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Resumo 

A Contabilidade de Gestão no suporte da Responsabilidade Social Corporativa 

 

Esta tese analisa a Contabilidade de Gestão (CG) no suporte da Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) em organizações industriais, especificamente, procura-se compreender 

como e porquê estas práticas são adotadas. Na literatura vários autores apelam para trabalhos 

nesta área, dada a escassez de investigações e a necessidade de reduzir o gap entre o 

conhecimento teórico e prático. Alguns estudos indicam que as organizações respondem às 

pressões institucionais e que, portanto, estão a refletir a realidade social deste ambiente como 

forma de assegurar a sua sobrevivência. Este pressuposto levou esta investigação a adotar a 

linha teórica da Nova Sociologia Institucional (NIS), suportada pela Teoria Institucional para 

a construção da explanação e, a complementar o referencial é feito uso dos princípios de 

relacionamento com os stakeholders da Teoria dos Stakeholders, bem como dos conceitos de 

Sistemas Institucionais. A metodologia adotada é o estudo de caso múltiplo, paradigma 

positivista, abordagem qualitativa e natureza explanatória, no qual se busca responder como 

e porquê. Adotou-se a entrevista semiestruturada para a coleta de dados, analisaram-se nove 

casos, tendo sido realizadas 27 entrevistas. Os resultados indicam que as organizações são 

homogêneas na dimensão ambiental, todavia, não o são na dimensão social, bem como estão 

a apresentar isomorfismo coercivo para as práticas da CG para as questões ambientais e 

normativo para as questões sociais. A explicação pode ser encontrada no sistema regulatório 

do país que é complexo e rigoroso para as questões ambientais, por estar voltado ao 

atendimento do sistema produtivo do país e as organizações analisadas serem do setor 

industrial. A sociedade, por sua vez, encontra-se ao largo do sistema regulatório. O sistema 

cultural-cognitivo também interfere, uma vez que, apesar da sociedade brasileira valorizar o 

meio ambiente e de ser solidária, não apresenta formas estruturadas de exercer pressão. 

Portanto, evidenciou-se que as questões ambientais estão a representar risco para a 

organização, enquanto que as questões sociais não estão a representar risco.  

 

Palavras-chave: Contabilidade de Gestão, Institucionalização, Legitimidade, Nova 

Sociologia Institucional, Responsabilidade Social Corporativa, Teoria Institucional, Teoria 

dos Stakeholders. 
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Abstract 

How Management Accounting supports Corporate Social Responsibility 

 

This thesis analyzes Management Accounting (MA) in support of Corporate Social 

Responsibility (CSR) in industrial organizations. Specifically, it aims to understand how and 

why these practices are adopted. In the literature, several authors call for work in this area, 

given the scarcity of research and the need to reduce the gap between theoretical and practical 

knowledge. Some studies indicate that organizations respond to institutional pressures and 

therefore they are reflecting the social reality of this environment as a mean of ensuring their 

survival. Therefore, this assumption led this research to adopt the theoretical line of the New 

Institutional Sociology, supported by the Institutional Theory for the construction of the 

explanation and to complement the referential is made use of the principles of stakeholders’ 

relationship of Stakeholders Theory, as well as concepts of Institutional Systems. The 

methodology adopted is the multiple case study, positivist paradigm, qualitative approach and 

explanatory nature, in which one tries to answer the how and why. A semistructured interview 

was used to collect data, nine cases were analyzed and 27 interviews were conducted. The 

results indicate that organizations are homogeneous in the environmental dimension, 

however, they are not in the social dimension, as well as they are presenting coercive 

isomorphism to MA practices for environmental and normative to the social issues. The 

explanation can be found in the country's regulatory system, which is complex and rigorous 

for environmental issues, because it is focused on the country's productive system and the 

organizations analyzed are from the industrial sector. Society, in turn, is off this regulatory 

system. The cultural-cognitive system also interferes, since, despite Brazilian society values 

the environment and is solidary, does not present structured forms to exerting pressure. 

Therefore, the study found evidence that environmental issues represent risk to the 

organization, while social issues are not representing risk. 

 

Keywords: Management Accounting, Corporate Social Responsibility, Institutional Theory, 

Institutionalisation, Legitimacy, New Institutional Sociology, Stakeholder Theory.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta investigação científica posiciona-se na área da Contabilidade e dentro desta, na área de 

Gestão, uma vez que os elementos que compõe a proposta investigativa, num sentido amplo, 

são as práticas da Contabilidade de Gestão e as atividades da Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC).  

 

A proposta investigativa pretende compreender a forma como estes dois elementos estão 

integrados num processo de controlo de gestão interna e, complementarmente compreender 

porquê as organizações fazem uso das práticas da Contabilidade de Gestão no apoio das 

atividades da RSC. 

 

Os pressupostos para esta investigação encontram sustentação na Nova Sociologia 

Institucional (NIS)1 o qual supõe que as organizações estão a refletir a realidade social do 

ambiente no qual estão a operar como forma de assegurar a sua sobrevivência (Meyer & 

Rowan, 1977). 

  

Para obter a resposta desta investigação é então desenvolvido todo um trabalho científico 

investigativo, o qual está descrito neste capítulo introdutório, portanto, sua estrutura 

compreende a descrição do problema de pesquisa e explicações da escolha do tema, o 

desenvolvimento das questões norteadoras, o objetivo da pesquisa e seus contributos 

esperados, um resumo da metodologia e o posicionamento ontológico e epistemológico do 

investigador. 

 

 

                                                 
1 New Institutional Sociology (NIS) (Major & Ribeiro, 2009). 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA E ESCOLHA DO TEMA 

A proposta desta investigação baseia-se no pressuposto de que as organizações operam num 

ambiente institucional no qual diversos elementos deste ambiente exercem pressão ao ponto 

de provocar-lhes mudanças na sua estrutura, portanto, estas organizações refletem a realidade 

social deste ambiente como forma de assegurar a sua sobrevivência (Meyer & Rowan, 1977).  

 

Assim, como forma de assegurar a sua sobrevivência as organizações adotam práticas, rotinas, 

processos, valores sociais e outros mecanismos institucionalizados e legitimados no ambiente 

institucional, adaptando-se a esse ambiente (Abernethy & Brownell, 1999; Abernethy & Wai 

Fong, 1996). Os elementos do ambiente institucional tornam-se institucionalizados pelos 

constituintes deste ambiente, os quais também os tornam legítimos (Meyer & Rowan, 1977).  

 

Atualmente, neste ambiente institucional um novo elemento surgiu. Trata-se de uma nova 

forma de ver a responsabilidade das organizações, ou seja, a sua responsabilidade social. Este 

novo elemento do ambiente institucional está a provocar mudanças nas organizações, uma 

vez que se trata de um elemento já legitimado pela sociedade. 

 

Neste sentido, as organizações passaram a adotar as práticas de responsabilidade social como 

forma de adaptação aos valores sociais institucionalizados e legitimados no ambiente 

institucional no qual estão a operar, incorporando-as em suas atividades. Nas organizações, 

esta atividade passa a denominar-se Responsabilidade Social Corporativa (RSC). 

 

Portanto, uma vez adotada a responsabilidade social já legitimada, as organizações necessitam 

assegurar sua efetividade, neste sentido, podem adotar as práticas da Contabilidade de Gestão, 

as quais também já estão institucionalizadas e legitimadas no ambiente institucional no qual 

a organização está a operar. 

 

Na literatura ainda pouco se sabe sobre o uso das práticas da Contabilidade de Gestão no 

suporte da RSC, são escasas as investigações que analisam a forma como as organizações 

fazem uso destas práticas e mais insuficiente são as investigações que incluem a compreensão 
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do porquê da adoção destas práticas (Abernethy & Brownell, 1999; Gond, Grubnic, Herzig, 

& Moon, 2012; Songini & Pistoni, 2012).  

 

Esta escassez de investigações acabou por gerar um gap entre o conhecimento teórico e 

prático sobre este tema (Gond et al., 2012; Gray, Dey, Owen, Evans, & Zadek, 1997; Songini 

& Pistoni, 2012). Desta forma, com base na insuficiência de investigações sobre o tema e na 

tentativa de reduzir o gap entre os conhecimentos, considera-se relevante investigar a 

Contabilidade de Gestão no suporte da Responsabilidade Social Corporativa (RSC). 

 

A especificidade do tema está em compreender a forma como e porquê as práticas da 

Contabilidade de Gestão são utilizadas no controlo organizacional das atividades da RSC 

pelas organizações no ambiente institucional no qual estão a operar.  

 

A Contabilidade de Gestão é um processo de produção de informações financeiras e 

operacionais destinadas aos colaboradores, gerentes e gestores de topo com a finalidade de 

auxiliá-los a atingir os objetivos organizacionais, é orientado pelas necessidades de 

informação internas e de orientações para as decisões operacionais e de investimentos 

(Atkinson, Kaplan, Matsumura, & Young, 2007; Horngren, Sundem, & Stratton, 2004).  

 

É um sistema que coordena o que os gestores devem fazer (Anthony & Govindarajan, 2007) 

e assegura que a organização realiza as suas estratégias de forma eficaz e eficiente (Anthony 

& Dearden, 1998; Anthony, 1956; Gonzáles, 2003).  

 

Por sua vez, a RSC é uma atividade que consiste de políticas e práticas que refletem a 

responsabilidade social da organização (Matten & Moon, 2008). Trata-se de uma atividade 

formal, voluntária ou não, mas com a finalidade de atender as necessidades sociais e 

ambientais dos stakeholders (EC, 2001; Falck & Heblich, 2007; Husted, 2003; Schieg, 2009). 

Ela contribui para obtenção da legitimidade social (Gray, Owen, & Maunders, 1988; 

Morimoto, Ash, & Hope, 2005).  

 

Algumas razões conduzem as organizações a adotarem as práticas da Contabilidade de Gestão 

no suporte das atividades da RSC, podendo-se exemplificar a necessidade de interação da 

organização com os stakeholders (Karapetrovic, 2002), de eficiência nos resultados das 
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questões sociais e ambientais (Gonzáles, 2003), necessidade de transparência  (GRI, 2014; 

Joseph, 2012), ou proteção da imagem de organização cidadã (Parguel, Benoît-Moreau, & 

Larcenaeux, 2011; Quaak, Aalbers, & Goedee, 2007).  

 

Ou ainda, a obtenção de benefícios de longo prazo pela redução de riscos sociais e ambientais 

do governo, subsídios e contratos, aliviar pressões de grupos ambientalistas e tornar-se mais 

competitiva (Ferreira, Santos, Reis, & Marques, 2010; Jhunjhunwala, 2014), bem como a 

busca pela legitimidade social (Dowling & Pfeffer, 1975; Parguel et al., 2011). 

 

Outros temas da Contabilidade de Gestão na RSC podem ser encontrados na literatura, 

todavia, os seus centros de atenção estão na avaliação de desempenho económico ou valor de 

mercado das organizações (Frase, 2012), ligações entre Gestão Ambiental, Contabilidade de 

Gestão Ambiental e uso do Custeio ABC (Bartolomeo et al., 2000; Gale, 2006; Raiborn, 

Butler, & Massoud, 2011; Tsai et al., 2012).   

 

Ou ainda a integração da RSC aos processos de negócio (Asif, Searcy, Zutshi, & Fisscher, 

2013; Lock & Seele, 2016), ou aos projetos de gestão  (Schieg, 2009), e adoção dos conceitos 

e práticas de cidadania corporativa (Mirvis & Googins, 2006).  

 

A lista de temas apresentados acima sugere que as investigações estão centradas numa linha 

instrumentalista, abordagem quantitativa e paradigma positivista. Neste sentido, a proposta 

desta investigação é explanativa, portanto, compreendida no campo da reflexão, apresenta 

paradigma positivista e uma abordagem qualitativa.  

  

Mesmo no universo instrumentalista, as investigações que analisam as práticas da 

Contabilidade de Gestão no dia-a-dia das organizações são escassas (Aldama, Amar, & 

Trostianki, 2009; Lock & Seele, 2016; Pollach, Johansen, Nielsen, & Thomsen, 2012; Songini 

& Pistoni, 2012; Strand, 2013). Mais escassas ainda são investigações de natureza explanativa 

sobre este tema. 

 

Em suma, corroborado pela escassez de investigações neste tema, pela dificuldade de realizar 

investigações nesta área devido ao fenômeno corresponder às atividades do dia-a-dia das 
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organizações e dificuldade na coleta dos dados, percebeu-se a relevância de serem realizadas 

investigações neste tema como um contributo para o universo científico. 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA DA INVESTIGAÇÃO 

Ao serem evidenciados o gap entre o conhecimento teórico e prático, corroborados pela 

escassez de investigações sobre este tema, diversas necessidades de conhecimentos passaram 

a ser percebidos como necessários. Por exemplo, considera-se relevante compreender a forma 

como as organizações fazem uso das práticas da Contabilidade de Gestão no apoio à RSC, 

todavia, é também relevante compreender porquê elas adotam estas práticas.  

 

Portanto, motivada pelo pressuposto de que as organizações refletem a realidade social do 

ambiente institucional no qual estão a operar por questões de sobrevivência, sustentada pela 

evidenciação de que são escassas as investigações sobre o uso das práticas da CG no suporte 

da RSC e a perceção de que há um gap entre o conhecimento teórico e prático sobre este tema, 

esta investigação desenvolveu a questão de partida, a seguir:  

 

 

As organizações fazem uso das práticas da Contabilidade de Gestão para suportar as 

atividades da RSC? De que modo e porquê utilizam estas práticas? 

 

 

Na conceção desta questão de partida considerou-se que as organizações estão inseridas em 

ambientes institucionalizados, cujos elementos estão a exercer pressão sobre as organizações 

de forma a provocar-lhes mudanças na sua strutura (Abernethy & Wai Fong, 1996; Abreu, 

Castro, Soares, & Silva Filho, 2012; Matten & Moon, 2008; Meyer & Rowan, 1977). 

Esta questão também é sustentada pela afirmação de que as práticas da CG são resultado de 

pressões econômicas, bem como de natureza institucional (Major & Ribeiro, 2009). 
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A linha teórica adotada da Nova Sociologia Institucional (NIS) entende que as organizações 

são, na verdade, reflexos do ambiente institucional no qual estão a operar (Meyer & Rowan, 

1977).  

