes interessadas, como é o caso do setor 

industrial, onde o trabalho promovido por estas empresas, transformando matérias-

primas em produtos, o impacto ambiental ou social é mais perceptível do que o de 

empresas de serviços que trabalham com bens menos tangíveis e no qual seus 

impactos são menos perceptíveis.  

 

Conclui-se que os investimentos em RSE podem variar entre países, 

regiões, setores e estratégias de organização, porque existem diferentes 

necessidades e focos de atuação nesta área. Uma empresa que esteja no estágio 

inicial e que não possui muitas ações de RSE, não indica que ela seja 

descompromissada ou que não se importe com a sociedade ao seu redor, a falta de 

ações sociais corporativas em determinado momento do seu desenvolvimento não 

implica que a organização seja irresponsável, mas que ela, neste exato contexto, 

apresenta uma postura e estrutura capaz de conseguir permanecer de forma 
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confortável, suportando as demandas dos seus stakeholders, mas quando estes a 

pressionarem por um novo padrão de ações, a organização reage evoluindo para 

atender as demandas que se apresentem e dessa forma continuar essa evolução de 

um modo proativo.  

 

Diante dos resultados obtidos, foram confirmadas evidências de que no 

processo de evolução entre os diferentes estágios de responsabilidade social 

empresarial pode ocorrer uma fase de transição na qual a organização apresenta 

características de dois estágios ao mesmo tempo, sendo identificadas 

características do estado atual e outras do próximo estágio para o qual a empresa  

evoluirá, conclui-se então que nas diferentes dimensões, as organizações não 

apresentam um comportamento homogêneo nas suas ações de RSE, mas se 

comportam de modo heterogêneo e híbrido. Isso pode ser explicado pelo processo 

no qual as empresas necessitam passar para avançar através dos cinco estágios de 

evolução, onde as empresas precisam passar precisam criar condições e estrutura 

para ir de um nível a outro. É o que Mirvis e Googins (2006) denominaram de 

gatilhos. 
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APENDICE A - MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO NO ESTUDO 

 

BLOCO I: DADOS DA EMPRESA 

 

EMPRESA:________________________________________________________________NÚMERO DE EMPREGADOS 

:______________ 

FATURAMENTO ANUAL:____________________Setor: (   )  Industria, (   ) Comercio (   )  Serviços 

 
BLOCO II: PERGUNTAS SOBRE AS DIMENSÕES EM RSC: 

Gostaríamos de conhecer um pouco sobre as ações de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) para isso pedimos que o Sr(a) assinale dentre 
as alternativa  citadas nas colunas X, Y, Z, W e K  assinale aquela em que você acha que sua empresa mais se assemelha em relação as 
dimensões(primeira coluna da direita): Conceito de cidadania, Estratégia, Liderança, Estrutura, Posicionamento gerencial, relacionamento com 
stakeholders e transparência. 

 

DIMENSÃO X Y Z W K 

CONCEITO DE 
CIDADANIA : 

Como a cidadania é 
definida? O quão 

compreensiva ela é?  
(MIRVIS ; GOOGINS , 

2006) 

(   ) Minha empresa 
Conhece pouco ou 
parcialmente o conceito 
de responsabilidade 
social corporativa, 
 
Acreditamos que  apenas 
o cumprimento das leis é 
a nossa obrigação, os 
problemas sociais devem 
ser tratados pelo poder 
público. 

(    ) Minha empresa 
compreende a RSC 
como filantropia 
fazendo  doações a 
entidades ou 
comunidades 
 
Investimos em 
projetos de proteção 
ambiental e nossas 
ações vão além do 
que é exigido pelas 
leis 
 

(    ) Temos uma visão 
ampla de 
responsabilidade social 
empresarial onde 
assumimos  uma 
posição de coordenação 
de ações para pessoas 
que influenciam ou são 
influenciadas por nosso 
negócio 

(    ) As ações da 
empresa atendem a 
questões ambientais, 
econômicas e sociais 
 
 

(    ) Minha empresa cria 
mercados em que 
cidadania corporativa e 
negócios se fundem em 
um só tentando mudar o 
mercado 
 
 

ESTRATÉGIA: Qual o (    ) Minha empresa não (    ) Minha empresa (    ) Minha empresa (    ) Minha empresa (    ) A empresa coloca a 
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DIMENSÃO X Y Z W K 

objetivo da 
Responsabilidade 

Social  em uma 
empresa 

(MIRVIS ; GOOGINS , 
2006) 

possui programas de 
Responsabilidade Social 

Restringe-se ao 
cumprimento das leis, 
fazendo prestação de  
contas a sociedade, 

divisão dos lucros e paga 
mento de todos os seus 

impostos. 

realiza ações que vão 
além do que é exigido 

pela lei e adota  
políticas que visam 

diminuir os riscos  de 
abalo a reputação da 

organizacional 

assume uma posição de 
liderança nas ações de 

SER. 
Buscamos alinhar  a 

estratégia 
organizacional com os 
processos e programas 
que tornam a empresa 

sustentável 

adota indicadores que 
levam a uma melhor 

performance  
ambiental e social 
como: Indicadores 
Ethos, GRI(Global 
Report Initiative), 
Triple Bottom Line 
e/ou ecoeficiência 

cidadania corporativa 
como parte central de 

seu modelo de negócios 
Adota como estratégia de 

gestão o conceito de 
RSE 

LIDERANÇA : 
Os gestores apóiam a 

Responsabilidade 
Social Empresarial ? 

Eles lideram os 
esforços? 

(MIRVIS ; GOOGINS , 
2006) 

(    ) Na minha empresa a 
liderança nos processos  

e ações de 
sustentabilidade é 

exercida de forma mínima 
ou  não existe . Não tem 
definido uma pessoa que 

lidere ou mobilize a 
realização de ações de 
cidadania corporativa 

(    ) Minha empresa 
tem ações de RSE 

desenvolvidas 
modificando nosso 

papel enquanto 
empresa na sociedade  

no tocante as 
questões sociais e 

ambientais 
Nós oferecemos apoio 
para a realização de 

ações de RSE 

(    ) Na minha empresa 
os líderes possuem uma 
visão mais aprofundada 
das questões sociais e 
ambientais , assumindo 
o papel de coordenar as 
ações de RSE junto aos 

stakeholders 

(    ) Minha empresa 
Lidera  a frente dos 

processos de 
sustentabilidade  

abraçando Causas 
ambientais e sociais  e 
colocando-as nas suas 

linhas de negócios 

(    ) Minha empresa tem 
um posicionamento 

visionário deixando de 
imitar e começando a 

criar processos e ações 
sustentáveis tornando-se 

referencia 

ESTRUTURA : Como 
as responsabilidades 

para a cidadania 
corporativa é gerida? 
As ações , os comitês 
ou departamentos de 

RSE são “Ilhas” 
dentro da empresa, ou 
existe uma integração 

entre os diversos 
setores? (MIRVIS ; 
GOOGINS ,2006) 

(    ) A  RSE  é tratada 
pelos líderes com vistas a 

atender interesses 
particulares da empresa. 

A estrutura para atender a 
demandas sustentáveis 

ainda não existe em 
nossa organização 

(    ) Não possuímos 
uma estrutura para 

atender demandadas 
do nosso público, as 

ações são 
desenvolvidas em 

áreas isoladas(ilhas) 
da empresa como: 

comitês, 
departamentos que 
lidam com a RSE 

(    ) As estruturas da 
RSE Funcionam de 

forma interligada, onde 
cada setor da  empresa 
possui  agenda própria 
para o desenvolvimento 

das ações. Nosso 
grande desafio é criar a 

coerência entre as 
ações desenvolvidas 

nos diversos setores da 
empresa alinhando a 

estratégia da empresa 
com os programas e 

processos que  focam a 
sustentabilidade 

(   ) Em nossa 
empresa buscamos o 

alinhamento 
organizacional com 

uma estrutura 
integrada para lidar 
com as demandas 

para isso utilizamos 
metas, indicadores 

chaves de 
performance e 
monitoramento 

constante 

(    ) Nossa empresa 
integra totalmente a 

sustentabilidade no seu 
modelo de negócios 

possuindo uma estrutura 
para ações que nos 
tornam referencia. 
Adaptamos nossos 

produtos visando gerar  
mercados inclusivos 
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DIMENSÃO X Y Z W K 