 

Para dar uma estrutura no desenvolvimento das explanações fez-se uso do modelo de 

sustentabilidade corporativa (Epstein, 2008), que é apresentado com mais desenvolvimento 

no Capítulo 2.  

 

A expressão sustentabilidade corporativa utilizada por Epstein (2008), foi desenvolvida a 

partir das definições do tripé da sustentabilidade, o ‘triple bottom line’, que se refere aos 

resultados da organização e que são mensurados nos seus aspectos econômicos, sociais e 

ambientais desenvolvidos por Elkington (1997). Este termo tem sido utilizado recentemente 

por muitas organizações (Gabrusewicz, 2013).  

 

Nesta investigação adotam-se os grupos INPUT e PROCESS2 da sustentabilidade corporativa 

(Epstein, 2008) porque estes grupos estão compreendidos nas etapas da Contabilidade de 

Gestão, que são a confeção do planeamento estratégico, execução das ações planeadas e 

práticas de controlo das ações planeadas.  

 

Para uma melhor compreensão, os dois grupos da sustentabilidade corporativa compõem-se 

dos seguintes subgrupos, Busca de Informações para INPUT e Liderança, Estratégia, 

Estrutura e Sistemas, Programas e Ações para PROCESS.  

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

Neste sub-capítulo são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos desta proposta 

investigativa.  

                                                 
2 Neste trabalho optou-se por não traduzir para português, mas manter-se a sua designação original (em inglês). 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Esta investigação tem por objetivo geral compreender a forma como e porquê as organizações 

adotam as práticas da Contabilidade de Gestão no suporte da RSC. Essa investigação tem 

como pressuposto o facto de que as organizações estão a refletir na sua estrutura as práticas 

institucionalizadas no ambiente institucional no qual estão a operar por questões de 

sobrevivência, e estas práticas representam uma realidade social do ambiente externo (Meyer 

& Rowan, 1977).  

 

Para o atingimento do objetivo desta investigação é necessário conhecer os aspectos 

operacionais e corporativos das organizações e o ambiente institucional no qual operam para, 

a partir destas informações correlacionadas com um referencial teórico, compreender como e 

porquê as organizações refletem as práticas institucionalizadas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Como forma de construir o conhecimento e atingir o objetivo geral desta investigação foram  

definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

(a) Desenvolver um referencial teórico, no qual estão incluídos os conceitos da 

Contabilidade de Gestão, Responsabilidade Social Corporativa, Sistemas 

Institucionais (Scott, 2001), Teoria Institucional, Nova Sociologia Institucional (NIS) 

e Teoria dos Stakeholders relativos aos princípios da Legitimidade Corporativa e 

Stakeholder Fiduciário; 

(b) Desenvolver o modelo conceitual a partir dos conceitos de sustentabilidade 

corporativa (Epstein, 2008), e explicar cada um de seus elementos;  

(c) Apresentar e explicar o ambiente institucional brasileiro no qual as organizações 

operam; 

(d) Explanar o fenômeno sob os pressupostos da Nova Sociologia Institucional (John W. 

Meyer & Rowan, 1977) e suportada pela Teoria Institucional; 
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(e) Explanar o fenômeno sob os conceitos dos princípios de relacionamento com os 

stakeholders da Teoria dos Stakeholders (Freeman, 1984); 

(f) Fazer uso da realidade do ambiente institucional brasileiro para explicar, em conjunto 

com as teorias adotadas, as escolhas das práticas da Contabilidade de Gestão no 

suporte da RSC, tanto na sua forma como, quanto nas razões dos porquês; 

(g) Utilizar os Sistemas Institucionais (Scott, 2001) para organizar os elementos de 

pressão do ambiente institucional brasileiro no qual as organizações operam; 

(h) Definir os procedimentos metodológicos de coleta e análise dos dados; e 

(i) Desenvolver a resposta ao problema de pesquisa. 

 

1.4 CONTRIBUTOS ESPERADOS DA PESQUISA 

Os resultados desta investigação possibilitam compreender com especificidade a forma como 

as práticas de Contabilidade de Gestão são utilizadas no suporte da RSC, bem como 

compreender o porquê das organizações adotarem estas práticas no ambiente institucional no 

qual operam. 

 

Este estudo contribui para o universo científico ao aprofundar o conhecimento prático e 

teórico que ainda estão pouco desenvolvidos. Para atingir o intento, adotou-se a estratégia do 

estudo de caso múltiplo por entender que esta metodologia adequa-se às características desta 

investigação, por tratar-se de um fenômeno que acontece no dia-a-dia das organizações. A 

abordagem adotada é a qualitativa e uma proposta explanativa de análise dos dados. A 

explanação exige que os fatos empíricos sejam analisados à luz de uma ou mais teorias (Yin, 

2010). 

 

Portanto, os resultados desta investigação contribuem para a redução do gap existente entre o 

conhecimento prático e teórico evidenciado na literatura relativos à adoção das práticas da 

Contabilidade de Gestão no suporte da RSC. 
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Estes contributos podem ser utilizados por organizações privadas e públicas, instituições de 

ensino, investigadores acadêmicos, organizações não governamentais e o próprio Governo 

em suas políticas de desenvolvimento econômico e social.  

 

Os investigadores podem definir uma nova linha de pesquisa a partir dos resultados desta 

investigação, ou podem desenvolver temas de pesquisa. As novas linhas de pesquisa podem 

direcionar-se ao fortalecimento das instituições, ou à mudança de conceções institucionais, 

valores sociais e a própria responsabilidade social das organizações. 

 

As organizações privadas poderão implantar ou melhorar processos de Contabilidade de 

Gestão nas suas atividades da RSC, as instituições de ensino podem utilizar como material de 

aula e as organizações não governamentais poderão utilizar nas atividades de assessoramento 

ou consultoria, ou nas atividades de parceria com as organizações.  

 

O Governo, por sua vez, poderá realizar reflexões sobre suas políticas de desenvolvimento do 

país e perceber lacunas que as atuais políticas não estão a reduzir, a citar o empobrecimento 

da população, a redução do distanciamento de poder, ou mesmo a qualidade de vida da 

sociedade. 

1.5 RESUMO DA METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Nesta seção é apresentado a proposta metodológica desta investigação, porém, de forma 

reduzida porque o desenho da pesquisa é apresentado com especificidades no Capítulo 4.  

 

As correntes filosóficas em investigação científica podem ser de natureza diversa: o realismo, 

o positivismo, o interpretativismo e o pragmatismo (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Por 

opção desta investigação adota-se o positivismo como corrente filosófica. 

 

Como estratégia de pesquisa adotou-se o estudo de caso múltiplo como modelo de 

investigação porque esta estratégia permite que sejam realizadas investigações em 

profundidade sobre fenômenos que acontecem no dia-a-dia das organizações (Yin, 2010).  
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Como método de coleta dos dados empíricos adotou-se a entrevista semi-estruturada, cujo 

encontro foi guiado por temas e foram realizadas análise de documentos, sendo estes os 

Relatórios de Sustentabilidade dos anos 2013 e 2014. Nesta etapa adotou-se a Tipologia 

Integrada de coleta de dados (Yin, 2010). 

 

A Tipologia Integrada fez uso do Tipo I para os dois primeiros casos, passando-se para o Tipo 

II para o terceiro caso até o nono. As alterações foram realizadas pelo próprio investigador, 

que compreendeu que as informaçoes poderiam ser recebidas das áreas diretamente 

relacionadas com as questões sociais e ambientais (Yin, 2010). 

 

Para a análise dos dados fez-se uso da estratégia da proposição teórica e da  técnica analítica 

da construção da explanação (Yin, 2010). A linha teórica adotada para o desenvolvimento da 

construção da explanação é a Nova Sociologia Institucional (NIS), complementada com os 

conceitos da Teoria Institucional e Teoria dos Stakeholders. Estas teorias auxiliaram a 

construir as proposições teóricas, que nesta investigação estão representadas pelas questões 

norteadoras da investigação (Secção 1.2). 

 

A construção da explanção adotou a técnica Análise Analítica de dados que foi auxiliada 

pelos conceitos de Análise de Conteúdo (Bardin, 2014) porque o desenvolvimento do texto 

fez uso de categorias, as quais foram as do modelo conceitual, a citar Busca de Informações, 

Liderança da RSC, Estratégia da RSC, Estrutura Organizacional e Sistemas, Programas e 

Ações 

 

Na segunda etapa da análise, que se refere à Síntese Cruzada dos Casos (Yin, 2010), a 

construção da explanação foi auxiliada pela técnica Análise de Frequência, com a finalidade 

de identificar as evidências, sendo então desenvolvido a explanação de cada uma das 

evidências. O conjunto de evidências permitiu que fossem identificados alguns padrões de 

comportamento. 

 

A resposta às questões norteadoras de investigação são então apresentadas na Secção 6.5 – 

Resposta às Questões de Partida. Nesta secção são desenvolvidas as relações causais das 

evidencias com o ambiente institucional e os sistemas institucionais brasileiros. 
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1.6 POSICIONAMENTO ONTOLÓGICO E EPISTEMOLÓGICO 

Esta secção explica a axiologia desta investigação e apresenta o posicionamento aos 

paradigmas ontológicos e epistemológicos do investigador. 

 

O paradigma de pesquisa corresponde a determinadas crenças e pressupostos que o 

investigador tem sobre os valores (axiologia), sobre a natureza do ser, sua existência e 

realidade (ontologia) e sobre a forma como se acredita que o conhecimento humano é gerado 

(epistemologia). 

 

Portanto, a iniciar com a axiologia, esta representa a filosofia da ética e dos valores (Hart, 

1971; McGregor & Murnane, 2010). É a ciência da escolha do homem sobre os valores 

fundamentais básicos, o valor de mundo das pessoas (Engle, 2009; Hartman, 1967). Na 

investigação os valores representam papeis distintos conforme a corrente filosófica adotada.  

 

Na corrente positivista, a investigação está livre dos valores do investigador, no realismo está 

repleta dos valores do investigador, no interpretativismo o valor está vinculado e o 

investigador é parte do que está sendo investigado e, por fim, na pragmática os valores são 

relevantes na interpretação dos resultados e o investigador pode adotar pontos de vista 

objetivos ou subjetivos (Saunders et al., 2012).  

 

A ontologia, por sua vez, é formada pelos pressupostos filosóficos do investigador sobre a 

natureza da realidade (Easterby-Smith, Thorpe, & Jackson, 2008). A ontologia caracteriza-se 

por ser ciência eidética3 (Martín, 2004), refere-se à questão do ser e à compreensão sobre 

como as coisas são. 

 

Desta forma, três são as formas de enxergar a realidade, de ver as coisas como elas são, sendo 

estes o representacionismo (Maturana & Varela, 2001; Putnam, 1987), o relativismo (Collins, 

1983) e nominalismo (Rodriguez-Pereira, 2002). Ou então, com outra denominação, podem 

ser vistas sob uma visão realista ou idealista (Saunders et al., 2012). 

 

                                                 
3 Eidético: que se refere à essência das coisas (Houaiss & Villar, 2011). 
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Nesta investigação adotou-se o representacionismo, uma vez que esta forma de ver a realidade 

tem como ideia central que o fenômeno deve ser totalmente analisado em termos de 

representação (Mehta, 2012). Baseia-se na representação que se faz do mundo (Maturana & 

Varela, 2001), onde a realidade pode ser observada e medida, existindo somente uma 

realidade aos olhos de quem quer que a veja (Putnam, 1987). 

 

Este posicionamento ontológico considera que os fatos são concretos, entretanto, não podem 

ser acessados diretamente, ou seja, evidenciam-se indiretamente os fatos que se desejam 

descrever, que pode ser por uma forma distante de investigar o objeto de estudo, pelo registro 

dos dados coletados e pela descrição do fenômeno adotando-se por base os dados coletados. 

 

O relativismo, por sua vez, representa uma visão de que o conhecimento é relativo, quer ao 

tempo, lugar, sociedade, circunstância histórica, cultural, estrutura conceitual, ou para a 

formação pessoal ou condenação (Siegel, 1986). Nesta visão não existe uma verdade absoluta, 

a verdade é relativa às diferentes perceções e considerações de quem a analisa.  

 

E o nominalismo é um sistema filosófico no qual o uso de uma designação geral, como 

gêneros ou espécies, não implica a existência de uma coisa geral por ela nomeada, não passam 

de simples nomes, sem realidade fora do espírito ou da mente (Cargile, 2003; Hochberg, 

2013). 

 

A epistemologia refere-se à geração do conhecimento, à forma como o conhecimento é gerado 

(Saccol, 2009). Corresponde aos pressupostos do investigador quanto às melhores formas de 

investigar a natureza do mundo e o estabelecimento de verdades (Easterby-Smith et al., 2008). 

Três são as grandes linhas de pensamento epistemológico, sendo estas o positivismo (ou 

realismo), relativismo e construcionismo social (Hunt, 2002; Saccol, 2009).  

 

No positivismo presume-se que os significados sobre todos os objetos e entidades existem de 

forma independente do pensamento humano, portanto, livre de subjetividade. Caracteriza-se 

por ser uma investigação que busca a verdade objetiva, no qual a razão é o único meio para 

perceber a realidade (Baggio, Vieira, Soldatelli, & Maraschim, 2008).  

 



 
 
 

13 
 

Epistemologicamente pode-se afirmar que todo o conhecimento objetivo tem em comum a 

supremacia do objeto sobre o sujeito na obtenção da verdade (Baggio et al., 2008). No 

subjetivismo há a supremacia dos pensamentos do sujeito sobre a experiência objetiva, onde 

o resultado do conhecimento deve dizer mais da criação do sujeito do que do objeto. 

Epistemologicamente pode-se afirmar que todo o conhecimento subjetivo tem em comum a 

supremacia do autor sobre o objeto na obtenção da verdade (Baggio et al., 2008).   

 

E no construtivismo há a ideia de que nada está pronto, acabado, o conhecimento não é dado, 

ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo 

humano, com o mundo das relações sociais e se constitui por força de sua ação (Becker, 1992; 

Carvalho, Goulart, & Mattos, 2013). O construtivismo é uma forma de conceber o 

conhecimento (Becker, 1992). 

1.7 ESTRUTURA DA TESE 

A presente tese está estruturada com a seguinte sequência de conteúdos: o Capítulo 1 trata da 

Introdução onde são apresentados a problemática, a escolha do tema, a questão de partida 

geral e questões específicas, os objetivos geral e específicos, os contributos esperados da 

pesquisa, um resumo da metodologia adotada e o posicionamento ontológico e 

epistemológico do autor. 

 

Os Capítulos 2 e 3 compõem o referencial teórico a ser utilizado na construção da explanação  

dos casos. O Capítulo 2 apresenta a Contabilidade de Gestão nas organizações, o processo de 

controlo de gestão, a RSC e a sustentabilidade corporativa. O Capítulo 3 apresenta as teorias 

adotadas nesta investigação, sendo estas a Nova Sociologia Institucional, os ambientes e 

sistemas institucionais, e a Teoria Institucional. São também apresentados a Teoria dos 

Stakeholders e seus princípios de relacionamento com os stakeholders, sendo estes a 

Legitimidade Corporativa e Stakeholder Fiduciário. Complementarmente são descritos os 

conceitos de estratégias de relacionamento. 

 

O Capítulo 4 apresenta o desenho geral de investigação, que se compõe da justificativa da 

escolha do estudo de caso múltiplo, que explica o projeto do estudo de caso, descrição da 
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qualidade de um projeto de estudo de caso e o objeto de estudo de caso. É também apresentado 

em detalhes o modelo conceitual adotado para esta investigação. Complementarmente, este 

capítulo apresenta a metodologia de pesquisa, descreve a população e delimitação da 

investigação, o método de recolha e análise dos dados e finaliza com o Protocolo de estudo 

de caso. 

 

O Capítulo 5 apresenta o ambiente brasileiro e seus respetivos sistemas institucionais, a 

realidade socioeconômica e um levantamento das investigações em ciências contábeis.  

 

O Capítulo 6 apresenta os casos analisados e os resultados desta investigação. Apresenta 

também a discussão no qual são explanados as evidências encontradas entre os casos e alguns 

padrões de comportamentos evidenciados. Este capítulo também apresenta as respostas às 

questões de partida.  

 

O Capítulo 7 apresenta a conclusão, limitações, contributos e investigação futura desta 

investigação. Finalizamos este trabalho com a apresentação das Referências Bibliográficas e 

os Apêndices. 
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2 CONTABILIDADE DE GESTÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 

Este capítulo apresenta a Contabilidade de Gestão (CG) e a RSC, cada qual com os seus 

significados nas atividades organizacionais.  

 

Outros elementos como a diferença entre CG e a Contabilidade Financeira (CF) também estão 

inseridos neste capítulo, cuja função está em contribuir na compreensão das características 

particulares da CG.  

 

Também é inserido Processo de Gestão, cuja finalidade é de descrever passo-a-passo a forma 

como a CG atua no processo de condução do controlo das atividades das organizações. Por 

sua vez, inserir a RSC neste capítulo justifica-se porque ela foi selecionada como atividade 

principal do tema, no qual a CG é aplicada.  

 

E para consolidar uma sequência lógica das práticas da CG no suporte da RSC, é feito uso 

dos conceitos da sustentabilidade corporativa (Epstein, 2008). A adoção deste termo ampara-

se nas dimensões sociais e ambientais que lhes são intrínsecas, uma vez que o termo 

sustentabilidade ampara-se no conceito de triple bottom-line, o qual contém as dimensões 

social, ambiental e econômica (Elkington, 1997).  

 

Assim, estes três elementos constróem a base teórica desta investigação, sendo a CG a 

fundamentação das práticas de controlo organizacional, a RSC a atividade selecionada para a 

pesquisa e a sustentabilidade corporativa porque fornece um estrutura para o 

desenvolvimento da explanação das evidências entre os casos. 

2.1 A CONTABILIDADE NO PROCESSO DE GESTÃO 

Este sub-capítulo apresenta a CG, suas características e função no controlo das organizações. 

Insere a Contabilidade Financeira (CF) e as diferenças entre as duas com a finalidade de 

introduzir o leitor no universo da CG. É também apresentado a relevância da informação 
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contábil de gestão nos processo de controlo organizacional com a finalidade de que seja 

realçada a relevância da informação nas decisões estratégicas e operacionais do dia-a-dia. 

2.1.1 Contabilidade de Gestão x Contabilidade Financeira 

Contabilidade de Gestão é o processo de produção de informações financeiras e operacionais 

destinadas aos colaboradores e gerentes com a finalidade de auxiliá-los a atingir os objetivos 

organizacionais. É um processo que deve ser orientado pelas necessidades de informação 

internas e de orientações para as decisões operacionais e de investimentos (Atkinson et al., 

2007; Horngren et al., 2004).  

 

Para o Institute of Management Accountants (Instituto de Contadores Gerenciais), 

Contabilidade Gerencial ou de Gestão é um processo de identificação, mensuração, 

acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação das informações financeiras 

usadas pela administração para planear, avaliar e controlar uma organização, bem como 

assegurar o uso apropriado e a responsabilização pelos recursos (Atkinson et al., 2007). 

 

Porém, as organizações fazem uso coercivamente da Contabilidade Financeira. Esta 

contabilidade lida com a elaboração e a comunicação de informações econômicas sobre uma 

organização ao público externo: acionistas, credores, órgãos reguladores e autoridades 

governamentais tributárias (Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2004).  

 

Como consequência, estas normas levaram ao desenvolvimento de sistemas contábeis 

voltados ao atendimento dos padrões obrigatórios de comportamentos, por exemplo, os 

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (PCGA) (Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 

2004). 

 

A Contabilidade Gerencial (Gestão), por sua vez, não está sujeita à obediência de normas e 

regras coercivas, portanto, não apresenta um padrão de formatação. Neste sentido, seus 

relatórios internos produzidos não precisam estar restritos aos PCGA, por conseguinte, podem 

ser criados qualquer tipo de Sistema de Contabilidade interna que atendam as suas 

necessidades de informações (Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2004). 
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Algumas diferenças entre a CG e a Contabilidade Financeiras podem ser apresentadas com a 

finalidade de melhor compreender a importância da primeira no processo de controlo dos 

ativos das organizações, as quais podem ser melhor compreendidas a partir do Quadro 01, a 

seguir apresentado. 

 

QUADRO 01 - Diferenças entre a Contabilidade Financeira e Contabilidade 

Gerencial 

 
Contabilidade Financeira 

Contabilidade Gerencial  

(de Gestão) 

Audiência 
Externa: acionistas, credores, 

autoridades tributárias. 

Interna: funcionários, gerentes, 

executivos. 

Propósito 
Relatar o desempenho passado ao 

público externo; contratos com 

proprietários e credores 

Informar as decisões internas tomadas 

por funcionários e gerentes; dar feedback 

e controlar o desempenho operacional. 

Posição no 

tempo 
Histórica, atrasada. Atual, orientada para o futuro 

Restrições 
Regulamentada; orientada por 

princípios contábeis geralmente aceites 

e por autoridades governamentais. 

Desregulamentada; sistemas e 

informações determinados pela 

administração para atender às 

necessidades estratégicas e operacionais. 

Tipo de 

informação 
Apenas mensurações financeiras 

Mensurações financeiras, operacionais e 

físicas sobre processos, tecnologias, 

fornecedores, clientes e concorrentes. 

Natureza da 

informação 

Objetiva, auditável, confiável, 

consistente, precisa. 

Mais subjetiva e sujeita a juízo de valor; 

válida, relevante, precisa. 

Escopo 
Altamente agregada; relatórios sobre a 

organização total. 

Desagregada; informa decisões e ações 

locais. 

Fonte: Atkinson, Banker, Kaplan, & Young (2008, p. 38) 

2.1.2 Informação Contábil Gerencial (de Gestão) 

No processo gerencial a informação é uma das principais fontes para a tomada de decisão e 

controlo nas organizações. Tradicionalmente, ela tem sido financeira, todavia, recentemente, 

expandiu-se para envolver a informação operacional e física (não financeira), como qualidade 

e tempos de processo, bem como uma informação mais subjetiva, como mensuração de 

satisfação do cliente, capacidade do funcionário e desempenho de novos produtos (Atkinson 

et al., 2007; Horngren et al., 2004). 
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A informação contábil gerencial também mede o desempenho econômico de unidades 

operacionais descentralizadas, como as unidades de negócio, divisões e departamentos e vem 

a ser um dos principais meios pelos quais colaboradores, gerentes intermediários e executivos 

recebem feedback de seu desempenho (Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2004). 

 

Relativamente à função da informação da CG, estas voltam-se para orientar atividades do 

controlo operacional, custeio do produto e cliente, controlo gerencial e o controlo estratégico 

(Atkinson et al., 2007). O quadro 02 apresenta as funções da informação CG para cada um 

dos tipos de controlo. 

 

QUADRO 02 - Funções da informação Contábil Gerencial  

Funções da informação contábil gerencial 

Controlo Operacional 
Fornecer informações de feedback sobre a eficiência e a 

qualidade das tarefas desempenhadas. 

Custeio de produto e cliente 
Mensurar os custos dos recursos usados para fabricar um 

produto ou executar um serviço, vendê-lo e entregá-lo aos 

clientes. 

Controlo Gerencial 
Fornecer informações sobre o desempenho de gerentes e 

unidades operacionais. 

Controlo Estratégico 
Fornecer informações sobre o desempenho competitivo da 

organização a longo prazo, as condições de mercado, 

preferências dos clientes e as inovações tecnológicas. 

Fonte: Atkinson et al. (2008, p. 45) 

 

 Para cada um destes níveis de controlo a informação apresenta uma forma distinta de ser 

apresentada, por exemplo, no nível operacional (linha de frente) onde as matérias-primas ou 

as peças compradas são convertidas em produtos acabados e onde os serviços são executados 

para os consumidores, ela é desagregada, frequente, mais física e operacional do que 

financeira e econômica (Atkinson et al., 2007). 

 

No nível de gerência intermediária, estes supervisionam o trabalho e tomam decisões sobre 

recursos financeiros e físicos, produtos, serviços e clientes, portanto, podem receber 

informação CG mais frequentemente e mais agregada (Atkinson et al., 2007). 
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Nos níveis dos executivos, a informação é fornecida em forma de resumo das transações e 

dos eventos que ocorrem nos níveis do operador, cliente e departamentos e recebem estas 

informações com menor frequência, uma vez que são usados mais para decisões estratégicas 

do que operacionais (Atkinson et al., 2007). 

 

Portanto, a considerar que o propósito da CG é informar as decisões internas tomadas por 

funcionários e gerentes, bem como fornecer feedback e controlar o desempenho operacional, 

pode-se admitir que a CG é na verdade, uma forma de Controlo Organizacional. 

 

A seguir é apresentado as origens da Contabilidade e a forma como está edificada nos dias 

atuais com a finalidade de auxiliar na compreensão da explanação das evidências encontradas 

nos casos analisados e, principalmente contribuir para compreender o seu uso nas questões 

sociais e ambientais. 

2.1.3 Desenvolvimento da Contabilidade no Processo de Gestão 

Muitos são os questionamentos que podem surgir numa pesquisa científica relativamente à 

participação da Contabilidade na gestão das organizações. Neste sentido, é apresentado nesta 

secção um breve desenvolvimento da Contabilidade e a forma como ela influenciou o modo 

de vida atual.  

 

Este tópico tem a finalidade de auxiliar nas explicações do como e porquê é feito uso de uma 

Contabilidade Ambiental mas não é feito uso de Contabilidade Social para atender as 

necessidades de informações sociais e ambientais pela Contabilidade de Gestão.  

 

A Contabilidade utilizada formalmente nos dias atuais, que se trata da Contabilidade 

Financeira, tem sua origem simultaneamente às origens do capitalismo. Evidências 

identificadas por Sombart e Winjun, dentre outros, relacionam a Contabilidade ao avanço do 

capitalismo e esta relação é melhor sustentada com as visões de Marx e Weber sobre o 

significado de capitalismo.  
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O capitalismo é um sistema de produção que tem como objetivo principal a obtenção do lucro 

e, em termos econômicos, é um regime econômico cujo capital está centralizado em 

organizações privadas (Houaiss & Villar, 2011).  

 

A relação que é feita da Contabilidade com o capitalismo tem sua gênese na existência de um 

sistema contábil de partidas dobradas, da adição da conta capital neste sistema, da utilização 

de contas nominais (receitas, despesas), um sistema irregular de fechamento de conta de 

capital e, em especial, um fechamento periódico anual da conta capital e do cálculo anual do 

lucro líquido (Winjum, 1971) 

 

A Contabilidade com seu método das partidas dobradas influenciaram a expansão do 

capitalismo ao mudar o modo medieval de subsistência pelo espírito de aquisição e 

acumulação, refinamento nos cálculos econômicos levando à racionalização e que contribuiu 

para a organização sistemática da Contabilidade e o uso das partidas dobradas permitiu a 

separação entre propriedade e gestão e entre Ativos da organização e pessoais a contribuir 

para o surgimento das sociedades anôminas, as contas trouxeram ordem e clareza aos 

negócios (Sombart, 1916; Winjum, 1971).  

 

Mais recentemente, sob um olhar contemporâneo, a Contabilidade continua a ser uma 

importante ferramenta de auxílio às organizações pela sua natureza informativa, a tratar-se de 

um valioso instrumento social (Dillard, 1991; Lehman & Tinker, 1987). 

 

Como um sistema simbólico, a Contabilidade é uma tecnologia de distinção que define os 

critérios para a determinação do valor e julgamento (Farjaudon & Morales, 2013), cujas 

informações são consideradas uma medida disciplinar e de controlo que tanto instiga, quanto 

apoia relações de poder existentes no Estado e na organização (Archel, Husillos, Larrinaga, 

& Spence, 2009; Dillard, 1991).  