 

POSICIONAMENTO 
GERENCIAL: Como a 
empresa lida com as 
questões que surgem 
relacionadas a SER? 
O quão responsiva a 
empresa é em termos 
de políticas de SER, 

programas e 
performance? (MIRVIS 

; GOOGINS , 2006) 

(    ) Minha empresa tem 
um posicionamento 
defensivo pois nos 

preocupamos mais com 
os interesses 

organizacionais 

(    ) Minha empresa 
mostra-se reativa nos 

mobilizamos em 
assumir compromissos 
sociais após situações 

ou acontecimentos 
que exijam ações 

sustentáveis 

(    ) Minha empresa 
abraça  o conceito de 
RSE, assumimos uma 
postura de liderança 
frente as questões 

sustentáveis, atuando 
de forma planejada e 

articulada nos tornando 
mais comprometidos e 

assumindo maiores 
responsabilidade em 

nossos diversos  papeis. 

(    ) Minha empresa 
age de forma inclusiva 

de cidadania e com 
um comportamento 

proativo, 
desenvolvendo 
soluções sociais  

antecipada  a 
possíveis cenários,  

focando seu 
posicionamento 

sustentável 
deslocando a empresa 

da posição de 
coordenação para a 

colaboração 
 

(    ) Minha empresa  
possui ativismo social e 
ambiental, posicionando 

a RSE como parte 
central de seu modelo de 
negócio adaptando seus 

produtos de modo a  
possibilitar mercados 

inclusivos onde a RSE e 
negócios se fundem. 

 

RELACIONAMENTO 
COM 

STAKEHOLDERS: 
Como a empresa se 

engaja com os 
stakeholders? 

(MIRVIS ; GOOGINS , 
2006) 

(    ) Minha empresa ao se 
relacionar com seus 

stakeholder s tem um 
posicionamento em que 
tem como foco atender  

seus  próprios interesses 
 

Não gerenciamos 
interesses de pessoas 
que afetem ou sejam 
afetadas por nosso 

negócio (stakeholders) 

(    ) Minha empresa  é 
interativa desenvolve 
ações que atende aos  
anseios de pessoas  
que tem uma relação 
mais aproximada de 
interesse em nossos 

negócios(stakeholders
) 

(    ) Minha empresa 
relaciona-se com 

pessoas de diversos 
seguimentos de atuação 

que afetem ou sejam 
afetadas por nosso 

negócio (stakeholders) 
como empresas mais 

experientes em 
cidadania corporativa, 
especialistas ,fóruns, 

eventos relacionados a 
área,  influenciando e 

sendo influenciada 

Minha empresa Faz 
parcerias e alianças  
criando redes sociais 

em prol do  
desenvolvimento da 
empresa  e de outras 

organizações 
 

(    ) Minha empresa se 
apresenta a todos os 
stakeholders de forma 
transparente , tendo 

relações compartilhadas 
,sistêmicas e integradas, 

com outras 
organizações: Opera ndo 

em parceria com o 
governo, ONGs 

buscando transformar o 
mundo em um lugar 

melhor 
 

TRANSPARÊNCIA: O 
quanto “aberta” é uma 

organização com 
relação a sua 
perfomance 

(   ) minha empresa só é 
transparente o suficiente 

para proteger seus 
interesses 

(    ) Minha empresa 
possui relações 

públicas atuando de 
forma transparente 

somente com o 

(    ) Minha empresa 
fornece informações 

abertas ao público em 
geral. 