 

A American Accounting Association (AAA), define Contabilidade como sendo um processo 

de identificação, mensuração e comunicação de informações econômicas que permitem 

julgamentos e decisões pelos usuários destas informações (AAA, 1966). 
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Assim, por meio de seu mecanismo simbólico de força, a Contabilidade é um instrumento de 

manobra e atende os interesses de determinados grupos sociais em detrimento de outros   

(Cooper & Sherer, 1984; Craig & Amernic, 2006). E igualmente à qualquer outros sistemas, 

também sobre as influências das mudanças que acontecem no ambiente institucional  (Hooks 

& Stewart, 2015). 

 

A Contabilidade tem a responsabilidade de medir, divulgar e garantir as informações sociais 

e ambientais (Bąk, 2015; Huang & Watson, 2015), podendo-se citar os gastos em ações e em 

investimentos de natureza ambiental e social, de receitas e valorização de ativos ambientais 

(Delgado & Bohórquez, 2011). 

 

Neste sentido, mais especificamente nas questões da RSC, a Contabilidade tem-se orientado 

exclusivamente para atender a dimensão ambiental, surgindo então, as variantes da 

Contabilidade financeira, por exemplo, a Contabilidade da Sustentabilidade (Burritt & 

Schaltegger, 2010), ou Contabilidade de Gestão Ambiental (Burnett & Hansen, 2008). 

 

A característica da Contabilidade da Sustentabilidade é que ela não se despreende da 

Contabilidade financeira na sua estrutura e natureza de informação, apenas leva em conta a 

responsabilidade social e ambiental da organização (Gabrusewicz, 2013; Jones, 2010).  

 

A Contabilidade de Gestão Ambiental, por sua vez, volta-se exclusivamente para a dimensão 

ambiental e está a auxiliar a organização nos controlos da produtividade, custo dos recursos e 

contabilização dos fluxos e uso dos recursos naturais, bem como na eco-eficiência (Brandão, 

Barbosa, Santos, & Lyra, 2010; Burnett & Hansen, 2008; Jasch, 2006; Vellani & Ribeiro, 

2009), possibilitando que se tenha uma gestão transparente para as questões ambientais 

(Dillard, Brown, & Marshall, 2005).  

 

Alguns problemas são identificados no controlo na dimensão ambiental e estes relacionam-se 

com a identificação e classificação dos custos ambientais que são, por vezes, classificados 

como gastos normais da operação (Gale, 2006; Raiborn et al., 2011; Tsai et al., 2012).  

 

Neste sentido, para auxiliar na atividade da gestão ambiental são sugeridos o uso de alguns 

sistemas de custeio, tais como o Custeio Baseado em Atividade (ABC), o Carbon 
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Management Accounting, Greenhouse-gas accounting para identificar, avaliar e gerenciar os 

custos relacionados à atividade ambiental (Scavone, 2006; Tsai et al., 2012), ou o Balanced 

Scorecard (Delgado &  Bohórquez, 2011).  

 

Por sua vez, a Contabilidade que se volta para a dimensão social, atualmente denominada 

primariamente de Contabilidade da Responsabilidade Social, tem como questões mais 

importantes a identificação e mensuração de custos sociais, receitas e compromissos sociais 

(Bąk, 2013).  

 

Todavia, esta contabilidade também encontra as suas dificuldades de se estabelecer e os 

factores estão nos tradicionais instrumentos contábeis utilizados, ou seja,  a Contabilidade 

financeira  e seus relatórios  não se referem às questões sociais (Bąk, 2013), apresenta um 

ciclo anual de apuração dos resultados e suas informações apresentam uma natureza 

financeira. 

 

Podem ser consideradas as dimensões ambientais e sociais no cálculo dos resultados da 

organização (Calafell, Gutiérrez, & López, 2006), ou desenvolver um sistema de informações 

ambientais que forneça informações para a tomada de decisão (Dillard, & Marshall, 2005). 

 

Compreender as razões da Contabilidade em auxiliar os controlos organizacionais nas 

questões sociais e ambientais da RSC também se faz necessário pelo importante papel de 

mediadora política e de reguladora das práticas socialmente responsáveis da organização 

(Malsch, 2013). 

 

Portanto, como se verifica, a Contabilidade ainda apresenta as suas características originais 

de atendimento das questões econômicas e financeiras. As questões ambientais por fazerem 

parte da atividade operacional das organizações estão a apresentar o mesmo ciclo contábil de 

apuração de resultado, bem como a mesma natureza de mensuração, ou seja, quantitativa..  

 

Por sua vez, as questões sociais já não conseguem ser atendidas por esta Contabilidade porque 

a natureza de uma ação social é qualitativa, seus resultados são subjetivos, seu ciclo não 

coincide com o da Contabilidade, portanto, de difícil definição de um marco final, 

consequentemente, de difícil mensuração e de definições de padrões de referência. 
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A seguir é apresentado a forma e as razões do uso do processo de controlo organizacional da 

CG, denominado Processo de Gestão. 

2.2 O PROCESSO DE GESTÃO 

Este sub-capítulo tem por finalidade apresentar a forma como as práticas da CG são utlizadas 

no controlo organizacional. Desta forma, são desenvolvidos os temas Controlo 

Organizacional, planeamento, execução e controlo com a finalidade de compreender em 

profundidade a forma como as práticas da CG são adotadas neste processo. 

2.2.1 Controlo Organizacional 

O controlo organizacional consiste de um conjunto de métodos e ferramentas que os membros 

da organização usam para mantê-la na trajetória para alcançar seus objetivos. Geralmente é 

desenvolvido um sistema para realizar o controlo, o qual recebe a denominação de Sistema 

de Controlo Organizacional (Atkinson et al., 2007).  

 

Este Sistema de Controlo Organizacional é formal por excelência dentro da organização 

(Hofstede, 1978), apresenta natureza cognitiva (Ahrens & Chapman, 2007), e faz uso de 

informações financeiras, não-financeiras e preditivas (Chenhall, 2003; Otley, 1999). 

 

É um sistema que dá suporte ao processo de tomada de decisão (Simons, 1987; Simons, 1991, 

1994), coordena o que os gestores devem fazer (Anthony & Govindarajan, 2007) e assegura 

que os recursos obtidos sejam eficaz e eficientemente utilizados (Anthony, 1956; Gonzáles, 

2003).  

 

O Controlo de Gestão pode também  ser compreendido como Gestão Estratégica (Pearce & 

Robinson Jr, 2005), que por sua vez envolve as fases de planeamento estratégico, 

implementação do planeado e o monitoramento das estratégias estabelecidas (Ahrens & 
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Chapman, 2007; Freeman, 1984; Gonzáles, 2003; Henri, 2006; Johnson & Kaplan, 1987; 

Nixon & Burns, 2005; Pearce & Robinson Jr, 2005; Simons, 1995).  

 

As atividades do Controlo de Gestão recebem o nome de ‘processo de gestão’, que consiste 

de uma série de atividades em um ciclo de planeamento e controlo, no qual a tomada de 

decisão é o núcleo desse processo (Horngren et al., 2004). 

 

O ciclo do controlo consiste de cinco momentos, a iniciar com o planeamento, seguido da 

execução, monitoração, avaliação e correção (Atkinson et al., 2008). Estes três últimos podem 

ser agrupados num único termo, denominado apenas de controlo. A Figura 01 apresenta a 

sequência do ciclo do controlo da organização. 

 

FIGURA 01– Ciclo do Controlo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atkinson et al. (2008, p. 582) 

 

Portanto, o processo de controlo organizacional, cuja finalidade é manter a organização na 

sua trajetória, é a seguir descrito (Atkinson et al., 2008): 

- Planeamento – etapa que consiste no desenvolvimento dos objetivos primários e 

secundários da organização e na identificação dos processos que os completam; 

- Execução – etapa que consiste na implementação do que foi planeado; 

- Monitorar – consiste em mensurar o nível atual de desempenho do sistema; 

- Avaliar – consiste na comparação do nível atual de desempenho do sistema para 

identificar qualquer variância entre os objetivos do sistema e o desempenho efetivo e 

decidir sobre ações corretivas; 
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- Corrigir – consiste na realização de qualquer ação corretiva necessária para trazer o 

sistema sob controlo. 

Para um adequado funcionamento do controlo organizacional, convém que os processos 

sejam definidos em forma de sistemas, assim, as práticas apresentam um comportamento 

homogêneo.  

 

Um Sistema de Controlo de Gestão (SCG) tem como objetivo comunicar claramente os 

objetivos da organização aos envolvidos, assegurar que os gestores e os colaboradores 

entendam as ações específicas exigidas deles para alcançar os objetivos organizacionais, 

comunicar os resultados das ações a toda a organização e assegurar que os gestores possam 

adaptar-se às mudanças do ambiente (Horngren et al., 2004). 

 

A Figura 02 apresenta as etapas de um Sistema de Controlo Gerencial: 

 

FIGURA 02 - Etapas de um Sistema de Controlo de Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Horngren et al. (2004, p. 301)  
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Para que o projeto de um SCG atenda as necessidades da organização é necessário identificar 

os centros (ou áreas) de responsabilidade, desenvolver medidas de desempenho, estabelecer 

uma estrutura de monitoramento e relatório, ponderar custos e benefícios e fornecer 

motivação para alcançar a congruência de metas e esforço gerencial (Horngren et al., 2004).  

 

A seguir são descritas as etapas de planeamento, execução e controlo. 

2.2.2 Planeamento 

A fase do planeamento consiste de um conjunto de objetivos e delineamento de como serão 

alcançados estes objetivos, portanto, é neste momento que duas respostas são fornecidas aos 

gestores: O que é desejado? Quando e como isso deve ser alcançado? (Horngren et al., 2004). 

 

Á construção do planeamento é dada o nome de Planeamento Estratégico (PE), que consiste 

em desenvolver uma conexão de contratos interrelacionados, explícita e implicitamente, entre 

a organização e seus grupos de stakeholders principais. Os grupos considerados principais 

são cinco, os clientes, colaboradores, fornecedores, proprietários e comunidade (Atkinson et 

al., 2007). 

 

O resultado do PE é o projeto e a implementação dos processos específicos, que tem seu 

desempenho monitorados em termos de objetivos primários e secundários. Os objetivos 

primários são os especificados pelos proprietários e os objetivos secundários são os 

especificados pelos demais stakeholders (Atkinson et al., 2007). Então, planear a estratégia 

consiste em escolher um conjunto de ações que levam a organização a alcançar seus objetivos 

primários, portanto, nesta fase são realizadas consultas aos demais stakeholders com a 

intenção de conhecer suas necessidades e expectativas em relação à organização. 

 

Do grupo de stakeholders principais, a comunidade é considerada relevante porque é ela que 

permite à organização negociar com clientes, colaboradores ou fornecedores, bem como 

outros elementos de sucesso para que a organização opere e com isto atinja seus objetivos 

primários (Atkinson et al., 2007). 
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As exigências da comunidade são mais passivas e indiretas que as exigências dos demais 

stakeholders, uma vez que ela espera a organização para agir eticamente em suas relações 

contratuais com os clientes, colaboradores, fornecedores e proprietários (Atkinson et al., 

2007). 

 

Além disso, a comunidade impõe dois tipos de exigências à organização, quais sejam, que as 

atividades não violem as leis da comunidade e que a organização exerça liderança na 

comunidade.  

 

Exercer liderança na comunidade pode apresentar muitas formas e os exemplos incluem 

contribuições para a comunidade mediante programas e recursos, como escolas e bibliotecas, 

inovações e liderança em práticas de recursos humanos e políticas e liderança nas atividades 

de proteção do meio-ambiente. As exigências da comunidade definem o ambiente legal e 

moral dentro do qual a comunidade espera que a organização opere (Atkinson et al., 2007). 

 

A confecção do PE é também completada com a confecção do orçamento. Este documento 

trata-se de uma ferramenta que apoia os gestores em suas funções, tanto de planeamento, 

quanto de controlo (Atkinson et al., 2007).  

 

O orçamento é um plano de negócio formal, no qual estão estabelecidas as metas e objetivos 

orientados pelas políticas da organização, e também exerce a função de comunicação e 

coordenação porque informa os colaboradores do que deles se espera, bem como informa a 

alta gestão dos objetivos e metas da organização (Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2004). 

 

No processo de confecção do orçamento, que se denomina orçamentação, há o orçamento-

mestre e os orçamentos, estes últimos compõe-se de dois tipos principais, os orçamentos 

operacionais (vendas, compras, produção), e os orçamentos financeiros (Balanço patrimonial, 

demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa) (Atkinson et al., 

2007; Horngren et al., 2004). 

 

Os orçamentos também compreendem os tipos ‘periódicos’ e os ‘contínuos’. O periódico 

compreende um período geralmente de 12 meses e o contínuo é sempre de 12 meses, pois ao 

encerrar-se um mês é então adicionado um novo mês, mantendo-se os 12 meses. Há também 
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o orçamento de capital utilizado para avaliar investimentos em ativos de longo prazo ou de 

capital (Atkinson et al., 2007). 

2.2.3 Execução 

A fase de execução do planeado tem as ações realizadas a partir do Plano de Ação. Este 

documento define quem, quando e como fazer, bem como tem o orçamento como sua 

expressão quantitativa (Atkinson et al., 2007). Portanto, definir quem irá realizar as ações 

planeadas implica em definir uma estrutura organizacional, responsabilização pessoal pelo 

atingimento das metas e uma governança corporativa. Tanto a estrutura organizacional como 

a governança corporativa são explicadas nas subsecções seguintes. 

 

Na etapa da execução um dos problemas cruciais para a organização refere-se aos custos, uma 

vez que estes influenciam a maioria das decisões de preço e de mix de produtos (Horngren et 

al., 2004). Este elemento de gestão é monitorado constantemente pelos gestores com a 

finalidade de assegurar que os mesmos estejam sob controlo e que a organização use 

eficientemente os recursos.  

 

Ainda nesta fase de execução as organizações podem optar por uma gestão descentralizada 

ou centralizada. Na gestão descentralizada, as decisões do dia-a-dia estão sob 

responsabilidade das pessoas da linha de frente por entender a organização que estas são as 

primeiras a ver ou sentir a necessidade de mudança e, por isso, podem responder depressa e 

por encontrarem-se numa melhor posição para desenvolver o conhecimento e as habilidades 

exigidas para entender as mudanças necessárias em seus próprios trabalhos (Atkinson et al., 

2007). 

 

Na descentralização o processo de tomada de decisão é compartilhado e a tomada de decisão 

é empurrada para os níveis mais baixos da organização, onde está mais perto de onde o 

trabalho é executado (Linstead, Fulop, & Lilley, 2009; Xiaohua & Germain, 2003). Estas 

organizações podem ser mais eficazes, eficientes e adaptáveis porque a descentralização 

permite flexibilidade, criatividade e responsividade (Adler, 1999; Xiaohua & Germain, 2003). 
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Organizações centralizadas, por sua vez, tem a decisão com os gestores seniores (Atkinson et 

al., 2007), apresentam uma concentração da tomada de decisão (Hall, 1996; Liao, Chuang, & 

To, 2011), mantêm um apertado controlo dos gestores de topo (Linstead et al., 2009; Xiaohua 

& Germain, 2003) e desenvolvem um ambiente de não-participação que reduz comunicação, 

compromisso e envolvimento com as tarefas entre os participantes (Chen & Huang, 2007). 

 2.2.3.1 Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional é a especificação mais ou menos permanente de relações e poder 

legítimo dentro de uma organização (Linstead et al., 2009). Portanto, para a execução das 

ações as organizações podem estar estruturadas em departamentos ou áreas, podem ser 

definidos comitês executivos e comitês técnicos com funções de auxiliar, ou ainda, áreas de 

assessoria (Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2004).  

 

Também podem estruturarem-se na forma de centros de responsabilidade, ou apenas áreas, 

no qual os centros envolvem um conjunto de atividades e recursos designados ao gestor, à um 

grupo de gestores, ou a outros colaboradores (Horngren et al., 2004). 

 

A estrutura de uma organização está representada pelo organograma, que pode ser definido 

como um padrão de cargos precisamente definidos e organizados de maneira hierárquica 

através de linhas de comando ou de comunicação também precisamente definidas  

(Mintzberg, 1979; Gareth Morgan, 2006).  

 

Os organogramas podem adotar formas distintas, ou seja, podem ser do tipo simples, 

funcional, divisional, na forma de matriz ou complexas (Burton, Obel, & DeSanctis, 2011). 

O tipo ‘simples’ tem pouca configuração para ambas as orientações, o ‘funcional’ é pouco 

orientada para o output e alta orientação para a especialização funcional, o ‘divisional’ 

orienta-se altamente para produto/serviço/cliente e pouco para a especialização funcional, a 

‘matriz’ é orientado para ambos e a ‘complexa’ caracteriza-se por ser ampla na linha 

horizontal e alta na linha vertical do organograma onde as tarefas são divididas nas diversas 

subunidades (Burton et al., 2011).  
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Em geral, organizações com poucas atividades sociais utilizam departamentos já existentes, 

por sua vez, organizações com grandes atividades sociais criam departamentos internos ou 

áreas especialistas para gerir as atividade sociais, criam comitês de supervisão, estabelecem 

canais de comunicação e muitas vezes utilizam agentes externos para auxiliar nas atividades 

(Brammer & Millington, 2003; Gerson, 2007).  

 

Geralmente, as organizações que são de grande porte tem a RSC inserida na estratégia e na 

estrutura organizacional (Aldama et al., 2009). Com maior frequência a RSC é gerida pelos 

departamentos de responsabilidade social, mas também pelos departamentos de comunicação 

nas empresas de menor dimensão (Pollach et al., 2012). A função da RSC geralmente está 

num departamento específico e independente em linha horizontal da estrutura organizacional  

(Aldama et al., 2009; Lock & Seele, 2016). 

 

A coordenação de diferentes áreas de interesse podem ser facilitadas com a criação de comitês 

de Responsabilidade Social, Ambiental ou Sustentabilidade, que contribuem na coordenação 

e comunicação entre as linhas de comando, descentralizam, integram ou reduzem as 

especializações internas (Linstead et al., 2009; Prakken, 2004).  

 

A criação de grupos ‘força tarefa’ ou comitês técnicos contribui na comunicação, investigação 

e recomendações e auxiliam na resolução de problemas nas unidades (Linstead et al., 2009; 

Prakken, 2004). Assim, na resolução de metas ambientais, estes grupos são frequentemente 

utilizados porque as atividades da dimensão ambiental tem foco nas atividades operacionais 

internas.  

 

A estrutura da RSC na GC pode apresentar duas linhas hierárquicas: uma linha direta, onde 

os responsáveis pela RSC respondem diretamente aos gestores de topo e neste inclui o 

conselho de administração, e a linha indireta onde os responsáveis dirigem-se primeiro a uma 

área de supervisão (Lock & Seele, 2016), que podem ser os comitês.  

 

Pode também ser criado uma comissão de responsabilidade, preferencialmente situada ao 

nível da gestão sênior, composta por peritos externos e representantes dos stakeholders e sua 

ação compreende a identificação das demandas dos stakeholders (Spitzeck, 2009). Os 
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conselhos de administração, por sua vez,  passariam a assumir novas responsabilidades, por 

exemplo a supervisão da conduta das atividades da RSC (Morgan & Mirvis, 2009).  

2.2.3.2 Governança Corporativa 

A Governança Corporativa (GC) pode ser compreendida como um conjunto de arranjos legal, 

cultural e institucional global que determinam o que a organização pode fazer, quem a 

controla, a forma como o controlo é exercido e como os riscos e retornos das atividades são 

alocados (Blair, 1995; Brickley & Zimmerman, 2010; Fombrun, 2006). Para a atividade da 

RSC, a GC define regras, políticas, códigos e manuais sobre a governança das práticas da 

RSC (Klettner, Clarke, & Boersma, 2014). 

 

O principal mecanismo da GC é o corpo de diretores (Fombrun, 2006) e, em organizações 

socialmente responsáveis, a eficácia deste corpo de diretores pode ser aumentada se houver 

participação de profissionais externos, participação feminina na direção, diretores com mais 

de 69 anos, diretores que participam em outros corpos de diretores e existência de diretores 

que não apresentam dualidade de atividades (Webb, 2004).  

 

Ou ainda, se houver pluralidade e independência do corpo de diretores, participação destes no 

processo de tomada de decisões, modernização dos sistemas de gestão e medidas para evitar 

a concentração de poder dos conselhos de administração (Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza, 

& Garcia-Sanchez, 2013; Sanchez, Sotorrio, & Diez, 2011). 

 

Uma organização com uma boa GC é susceptível de ser mais social e ambientalmente 

responsável (Chan, Watson, & Woodliff, 2014), uma vez que são os gestores de topo que 

definem os objetivos operacionais e as estratégias sociais e ambientais para que a organização 

atenda as demandas do ‘contrato social’ existente com a sociedade (Chan et al., 2014; 

Solomon, 2013). 

 

Em síntese, é por meio da GC e da estrutura organizacional que a organização executa suas 

intenções sociais e ambientais. A primeira pelos arranjos legal, cultural e institucional e a 

segunda pelo arranjo das partes organizacionais pelo qual as atividades desenvolvidas são 
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divididas, organizadas e coordenadas (Jayabalan, & Sugumar, 2002; Blair, 1995; Brickley & 

Zimmerman, 2010; Child, 1972; Fombrun, 2006; Hall, 1996; Linstead et al., 2009). 

2.2.4 Controlo 

Definido o planeamento estratégico e definido quem, como e quando as ações são realizadas, 

inicia-se então a fase específica de controlo das ações planeadas. Controlar refere-se à 

implementação de planos e ao uso de retroalimentação (feedback) para atingir objetivos 

(Horngren et al., 2004). Assim como em todas as etapas da CG, na fase de controlo é também 

feito uso do Sistemas de Controlo Gerencial (SCG). 

 

Sistemas de controlo são técnicas e processos utilizados pela organização com a finalidade de 

manter a congruência nos objetivos organizacionais (Flamholtz, Das, & Tsui, 1985; Simons, 

1995), e Controlo de Gestão, por sua vez, consiste de um sistema que fornece informações 

aos gestores com a intenção de ser útil no desempenho de seus trabalhos, bem como para 

ajudar as organizações no desenvolvimento e manutenção dos seus padrões de 

comportamento (Otley, 1999).  

 

O desempenho e eficácia das ações são avaliados com base nas medidas de desempenho já 

selecionadas na fase de planeamento, e neste processo de monitoramento o feedback é crucial 

para o ciclo de planeamento e controlo (Horngren et al., 2004). 

 

No que se refere a desenvolver medidas de desempenho, já definidas na fase de planeamento, 

são consideradas medidas financeiras e não financeiras, assim como pode ser feito uso de um 

Sistema de Avaliação de Desempenho. Este sistema tem a finalidade de identificar os 

objetivos primários e secundários da organização, avaliar o desempenho desses objetivos e, 

assim, ajudar a organização a melhorar seu desempenho em alcançar os objetivos primários 

(Atkinson et al., 2007). 

 

Um dos papéis fundamentais e mais importante da avaliação de desempenho está em 

monitorar as trocas que são realizadas entre as organizações e cada grupo dos stakeholders. 

Isto permite que a organização determine se estão sendo satisfeitas as expectativas de contrato 
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de ambos os lados e identificar as áreas de problemas e oportunidades para melhoria (Atkinson 

et al., 2007). 

 

Ainda nesta fase de controlo, os Sistemas de Recompensa podem ser utilizados, uma vez que 

é por meio da Contabilidade Gerencial que o desempenho do colaborador é medido e inserido 

no Sistema (Atkinson et al., 2007). 

 

Um Sistema de Recompensa constitui-se de um contrato entre a organização e os 

colaboradores e tem a finalidade de motivá-los à envolverem-se nas tarefas diárias, bem como 

manter o alinhamento entre os interesses do indivíduo aos da organização. No geral, o objetivo 

da política de recompensa é vincular os interesses individuais aos da organização em sí, 

recompensando os colaboradores por ações que a beneficiem (Atkinson et al., 2007). 

 

Outros mecanismos administrativos são utilizados para auxiliar o SCG, a citar sistemas 

integrados de gestão, sistemas específicos, práticas de benchmarking com a finalidade de 

buscar melhorias nos processos, busca por certificações como forma de assegurar um padrão 

de comportamento e de processos, participações em reuniões setoriais e de classe, busca por 

prêmios de qualidade, uso de modelos padronizados de gestão empresarial e desenvolvimento 

de parcerias para a realização das ações quando necessário. 

 

A seguir são apresentadas as características e significado da RSC nas organizações, bem como 

da sustentabilidade corporativa. Estes dois assuntos são adicionados a esta investigação 

porque o primeiro pertence ao tema de pesquisa e o segundo porque é utilizado para construir 

o modelo conceitual desta investigação. 

2.3 A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA  

Neste sub-capítulo desenvolve-se a RSC nos seus aspectos conceituais e aplicados na 

organização e, paralelamente orienta-se o tema para a forma como a RSC está inserida nas 

práticas da CG. 
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É também inserido nesta secção a sustentabilidade corporativa (Epstein, 2008), uma 

expressão utilizada atualmente para identificar as práticas organizacionais que envolvem as 

três dimensões de uma organização, a social, ambiental e econômica.  

 

O uso da sustentabilidade corporativa nesta investigação justifica-se porque nela podem ser 

encontradas as práticas específicas das atividades sociais e ambientais da RSC e que estão 

integradas nas práticas de controlo organizacional da CG.  

 

Portanto, optou-se pela união destes dois temas nesta mesma secção porque os seus 

conhecimentos são utilizados para edificar a estrutura do modelo conceitual a ser utilizado 

nesta investigação. 

2.3.1 Responsabilidade Social Corporativa 

Esta secção apresenta a RSC, a CG e a forma como estão integrados. Portanto, faz-se 

necessário aprofundar o conhecimento sobre a RSC para que seja possível compreender a 

forma como e porquê a CG insere as atividades ambientais e sociais em seu processo de 

controlo. 

 

A RSC pode ser compreendida como um processo contínuo que monitoriza constantemente o 

ambiente (social, político, econômico e jurídico) e as relações em que a organização está 

inserida (L'Etang, 1995). Compõe-se de uma gestão dos stakeholders principais e da 

participação destes nas questões sociais da organização (Moura-Leite, Padgett, & Galan, 

2012).  

 

Trata-se de uma atividade formal dentro da organização, composta de um conjunto de 

atividades sociais e ambientais que são implementadas voluntariamente com a finalidade de 

lidar com o impacto social e ambiental de seu negócio e as expectativas dos seus stakeholders 

segundo a European Commission (EC) (EC, 2001; Husted, 2003).  

 

Esta atividade consiste de políticas e práticas claramente articuladas e comunicadas que 

refletem a responsabilidade social da organização (Matten & Moon, 2008), e baseiam-se nos 
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valores centrais da organização (Ketola, 2010). Seu desempenho pode ser influenciado pela 

forma de pensar e de agir dos gestores sobre as iniciativas sociais da empresa (Boesso, Kumar, 

& Michelon, 2013). 

 

A responsabilidade social, diferentemente de RSC, compreende a responsabilidade de uma 

organização com os impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente 

através de um comportamento transparente e ético (ISO, 2010). 

 

A RSC constitui-se de um conjunto de deveres morais para com outros atores sociais e para 

com a sociedade que a organização assume como resultado de sua reflexão ética econômica, 

social, política e em seu papel na sociedade e nas suas relações com os outros atores (Kahreh 

et al., 2013). Pode ser compreendida como um vínculo entre a organização e o seu entorno 

(Uribe-Bohórquez & Rueda-Delgado, 2012).  

 

Assim, na visão do público, a RSC é compreendida como uma excelente ferramenta para 

aumentar a legitimidade da organização, melhorar a comunicação, a transparência, aumentar 

a imagem da organização e cumprir o accountability (Gray et al., 1988; Morimoto et al., 

2005). Pode também ser vista como um compromisso voluntário que ultrapassa as obrigações 

explícitas e implícitas por um comportamento corporativo convencional que é imposto à 

entidade por expectativas da sociedade (Falck & Heblich, 2007; Schieg, 2009).  