(    ) Minha empresa é 
transparente ,visando 

dar garantias de 
assumir compromissos 

constantes com a 

(    ) Minha empresa tem 
transparência total nas 

suas ações e atividades 
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DIMENSÃO X Y Z W K 

financeira, social e 
ambiental? (MIRVIS ; 

GOOGINS , 2006) 

público que possui 
afinidades 

sociedade. 

 

BLOCO III : COMENTÁRIOS SOBRE O HISTÓRICO DA EMPRESA: 

 

1. Fale um pouco a importância da Responsabilidade Social  para a sua empresa. 
 

2. Fale sobre as ações de Responsabilidade Social investida internamente e externamente. 

 

Autoriza a divulgar nome da empresa na pesquisa: (   ) Sim  (  ) Não 

 

Em respeito à vontade das empresas participantes da pesquisa  só divulgaremos o nome da empresa com a devida 

autorização acima. 
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APENDICE B - ANEXO DAS RESPOSTAS DO BLOCO III DOS QUETINÁRIO DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 

BLOCO III : COMENTÁRIOS SOBRE O HISTÓRICO DA EMPRESA CAGECE: 

 

Fale um pouco a importância da Responsabilidade Social para a sua empresa. 

A Cagece já evidenciava a importância e sua preocupação ambiental e social, quando, ainda em 1995, iniciou o Programa em 

Educação Sanitária, hoje da responsabilidade da Gerência de Responsabilidade e Interação Social, e em 2002, com a criação da 

Gerencia do Meio Ambiente - GEMAM, unidade gerencial responsável por todas as atividades relacionadas às questões 

ambientais. Cabe a GEMAM o mapeamento, identificação e resolução integrada com as demais partes interessadas (internas e 

externa à empresa) das questões de impacto ambiental da Cagece.  Em 2007, foi criadas da Supervisão de Responsabilidade 

Social, hoje Coordenação de Responsabilidade Social parte integrante da Gerência de Responsabilidade e Integração Social, que 

responde pela supervisão, planejamento, organização, execução, avaliação e consolidação das atividades relacionadas à 

Responsabilidade Social da Companhia.  

 

3. Fale sobre as ações de responsabilidade social investida internamente e externamente. 

Em termos de fortalecimento da sociedade, destaca-se, também o Programa de Educação Sanitária, implantado em 1995 com 

o foco de sensibilizar e monitorar as comunidades, realizar cadastramento de futuros usuários, organizar seminários direcionados 

para o associativismo, cooperativismo e educação ambiental e sanitária. Desde 2001, o programa passou a ter um caráter 

continuado, composto por um conjunto de atividades sócio-ambientais interligadas para os diversos setores da sociedade. 

A Cagece com o Programa de Eficientização Energética que, no período de 2006 a 2007, promoveu ações de ampliação da 

estação de tratamento de água do Gavião e do reservatório do Ancuri, retirada de bombeamento no horário de ponta, desativação 
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de elevatórias, trocas de conjuntos moto-bomba, gerando uma economia da ordem de R$ 9 milhões (18% do custo total anual com 

energia elétrica). A utilização do Laboratório Móvel para realizar diagnósticos elétricos e hidráulicos nas estações de bombeamento 

gerou significativa economia no consumo de energia e melhorou a produtividade dos sistemas trabalhados. Programa de redução 

e controle das perdas físicas de água: com a criação da Gerência de Controle de Perdas - GECOP foi intensificado o plano de 

combate às perdas de água, utilizadas técnicas mais modernas disponíveis (controle de pressões por telemetria, detecção de 

vazamentos ocultos através de loggers de ruído, correlacionadores e geofones, utilização de medidores eletromagnéticos e ultra-

sônicos de alta precisão para a macromedição, redução da idade média do parque de hidrômetros para 2,98 anos, válvulas de 

controle de pressão, entre outras) que culminou em uma redução do IANF de 35,3% (2003) para 25,47% em 2008. Projeto de 