 

Na sua essência, a RSC apresenta características de ações do tipo ganha-ganha, ou “win-win”, 

onde as necessidades dos stakeholders são percebidas e atendidas (Falck & Heblich, 2007), e 

o desejo de "dar algo de retorno" para a comunidade, necessidade de legitimidade e 

perspectiva de melhorar o desempenho financeiro são motivos que explicam a adoção das 

práticas da RSC (Muthuri & Gilbert, 2011).  

 

Os motivos para adotar práticas da RSC passam também por assegurar a integridade da 

organização, credibilidade e/ou reputação, redução das pressões dos stakeholders e evitar ou 

atrasar ações regulatórias  (Lynes & Andrachuk, 2008; Schieg, 2009).  

 

Portanto, comprometer-se com práticas de RSC também contribui para reduzir os riscos aos 

quais a organização está exposta, podendo-se citar a aceitação da sociedade caso algo negativo 
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aconteça, riscos financeiros ou afetar as receitas da organização  (Godfrey, Merrill, & Hansen, 

2009; Jo & Na, 2012; Salama, Anderson, & Toms, 2011). 

 

Por sua vez, os motivos de se fazer uso da CG no suporte da RSC pode relacionar-se às 

necessidades de interação com os stakeholders (Karapetrovic, 2002), eficiência nos resultados 

das questões sociais e ambientais (Gonzáles, 2003), transparência na divulgação de 

informações (GRI, 2014; Joseph, 2012), busca pela imagem que demonstre a consciência 

ambiental da organização (Parguel et al., 2011; Quaak et al., 2007) e legitimidade social para 

operar (Dowling & Pfeffer, 1975; Parguel et al., 2011). 

 

A obtenção de benefícios para a organização também são factores que justificam o uso da CG 

na atividade da RSC, como sejam o desenvolvimento de novos recursos e de capacidades 

relacionados ao know-how e à cultura corporativa, à atração de melhores colaboradores, 

aumentar a motivação dos atuais, moral, comprometimento e lealdade (Branco & Rodrigues, 

2006; Ferreira et al., 2010). 

 

Há ainda os benefícios de longo prazo, tais como reduzir riscos, reter clientes, atrair novos 

investidores (Jhunjhunwala, 2014), aliviar pressões de grupos ambientalistas e associações de 

consumidores, órgãos competitivos, proporcionar uma vantagem competitiva frente à 

concorrência, receber apoios governamentais, subsídios e contratos (Ferreira et al., 2010).  

 

Mas, independente da intenção ou necessidade de se utilizar a CG na atividade da RSC, 

estabelecer um sistema de CG que integre a ação social, ambiental e financeira é uma tarefa 

difícil para as organizações (Dkhili & Noubbigh, 2013).  

 

Todavia, não é suficiente fazer uso das práticas da CG, é adequado que se façam uso de ‘boas 

práticas’ da CG nas atividades da RSC, uma vez que sua essência está na proteção dos ativos 

e, complementarmente contribuir no comportamento cidadão da organização (Epstein, 2008).  

 

Desta forma, as ‘boas práticas’ envolve escolhas que se relacionam com a estrutura 

organizacional, a citar a escolha de uma hierarquia de poder, à criação de ‘staff’, fluxo de 

informações, comitês executivos, terceirizar parte das suas atividades sociais e ambientais, 
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desenvolver relacionamentos com Organizações Não Governamentais (ONGs) e criar 

programas de voluntariado para seus colaboradores (Epstein, 2008). 

 

Fazer uso de ‘boas práticas’ de benchmarking, por exemplo, contribui para conduzir a 

organização a uma conformidade de padrão de negócios (Brandau, Endenich, Trapp, & 

Hoffjan, 2013), da mesma forma as certificações (Asif et al., 2013; Karapetrovic, 2003). 

Definir um Conselho de Administração independente e qualificado, prestar contas aos 

stakeholders, adotar procedimentos de denúncia e acompanhar adequadamente as ações 

sociais e ambientais (Jamali, Hallal, & Abdallah, 2010), são também ‘boas práticas’. 

 

A transparência e  responsabilidade dos envolvidos (Jamali et al., 2010), negócios orientados 

socialmente, perfil estratégico que manifeste o engajamento da organização com a 

responsabilidade social, accountability e mecanismos de comunicação da RSC da organização 

na estrutura organizacional (Baldo, 2012; Edwards & Hulme, 1996), são também factores que 

contribuem para a compreensão de ‘boas práticas’ da CG na atividade da RSC. Da mesma 

forma a existência de uma gestão dos Stakeholders, liderança corporativa, prioridade para a 

RSC, integração da RSC na política da organização, atendimento da regulação nacional e 

internacional e ativo envolvimento e boa coordenação entre governo, empresa, ONG e 

sociedades civis (Morimoto et al., 2005).  

 

Ou ainda o uso de técnicas e ferramentas, a considerar a Análise de Investimento de Capital, 

Orçamento, Mensuração de Desempenho, Sistemas de Incentivos e um esquema de 

Classificação dos Custos Ambientais contribuem para manter a coerência organizacional e o 

alinhamento à estratégia estabelecida (Bouten & Hoozée, 2013; Epstein, 2008). 

 

Neste mesmo conceito está a busca por informações do ambiente externo e interno que 

servirão para definir as estratégias da RSC a partir da definição de sua materialidade para a 

organização, incluindo-se nestas informações as preocupações dos stakeholders e suas 

expectativas sociais e ambientais [Global Reporting Initiative (GRI, 2013)]. 

 

A seguir é apresentado a Sustentabilidade Corporativa (Epstein, 2008), que é utilizada para 

fundamentar e construir o modelo conceitual. 
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2.3.2 A Sustentabilidade Corporativa – Modelo de Epstein (2008) 

Sustentabilidade Corporativa é um termo que se compõe essencialmente do tripé ‘resultado 

econômico, social e ambiental’ (Elkington, 1997). Por este motivo, este termo está tão 

intimamente ligado à RSC e à CG. 

 

Neste sentido, este sub-capítulo apresenta o modelo da sustentabilidade corporativa 

desenvolvido por Epstein (2008), o qual será utilizado para estruturar o modelo conceptual 

desta investigação. Porém, o modelo será discorrido apenas sobre os dois elementos do tripé, 

o social e ambiental. Optou-se por construir o modelo conceptual a partir da sustentabilidade 

corporativa porque ela contém as dimensões ambientais e sociais da RSC e porque o modelo 

apresentado por Epstein (2008) demonstra passo-a-passo os elementos chaves que compõe 

cada uma das atividades sociais e ambientais de um controlo organizacional da CG. 

 

A estrutura da sustentabilidade corporativa compõe-se de quatro grandes grupos: INPUT, 

PROCESS, OUTPUT e OUTCOMES  (Epstein, 2008). Cada um desses grupos contém seus 

elementos. O Quadro 03 apresenta os quatro grupos e respectivos elementos que os compõem. 

 

QUADRO 03 – Estrutura do Modelo de Sustentabilidade Corporativa 

 

Grupo Elementos de Composição 

INPUT 

Ambiente Externo 

Ambiente Interno 

Ambiente de Negócio 

Recursos Humanos e Financeiros 

PROCESS 

Liderança 

Estratégia da Sustentabilidade 

Estrutura da Sustentabilidade 

Sistemas, Programas e Ações da Sustentabilidade 

OUTPUTS 
Desempenho da Sustentabilidade 

Reação dos Stakeholders 

OUTCOMES Desempenho financeiro corporativo de longo-prazo 

Fonte: Adaptado de (Epstein, 2008, p. 46) 
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Para fins desta investigação, serão utilizados os dois primeiros grupos, a citar INPUT e 

PROCESS, uma vez que a proposta desta pesquisa é compreender os procedimentos internos 

da organização e que se relacionam com as práticas do CG no suporte da RSC. Assim, os 

procedimentos de INPUT e PROCESS estão compreendidos no ciclo de controlo 

organizacional da CG, sendo estes o planeamento estratégico, a execução das ações planeadas 

e o controlo das ações planeadas. 

2.3.3 Input 

No grupo INPUT estão contidas as atividades de busca de informações nos ambientes externo, 

interno e setorial, bem como das necessidades de recursos humanos e financeiros da 

organização (Epstein, 2008). É nesta etapa que são realizadas as análises dos impactos socio-

ambientais e o envolvimento dos stakeholders.  

 

As informações obtidas deverão ser objeto de discussão entre os gestores de topo e a gerência 

e então será confeccionada a Matriz de Materialidade, que contém as informações organizadas 

por temas e relevância (GRI, 2013).  

 

Quanto ao processo de envolvimento dos stakeholders, este pode acontecer de diferentes 

modos, pode ser conduzido mediante reunião informal ou formal e pode seguir uma ampla 

variedade de formatos, tais como reuniões individuais, conferências, workshops, audiências 

públicas, mesas-redondas, comitês consultivos, informação regular e estruturada e 

procedimentos de consulta, negociação colectiva e fóruns baseados na web (ISO, 2010). 

 

Os stakeholders podem incluir tanto aqueles diretamente envolvidos nas operações da 

organização, a citar empregados, acionistas e fornecedores, como os que mantêm relações de 

outro tipo com ela, a citar grupos vulneráveis dentro de comunidades locais, sociedade civil 

(GRI, 2013). 

 

Portanto, é nesta etapa da CG que as informações primárias e secundárias são obtidas e são 

então utilizadas na construção do Planeamento Estratégico da organização, atividade esta que 

está definida no grupo PROCESS. 
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2.3.4 Process 

O grupo PROCESS está dividido em quatro sub-grupos de atividades, sendo estes a 

Liderança, Estratégia, Estrutura e Sistemas, Programas e Ações. Cada um destes sub-grupos, 

quando em ação, proporcionam condições para que as dimensões sociais e ambientais 

integrem-se ao dia-a-dia da organização (Epstein, 2008). 

2.3.4.1 Liderança 

Na Liderança estão os procedimentos de definição de diretrizes e comprometimento da 

organização com as questões socioambientais (Epstein, 2008). A forma dos gestores 

demonstrarem seu comprometimento pode ser de duas maneiras, pelo modo carismático, ou 

pela estimulação intelectual (Bass, 1985).  

 

Na primeira o líder proporciona uma sensação de missão aos seus seguidores que é articulada 

numa visão inspiracional e baseada em forças imaginárias, valores e crenças. (Bass, 1985; 

Waldman & Yammarino, 1999).   

 

A segunda, por sua vez, refere-se à ações dos líderes voltados à consciência de problemas e a 

solução destes problemas (Bass, 1985). Podem ser citados, a título de exemplo, os problemas 

ambientais e sociais que atualmente acometem o mundo, assim, numa liderança por 

estimulação intelectual a consciência moveria os seguidores para envolverem-se na solução 

destes problemas (Bass, 1985; Wortman, 1982). Este modo de liderança tem demonstrado ser 

mais efetiva estrategicamente (Waldman, Siegel, & Javidan, 2006). 

 

A liderança é considerada crucial no sucesso de qualquer atividade da organização uma vez 

que é por meio dela que se promove o envolvimento dos colaboradores na execução das 

tarefas (Boal & Hooijberg, 2000), bem como são definidas as diretrizes da organização para 

as questões sociais e ambientais. 

 

É nesta etapa que os gestores comunicam aos seus colaboradores o seu comprometimento 

com as questões sociais e ambientais, que pode ser por meio da divulgação da missão, visão, 

valores e da declaração expressa publicamente do comprometimento da organização (Epstein, 
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2008). É também nesta etapa que a organização comunica aos stakeholders externos o seu 

comprometimento com a responsabilidade socioambiental. 

 

Portanto, as atividades de liderança são cruciais para o posicionamento da responsabilidade 

socioambiental da organização. Os benefícios deste posicionamento são evidenciados no 

comportamento de comprometimento com as questões socioambientais pelos colaboradores 

e por assegurar a relação de confiança entre a organização e os stakeholders. 

2.3.4.2 Estratégia 

A definição de uma Estratégia passa necessariamente pela fase de planeamento, no qual as 

demandas dos stakeholders e da própria organização já foram identificadas (Falck & Heblich, 

2007) e agrupadas por temas relevantes na Matriz de Materialidade (GRI, 2013). 

 

O planeamento é o início de todo o processo de definição das estratégias da organização, por 

conseguinte, é neste momento que a missão da organização é definida, os objetivos de longo 

e curto prazo são fixados, é elaborado o plano de ações e metas, confeccionado o orçamento 

e definidos os responsáveis pelo atingimento dos objetivos e metas (Brammer & Millington, 

2003; Flamholtz et al., 1985; Gonzáles, 2003; Jordan, Neves, & Rodrigues, 2003).  

 

Nesta sub-etapa são definidos quem faz o quê e como fazer (Freeman, 1984), bem como é 

definido o posicionamento estratégico quanto à responsabilidade social da organização 

(Freeman, 1984; Hanke & Stark, 2009; Morimoto et al., 2005; Roberts, 1992).  

 

A organização adota tipos distintos de estratégia, depende de factores externos e internos que 

podem afetar a sua sobrevivência. Pode adotar estratégias interativas, pró-ativas, defensivas 

ou inativas (Ackoff, 1970; Miles & Snow, 1978; Post, 1978), pode também adotar estratégias 

do tipo genérica ou específicas (Freeman, 1984). No Capítulo 3 é desenvolvido o tema da 

estratégia da RSC. 
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2.3.4.3 Estrutura 

A Estrutura organizacional tem a finalidade de integrar a estratégia da organização com a 

execução das ações, é também compreendida como o processo que assegura a realização dos 

objetivos e metas sociais e ambientais (Epstein, 2008). 

 

Nesta etapa estão incluídas as áreas funcionais da estrutura organizacional que serão afetadas 

pela implementação, os canais de comunicação que terão que ser estabelecidos com o público 

externo e interno e o uso de terceiros para executar tarefas ou parte destas (Epstein, 2008). 

 

A estrutura organizacional também é outro elemento na organização que contribui na CG 

(Adler, 2011), uma vez que o estabelecimento das funções, limites das ações, 

responsabilidade e hierarquia são definidas no organograma (Simons, 1995).  

 

Portanto, a etapa da estrutura compreende a configuração de uma estrutura organizacional que 

atenda as dimensões sociais e ambientais, uma Governança Corporativa que considere a 

responsabilidade socioambiental da organização, definição de canais de comunicação com o 

público, a forma de execução das ações e a definição dos responsáveis pelo atingimento das 

metas e objetivos sociais e ambientais. 

2.3.4.4 Sistemas, Programas e Ações 

Em Sistemas, Programas e Ações está o uso dos diversos mecanismos administrativos e de 

técnicas de controlo que permitem tornar efetiva as ações planeadas (Epstein, 2008). Os 

diversos mecanismos utilizados tem cada um a sua função.  

 

Assim, em termos gerais, a organização preocupa-se com o desempenho de suas ações, com 

a efetividade do uso dos recursos, com a fiabilidade das informações, com os relacionamentos 

profissionais, enfim, com o sucesso da estratégia.  

 

Alguns sistemas de gestão podem ser citados, por exemplo, o Sistema de Informações da CG 

e Indicadores de Controlo, o Sistema de Incentivos e Recompensas que pode vincular-se o 
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Sistema de Remuneração Variável (Gonzáles, 2003; Sgardea, Sabau, & Vuta, 2011). Por outro 

lado, se a finalidade é controlar o uso dos recursos podem ser utilizado Sistemas de Custeio 

(Sgardea et al., 2011) e o orçamento (Abernethy & Brownell, 1999; Bisbe & Otley, 2004; 

Kober, Ng, & Paul, 2007; Otley, 1999). 

 

Se a intenção é medir resultados, pode-se fazer uso da técnica do Valor Econômico 

Adicionado como medida financeira de mensuração do capital investido (Otley, 1999), ou 

ainda fazer uso de sistemas híbridos de mensuração tais como o Balanced Scorecard (BSC) 

e Tableaux-de-Bord, ou Análise do Valor dos Shareholders (Bisbe & Otley, 2004; Epstein, 

2008; Henri, 2006; Kaplan & Norton, 1996; Marginson, 2002; Tuomela, 2005). 

 

As ações podem também ser controladas com o auxílio de outros sistemas, a citar a 

Contabilidade e seus subsistemas, Sistema de Controlo interno, Sistema de Gestão 

Administrativo-financeiro, Sistema ERP e práticas de benchmarking (Gonzáles, 2003), 

Gestão de Projetos (Bisbe & Otley, 2004; Davila, 2000), sistemas de relatórios e 

procedimentos de monitoramento (Henri, 2006).  

 

Da mesma forma a cibernética, administrativo, cultura, sistema de mensuração (Gond et al., 

2012; Malmi & Brown, 2008) e Sistema de Gestão Integrada – (SGI) (Asif et al., 2013; 

Karapetrovic, 2003) auxiliam a CG.  

 

Pode-se afirmar que o uso dos diversos mecanismos administrativos de controlo asseguram 

que o comportamento e decisões dos colaboradores estejam alinhados aos objetivos 

estratégicos da organização (Chow, Shields, & Wu, 1999; Malmi & Brown, 2008).  Da mesma 

forma a estratégia implementada e os objetivos e metas estratégicas definidas sejam também 

atingidas com maior segurança. 

 

O uso do BSC para monitorar a RSC ainda apresenta pouca adesão por parte das organizações 

(Aldama et al., 2009). 

 

A seguir é apresentado o Capítulo 3, o qual descreve as teoriais de suporte adotadas para esta 

investigação e definições de estratégias de relacionamento. 

 



 
 
 

44 
 

 



 
 
 

45 
 

3 TEORIAS DE SUPORTE DESTA INVESTIGAÇÃO 

Este capítulo apresenta os pressupostos teóricos a serem utilizados no suporte da explanação 

das evidências identificadas entre os casos. Como linha central está a Nova Sociologia 

Institucional (NIS)4, por entender que as organizações adaptam-se às pressões do ambiente 

institucional no qual operam por questões de sobrevivência (Meyer & Rowan, 1977), 

complementada com as Teorias Institucional (TI), a Teoria dos Stakeholders (TS) e os 

Sistemas Institucionais (Scott, 2001).  

 

Este capítulo está estruturado em três sub-capítulos, no qual o primeiro apresenta a TI nos 

seus aspectos conceituais, institucionalização, ambiente institucional e de sistemas 

institucionais, a NIS e o processo de isomorfismo. O segundo apresenta a TS, porém 

especificamente sobre os princípios de relacionamento com os stakeholders, sendo estes a 

Legitimidade Corporativa e Stakeholders Fiduciário e o terceiro apresenta os conceitos de 

estratégias de relacionamento. 

3.1 TEORIA INSTITUCIONAL  

Para dar um alinhamento às explanações das evidências dos casos são apresentados os 

aspectos conceituais da Teoria Institucional (TI), de ambiente institucional e a NIS. Em 

ambiente institucional são inseridos os aspectos teóricos de Sistemas Institucionais (Scott, 

2001), com a finalidade de agrupar os elementos institucionais que exercem pressão sobre as 

organizações numa perspectiva já definida pela literatura. 

 

Em investigações em CG na área da Teoria Institucional, três são as linhas teóricas 

fundamentais que mais têm sido utilizadas, sendo estas a Velha Economia Institucional 

(OIE)5, a Nova Economia Institucional (NIE) e a Nova Sociologia Institucional (NIS) (Major 

                                                 
4 New Institutional Sociology (NIS) 

5 Old Institutional Economy (OIE), New Institutional Economy (NIE). 
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& Ribeiro, 2009). Nesta investigação adota-se a NIS como proposta de enquadramento 

teórico, a qual é apresentada em secção específica. 

3.1.1 Ambiente Institucional 

Por ambiente entende-se tudo o que está fora das fronteiras da unidade organizacional e pode 

compor-se de clientes, fornecedores, mercado financeiro, sistema político (Burton et al., 

2011). Por sua vez, instituição corresponde a um conjunto de regras e normas estabelecidas 

para a satisfação de interesses coletivos (Houaiss & Villar, 2011).  

 

O ambiente visto como instituição assume que o processo básico é a reprodução ou cópia dos 

factos sociais de todo o sistema no nível organizacional (Zucker, 1987) e o ambiente no qual 

a organização está inserida está em constante mudança, portanto, por questões de 

sobrevivência as organizações adaptam-se às novas formas de pensar e agir vigentes do 

ambiente (Levinthal, 1991), institucionalizando-se. 

 

Instituições, por sua vez, constituem-se de estruturas cognitivas, normativas e regulatórias que 

conferem estabilidade e significados ao comportamento social (Scott, 2001), e que se adotadas 

tornam uma organização socialmente legítima (Major & Ribeiro, 2009). São multifacetadas, 

apresentam uma estrutura social durável, são compostas de elementos simbólicos, atividades 

sociais e recursos materiais (Scott, 2001). São formas de pensamentos ou ações prevalentes e 

permanentes que são incorporados nos hábitos de um grupo ou nos costumes de um povo e 

que influenciam sua forma de pensar e de agir (Burns & Scapens, 2000; Meyer & Rowan, 

1977).  

 

As Instituições são consideradas mitos porque a sua eficácia depende de serem aceites 

socialmente e de serem promovidas por indivíduos ou grupos à valores aceitos comumente 

como legítimos e que, com o passar do tempo, institucionalizam-se como o jeito apropriado 

de se fazerem as coisas (Meyer & Rowan, 1977). 
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Estes mitos exercem influência sobre a organização e podem afetar a sua estrutura 

organizacional (Bertalanffy, 1973), e podem também gerar incertezas no ambiente (Dill, 

1958; Thompson, 1967; Tung, 1979).  

 

Portanto, pode-se compreender ambiente institucional como um conjunto de mitos 

legitimados pelos constituintes deste ambiente e que exercem influência sobre as 

organizações. Este ambiente também caracteriza-se pelos aspectos culturais do país, do setor 

de negócios, pelos esforços regulatórios da profissionalização e por pressão dos diversos 

stakeholders (Abreu et al., 2012; Matten & Moon, 2008). 

 

Relativamente à incerteza ambiental gerada pelos mitos, esta pode ser definida como a 

diferença entre a quantidade de informações exigidas para o desempenho das tarefas e a 

quantidade de informações possuídas pela organização (Galbraith, 1973). Também pode ser 

definida como uma incapacidade de atribuír probabilidades, com algum grau de confiança, no 

que diz respeito à forma como os factores ambientais irão afetar o sucesso ou o fracasso da 

organização (Kearns & Lederer, 2004; Liao et al., 2011). 

 

Este ambiente de incerteza leva a modificações na estrutura da organização (Duncan, 1972), 

no monitoramento e previsão do ambiente para a confecção do planeamento estratégico 

(Milliken, 1987). Também influencia o processo de tomada de decisão, levando os tomadores 

de decisão a se organizarem de forma cooperativa no estabelecimento dos objetivos da 

organização (Tjosvold, Peng, Chen, & Fang, 2013).  

 

Para reduzir as incertezas ambientais, as organizações criam comitês e áreas específicas na 

sua estrutura para controlar as informações, reduzem os caminhos do fluxo das informações, 

descentralizam e integram ou reduzem as especializações internas (Prakken, 2004). Pode 

também reduzir o fluxo hierárquico por meio da delegação de controlo para os subordinados 

e os fluxos horizontais podem ser diminuidos por meio da integração de tarefas em unidades 

individuais como forma de reduzir as incertezas (Hammer & Champy, 1994).  

 

São também criados alguns mecanismos administrativos para auxiliar no controlo das 

incertezas ambientais e podem ser citados as decisões estratégicas, os contratos de longo prazo 

e as alianças (Galbraith, 1984). Da mesma forma, ambientes de monopólio com controlo 
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público (directo ou indirecto) é também uma forma de criar uma certa estabilidade em 

mercados competitivos (Warner & Bel, 2008).  

 

A adaptação da organização ao ambiente institucional no qual operam pode apresentar 

eficácia quando houver comprometimento da alta direção no processo (Bouten & Hoozée, 

2013). 

 

O ambiente pode também apresentar formas distintas de comportamento, ou seja, pode ser 

calmo, variado, localmente tempestuoso ou turbulento. O ambiente calmo caracteriza-se por 

apresentar baixa imprevisibilidade, o variado caracteriza-se por apresentar vários factores que 

afetam a organização, porém, são todos conhecidos e previsíveis (Burton et al., 2011).  

 

O ambiente localmente tempestuoso caracteriza-se por ser altamente imprevisível, porém, não 

complexo e o ambiente turbulento caracteriza-se por apresentar alta imprevisibilidade e alta 

complexidade (Burton et al., 2011). 

3.1.1.1 Os Sistemas Institucionais de Scott 

As instituições asssentam-se em três pilares, sendo estes o sistema regulatório, o sistema 

normativo e o sistema cultural-cognitivo (Scott, 2001). O sistema regulatório compreende o 

conjunto de legislação existente e vigente no país, bem como as regulações e normas dos 

órgãos de classe (Scott, 2001). Compõe-se de regras, leis e sanções, é coercivo e contribui 

para legitimar as organizações por estarem legalmente sancionadas (Scott, 2001).  

 

As regulações são mecanismos coercivos e significantes na promoção da RSC (Othman, 

Darus, & Arshad, 2011), e podem levar as organizações a optarem por práticas da RSC 

(Holder-Webb, Cohen, Nath, & Wood, 2009).  

 

O Sistema Normativo (Scott, 2001) tem origem na profissionalização de certas disciplinas, as 

quais padronizam habilidades numa base cognitiva exigida aos membros daquela profissão e 

acabam por criar a legitimidade para sua autonomia ocupacional (Moon, & Matten, 2012; 

Dimaggio & Powell, 1983). Este sistema compõe-se de um ambiente de regras normativas 
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que introduzem uma prescritiva e avaliativa dimensão obrigatória na vida social das 

organizações (Scott, 2001).  

 

As pressões normativas incentivam as organizações a implementar práticas ambientais a fim 

de que sejam percebidas como tendo atividades organizacionais legítimas (Zhu & Geng, 

2013), geralmente impostas às organizações através de uma variedade de fontes externas, a 

incluir clientes, grupos profissionais, meios de comunicação e comunidade (Phan & Baird, 

2015; Zhu & Geng, 2013).  

 

Neste sistema definem-se metas, objetivos e o modo apropriado para atingí-los, exige-se o 

cumprimento das obrigações sociais, tem a certificação e acreditação como indicadores de 

padrão normativo e a base da legitimidade deste sistema está na organização ser moralmente 

governada (Scott, 2001). 

 

O Sistema Cultural-cognitivo, por sua vez, exerce forte influência, porém, não é algo que a 

organização consiga influenciar num curto espaço de tempo (Scott, 2001). Este sistema está 

representado pela cultura da sociedade, do país ou do local onde a organização está instalada 

e está em operação (Hofstede, 2003; Scott, 2001).  

  

A cultura pode ser compreendida como uma abstração (Schein, 2004), como manifestações 

da consciência humana (Alvesson, 1993). É uma palavra que engloba todos os padrões de 

pensamento, sentimentos e comportamentos de indivíduos, grupos de pessoas, líderes, entre 

outros (Hofstede, 2003).   

 

Consiste no modo de vida das pessoas, tecnologia, artefatos materiais, crenças, práticas 

rituais, formas de arte, cerimônias e de práticas culturais informais como a linguagem, 

fofocas, histórias e rituais da vida diária (Swidler, 1986). A cultura é adquirida, não é herdada, 

provém do ambiente social do indivíduo, não do gene e é algo difícil de mudar (Hofstede, 

2003).  

 

No Sistema Cultural-Cognitivo, o cumprimento das organizações está no que é ‘tomado como 

certo’ e de ‘entendimento compartilhado’ pelo ambiente (Scott, 2001). Por estes motivos há 

uma prática de mimetismo entre as organizações, de uso das crenças comum, de uma lógica 
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de ação compartilhada e sua base de legitimidade é a compreensibilidade, reconhecível e 

culturalmente apoiada (Scott, 2001).   