Usinas Termoelétricas (UTEs): objetiva reduzir impactos ambientais decorrentes de transbordamentos da rede de esgoto por falta 

de energia elétrica, assegurando maior confiabilidade operacional ao sistema de macro coleta de esgoto quanto à necessidade de 

fonte de energia de emergência.  No Programa Despoluição dos Recursos Hídricos a Cagece realiza ações, com visitas efetuadas 

em Fortaleza, para inspeção dos imóveis com o objetivo de garantir a utilização do sistema de esgotamento sanitário, reduzir a 

poluição na orla marítima e melhorar a balneabilidade das praias. No Programa Educação Sanitária a ação se realiza através de 

visitas domiciliares no Estado, com o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre a importância da água tratada, seu uso racional, 

a importância do sistema de esgotamento sanitário e seu correto uso, bem como por palestras educativas e apresentações de 

teatro de mamulengo. 

O Programa de Financiamento de Ligações e Interligações de Esgoto visa custear ou financiar as ligações/interligações dos 

clientes de padrão baixo, regular e médio, sendo que, no caso cliente de padrão baixo os serviços são promovidos gratuitamente. 

O Programa de Voluntariado Corporativo, com a definição de política e institucionalização, oferece diferentes formas de apoio a 

ações espontâneas de seus colaboradores, esse Programa inclui ações distintas, tais como: realização de campanhas internas em 

torno de uma causa; doação financeira em prol de grupos específicos; e, principalmente, o incentivo em disponibilizar 4 horas/mês, 
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na jornada de trabalho do empregado, para realização de ações voluntárias em entidades da comunidade. Atinge tanto a capital 

como o interior com 69 instituições inscritas e 40 empregados voluntários. Outra ação de voluntariado que merece destaque foi à 

criação do Grupo Amigos do Meio Ambiente, em 2009, que objetiva incentivar os colaboradores a realizarem ações de 

preservação ambiental em conjunto com a sociedade.  No ambito do público interno, em 2007, foi elaborado o Código de Ética e 

Conduta, que formaliza as regras de conduta da diretoria, empregados e colaboradores, com os diversos públicos. Em adição à 

licença previdenciária de 120 (cento e vinte dias), Licença Maternidade, a Cagece passou a conceder, desde 2007, mais 2 (dois) 

meses de licença maternidade remunerada em favor de suas empregadas, o que totaliza 6 (seis) meses de afastamento. 

O Programa de Elevação de Escolaridade visa à promoção e expansão das ações de educação básica para os 

empregados e terceirizados que desejem concluir a escolarização formal. É voltado não somente para a melhoria das 

competências requeridas pelo mercado de trabalho, mas pretende, acima de tudo, assegurar ao trabalhador o pleno direito à 

educação e contribuir para o desenvolvimento de suas capacidades, aptidões e habilidades. 

A Campanha de Doação de Medula Óssea, realizada em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará – 

Hemoce –, objetivando a conscientização sobre a importância da doação de medula óssea e o aumento do número de doadores. A 

Campanha motivou o cadastro de mais de 400 doadores. 

           O Programa Saúde do Trabalhador, que objetiva sensibilizar os empregados da importância do cuidado com a saúde, tendo 

em vista o bem-estar físico, mental e social. É apresentado em dias subseqüentes, permanecendo o tempo necessário para 

atender a todos os empregados da Unidade. São oito horas diárias de atividades, com informações sobre doenças e de melhoria 

da qualidade de vida e realização de serviços de saúde. O Programa que acontecia nas Unidades da capital, a partir de 2009, 

estendeu-se ao interior, contemplando todos os colaboradores. Em 2009, como forma de reconhecimento e incentivo, o empregado 

passou a ter folga remunerada na data do aniversário. Com a adoção de uma Política Interna de Educação e Prevenção às 

DST/HIV/AIDS, implantada em 2010, posiciona-se ativamente no processo de educação e controle da epidemia.  
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Trabalha, também, a prevenção e recuperação de dependentes químicos, conscientizando os empregados, familiares e 

gerências sobre a doença, sensibilizando-os para participar das reuniões do Grupo Água Viva, o qual reuni-se, duas vezes por 

semana, nas dependências da Cagece e durante o expediente, tendo como referencial a metodologia do AA. Ressaltamos que em 

2012, foram criados 05 grupos nas unidades do interior. Os colaboradores contam com acompanhamento psicossocial de 

familiares e seus dependentes em situações diversas, como: internação em casos de alcoolismo, doenças, entre outros.  

Realizada, sempre que necessária, Campanha de Doação de Equipamentos Médicos para conseguir equipamentos que 

visem a melhoria da qualidade de vida de empregados e seus dependentes, com deficiência parcial ou permanente.  Em 2012, 

tivemos 17 doações, sendo: 07 cadeiras de rodas, 02 colchões d’água, 5 muletas, 02 cadeiras higiênicas e 1 andajás. A Cagece 

mantém convênio com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Ceará - Fujisan, visando assegurar o desenvolvimento do 

Programa de Doação de Sangue. O estoque de sangue é partilhado entre a Cagece (colaboradores e dependentes), e o Fujisan, 

com destino a hospitais carentes e a Fundação do Hemofílico. Foi feita campanha durante o Programa Saúde do Trabalhador. São 

realizados exames imunohematológicos e sorológicos no doador, no momento da doação.   

Em junho de 2011, houve a implantação do Grupo Saúde Total, com a formação de três grupos. Objetiva que os integrantes 

tenham uma melhor qualidade de vida, através da reeducação alimentar e do relato de experiências, além de vivências e 

dinâmicas de grupo propostas por psicólogas.  

O Natal Solidário é um movimento entre os colaboradores, para angariar alimentos com o objetivo de distribuir cestas 

básicas para os colaboradores terceiros, que percebem um salário mínimo mensal trabalhando nos serviços gerais (limpeza e 

jardinagem).  

 

2 Autoriza a divulgar nome da empresa na pesquisa: ( x  ) Sim  (  ) Não 
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APENDICE C -  BLOCO III : COMENTÁRIOS SOBRE O HISTÓRICO DA EMPRESA NEWLAND: 

1. Fale um pouco a importância da Responsabilidade Social  para a sua empresa. 

A Newland Veiculos baseia nos dois princípios que norteiam e sustentam a filosofia de trabalho da Toyota: a melhoria contínua de seus 
processos e o respeito pelas pessoas. Com isso, o desenvolvimento dos recursos humanos é um dos principais valores da companhia, sendo um 
dos responsáveis diretos pelo acelerado crescimento global, tanto da empresa quanto da marca Toyota. 

Para a Toyota, desenvolver um ambiente de trabalho voltado para reduzir as agressões ao meio ambiente e uma ação sustentável para toda a 
comunidade no entorno de suas operações não se restringe às iniciativas empresariais. 

2. Fale sobre as ações de responsabilidade social investida internamente e externamente. 

A Newland Veículos está sempre buscando contribuir de alguma forma em ações solidarias, a ultima foi a AÇÃO SOLIDÁRIA – 

NATAL SEM FOME, cuja a contribuição partiu através dos funcionários, , com a finalidade ímpar de proporcionar dias mais felizes a todas às 

famílias agraciadas. 

Arrecadamos o valor de R$ 6.675,00, em dinheiro, que somados aos alimentos arrecadados, proporcionou um total de 2.245 quilos de 

alimentos e produtos de higiene. Entregamos 81 cestas de alimentos, bem como a distribuição de roupas, sandálias e brinquedos, 

“beneficiando” um total de 365 pessoas, sendo 214 adultos e 151 crianças. Entre outras ações a empresa trabalha com programas de 

qualidade voltados ao respeito ao ser humano, seja funcionários ou clientes. Programa ISO14001 que vem agregar valor para toda empresa e 

comunidade. 

Autoriza a divulgar nome da empresa na pesquisa: (  x ) Sim  (  ) Não 

Em respeito a vontade das empresas participantes da pesquisa  só divulgaremos o nome da empresa com a devida 

autorização acima. 