 

Na cultura de uma sociedade está também a religião, portanto, os princípios religiosos são 

também factores de interferência na prática da RSC (Aribi & Gao, 2012; Momin & Parker, 

2013). O desejo de enfatizar que a oganização está fazendo o "bem" (Holder-Webb et al., 

2009), e os valores e premissas são também factores que levam as organizações a adotarem 

estruturas e práticas da RSC que são percebidas e apropriadas ao seu público alvo (Aerts, 

Cormier, & Magnan, 2006). 

 

A cultura do país também é factor que interfere nas escolhas das organizações que nele estão 

instaladas. Neste sentido, a cultura nacional como é denominada, compõe-se de quatro 

dimensões: o distanciamento do poder, o grau de individualismo (ou de colectivismo), o grau 

de masculinidade (ou de feminilidade) e a aversão à incerteza (Hofstede, (2003, p. 29). Estas 

quatro dimensões permitem compreender certos comportamentos de uma sociedade e, 

consequentemente, dos seus indivíduos. 

 

A dimensão ‘distanciamento de poder’ pode ser compreendida como “a medida do grau de 

aceitação, por aqueles que têm menos poder nas instituições e organizações de um país, de 

uma repartição desigual do poder” (Hofstede, 2003, p. 42). Por sua vez, a dimensão ‘aversão 

às incertezas’ pode ser compreendida como sendo um sentimento de medo que uma sociedade 

ou membros de uma cultura possuem em relação às situações incertas ou desconhecidas 

(Hofstede, 2003).  

 

O individualismo caracteriza-se pela fragilidade dos laços entre os indivíduos de uma 

sociedade, grupo social ou mesmo na família, onde o eu constitui a identidade pessoal, em 

oposição ao nós (Hofstede, 2003).  

 

Já as características de uma sociedade masculina caracteriza-se pela diferenciação clara dos 

papéis entre o homem e a mulher. Nesta sociedade, o homem deve ser forte, impor-se e 

interessar-se pelo sucesso material, enquanto que a mulher deve ser modesta, terna e 

preocupada com a qualidade de vida. Numa sociedade feminina, estes papéis não são 

relevantes, eles se sobrepõem (Hofstede, 2003) 
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Em síntese, estes três sistemas institucionais exercem pressão sobre as organizações de modo 

a interferir nas suas escolhas. As organizações, por outro lado, fazem as escolhas que 

considerarem adequadas e suficientes para atender os sistemas de maneira que a legitimidade 

para operar mantenha-se assegurada. 

3.1.2 Teoria Institucional 

Esta teoria estuda a forma como as organizações tornam-se legítimas no ambiente em que 

estão inseridas (Jones, 2010), e neste contexto está o processo de estruturação das 

organizações como forma de se adaptarem às mudanças do ambiente para assegurarem a sua 

sobreviência (Fuenfschilling & Truffer, 2014). 

 

Philip Selznick é considerado o precursor da perspectiva institucional a partir do 

desenvolvimento de seu singular modelo de sistema natural, conhecido como teoria 

institucional (Fachin & Mendonça, 2003).  

 

Para alguns teóricos, as organizações são vistas como dramáticas promulgações dos mitos 

racionalizados que permeiam as sociedades modernas, e não como unidades envolvidas em 

troca, por mais complexos que sejam seus ambientes (Meyer & Rowan, 1977).  

 

Neste contexto, legitimidade é uma forma generalizada de perceção ou suposição de que as 

ações de uma organização são desejáveis, próprias ou apropriadas dentro de algum sistema 

de normas, valores, crenças e definições socialmente construídas (Suchman, 1995).  

 

A legitimidade é um conceito assente na ideia de que as organizações têm uma 

responsabilidade social para com a sociedade (Alrazi, de Villiers, & van Staden, 2015), e é 

socialmente construída na medida em que reflete uma congruência entre o comportamento da 

entidade legitimada e as crenças compartilhadas de algum grupo social (Suchman, 1995). 

 

A necessidade pela legitimidade surge porque as organizações operam na sociedade por meio 

de um contrato social (Shocker & Sethi, 1973) e sendo uma parte integrante desta sociedade, 

a sua existência, continuidade e crescimento, em grande medida conta com o apoio desta 
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mesma sociedade (Sethi, 1975; Shocker & Sethi, 1973), que lhes dá legitimidade para operar 

(Abernethy & Wai Fong, 1996). 

 

Estendendo o conceito de legitimidade para as questões ambientais pode-se adotar a expressão 

legitimidade ambiental que é definida como uma perceção generalizada ou suposição de que 

o desempenho ambiental da organização é desejável, próprio ou apropriado (Bansal & 

Clelland, 2004) ao sistema de normas, valores, crenças e definições socialmente construídas 

(Suchman, 1995). 

 

A legitimidade ambiental pode ser obtida a partir de dois comportamentos da organização, a 

pró-atividade ambiental e o accountability ambiental (Alrazi et al., 2015). O comportamento 

pró-ativo ambiental compõe-se basicamente de três atividades internas: o uso de um Sistema 

de Gestão Ambiental, da existência de uma Contabilidade Ambiental, da prática de 

envolvimento dos stakeholders no planeamento da organização (Alrazi et al., 2015), e de 

certificações ambientais em geral (Rocha & Granerud, 2011). 

 

Por sua vez, o comportamento do accountabillity ambiental compõe-se do desempenho 

ambiental e da respectiva disponibilização dos resultados deste desempenho para o público 

(Alrazi et al., 2015). Estes dois comportamentos influenciam o nível de satisfação dos 

stakeholders, por conseguinte a legitimidade ambiental (Alrazi et al., 2015; Massa, Farneti, 

& Scappini, 2015; Samkin, 2012).  

 

Nesta mesma conceção pode ser obtida a legitimidade social para operar, mesmo não 

existindo um sistema de gestão social, mas tem a certificação OHSAS 180006 (Rocha & 

Granerud, 2011), programas e projetos sociais e engajamento dos stakeholders. O 

accountability social é realizado por meio de relatórios sociais divulgados ao público. 

 

Portanto, se as organizações estão a adotar o que já está legitimado no ambiente institucional 

(Levinthal, 1991; Zucker, 1987), a este processo dá-se o nome de institucionalização. 

 

                                                 
6 OHSAS 18000 – Occupacional Health and Safety Management - nome dado à família de normas internacionais 

relativas à saúde ocupacional e gestão da segurança. Constitui-se de duas partes: OHSAS 18001 e 18002. 

http://certificationeurope.com/ohsas-18000-health-safety-managment-standards/. 

http://certificationeurope.com/ohsas-18000-health-safety-managment-standards/
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A institucionalização corresponde a um processo e está estreitamente ligado a uma 

necessidade de sobrevivência, de reconhecimento no meio social, de adaptabilidade aos 

interesses que existem neste ambiente (Selznick, 1971), e de condução das organizações à 

adoção das práticas institucionalizadas neste ambiente (Campbell, 2007).  

 

Pode-se admitir, portanto, que institucionalização e legitimidade sejam sinônimos (Suchman, 

1995), no qual a legitimidade é um produto da institucionalização (Jepperson, 1991).  

 

Portanto, as organizações institucionalizam as práticas do ambiente como forma de se 

manterem competitivas, obterem a legitimidade para operar e assegurarem a sua 

sobrevivência (Fennell, 1980; Meyer & Rowan, 1977; Scott, 2001).  

 

A harmonização desse processo de institucionalização, entre as organizações, terão reflexos 

na estratégia, na implementação e no desempenho de suas atividades (Deegan & Blomquist, 

2006; Fortainer, Kolks, & Pinkse, 2011). 

 

Para as questões de responsabilidade social, há também um processo de institucionalização 

de práticas. Portanto, o ambiente institucional interfere de forma relevante na adoção destas 

práticas (Abreu et al., 2012; Matten & Moon, 2008), ou pode não estimular (Muthuri & 

Gilbert, 2011).  

 

A institucionalização conduz as organizações a agirem de modo socialmente responsável se 

existirem regulamentos fortes e bem executados no ambiente, um sistema industrial bem 

organizado e efetivo e organizações privadas ou independentes a exercerem pressão 

(Campbell, 2007).  

 

O mercado como instituição é também um factor que influencia as organizações e os 

respetivos investidores na institucionalização da RSC (Avetisyan & Ferrary, 2013). O nível 

de competição do setor conduz as organizações a apresentarem um comportamento 

socialmente responsável (Campbell, 2007), bem como a encontrar as normas do grupo e a 

permanecerem competitivas (Moseñe, Burritt, Sanagustín, Moneva, & Tingey-Holyoak, 

2013).  
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Um forte estado de regulação ou uma auto-regulação coletiva na indústria, a existência de 

organizações não-governamentais e outras organizações independentes que a monitoram, a 

existência de instituições normativas ou culturais em vigor também conduzem as 

organizações a adotarem um comportamento socialmente aceite (Campbell, 2007; 

Galaskiewicz, 1991). 

 

As pressões globais também exercem influência sobre as organizações, em especial as 

multinacionais, que necessitam adaptar-se às condições ambientais locais e ao ambiente 

global (Jamali & Neville, 2011). 

 

Portanto, a adoção de práticas sociais e ambientais aceites pela sociedade são formas da 

organização assegurar a sua sobrevivência (Dowling & Pfeffer, 1975; Morimoto et al., 2005). 

A sua adaptação às pressões externas é uma tentativa de aumentar a sua capacidade de 

crescimento e obter legitimidade (Hoffman, 1999; Jones, 2010; Meyer & Rowan, 1977). 

 

Entretanto, nem sempre as pressões institucionais constituem os factores que levam as 

organizações a adotarem comportamentos socialmente responsáveis. Algumas vezes pode ser 

o factor econômico, tais como a saúde financeira e condições de competitividade (Campbell, 

2007).  

 

Existem ainda situações econômicas relacionadas com a competição ser praticamente nula, 

no caso do monopólio ou monopsónio7, no qual as organizações podem ter pouco interesse 

em agir de modo socialmente responsável porque, por exemplo, a reputação corporativa ou a 

fidelidade do cliente provavelmente não irá afetar as vendas, rentabilidade ou sua própria 

sobrevivência (Campbell, 2007).  

 

A seguir é apresentado a Nova Sociologia Institucional (NIS), por ser esta linha teórica a 

adotada nesta investigação para a análise e explanação das evidências entre os casos. 

 

                                                 
7 Monopsónio - Tipo de mercado descrito pela presença de um único comprador para produtos e/ou serviços 

oferecidos por vários vendedores (Houaiss & Villar, 2011). 



 
 
 

55 
 

3.1.3 Nova Sociologia Institucional 

A Nova Sociologia Institucional (NIS), nasceu na década de 70, do século XX, e foi construída 

a partir do entendimento dos sistemas abertos, no qual as organizações funcionam desta 

forma. Podem ser considerados defensores desta linha teórica os autores Robert Scott, P. J. 

DiMaggio, W. W. Powell, J. W. Meyer e B. Rowan.   

 

A NIS enfatiza o simbólico e os aspectos culturais, cognitivos e normativos da organização, 

em oposição às linhas teóricas que enfatizam a racionalidade dos atores organizacionais e na 

procura de modelos econômicos que valorizam a relação custo-eficiência (Major & Ribeiro, 

2009). 

 

A adoção da NIS implica um grande realismo na explicação das razões que estão subjacentes 

à adopção de determinadas práticas e sistemas, já que de acordo com esta corrente, nem 

sempre  o comportamento dos actores organizacionais se deve a fatores económicos (Major 

& Ribeiro, 2009). Por estas razões, investigações em CG podem ser realizadas com esta linha 

teórica uma vez que suas práticas são resultado de pressões económicas, bem como de 

natureza institucional (Major & Ribeiro, 2009). 

 

A NIS supõe que a coordenação e controle das atividades são a dimensão crítica na qual as 

organizações formais conseguiram o sucesso no mundo moderno (Meyer & Rowan, 1977). 

Portanto, esta linha teórica centra-se na explicação do porquê determinadas organizações 

formais tem sucesso num mundo onde as instituições exercem pressão sobre elas e, por 

conseguinte, provocam-lhes mudanças na sua estrutura formal. 

 

Estrutura formal é um plano de atividades que inclui, em primeiro lugar, uma tabela da 

organização: uma lista de escritórios, departamentos, posições e programas. São, na verdade, 

um reflexo da realidade social do ambiente no qual estão a operar (Meyer & Rowan, 1977).  

 

Os elementos da estrutura formal (posições, políticas, programas e procedimentos) são 

manifestações de poderosas regras institucionais, cuja função como mitos altamente 
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racionalizados que são, vinculam organizações específicas (Meyer & Rowan, 1977), 

podendo-se citar as profissões e tecnologias, por exemplo.  

 

Os mitos institucionais racionais têm a sua origem a partir de três processos específicos, sendo 

estes a elaboração de uma rede relacional complexa, o grau de organização coletiva do 

ambiente e os esforços de liderança das organizações locais (Meyer & Rowan, 1977). Os 

sistemas educacionais, legais e governamentais, as ideologias, as profissões, os prémios, os 

certificados e mesmo a opinião pública são algumas das fontes desses mitos racionais (Meyer 

& Rowan, 1983) 

 

Portanto, à medida que regras institucionais racionalizadas surgem num determinado domínio 

da atividade do trabalho, as organizações formais formam-se e expandem-se, incorporando 

essas regras como elementos estruturais (Meyer & Rowan, 1977). Neste sentido, as 

organizações são estruturadas pelos fenômenos de seus ambientes e tendem a tornarem-se 

isomórficas com eles (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Neste ambiente institucional isomórfico, as organizações incorporam os elementos que já 

estão legitimados independente do critério eficiência. Acabam por fazer uso de valores 

externos para definir o valor de seus elementos estruturais, bem como também apresentam 

uma dependência das instituições externas, cuja finalidade é de reduzir turbulência e de 

manter a estabilidade (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Ao adotar o que está institucionalizado e tornar-se isomórfica, a organização obtém a 

legitimidade para operar, bem como os recursos necessários à sua sobrevivência. Portanto, 

elas incorporam os elementos legitimados institucionalmente na sua estrutura formal e como 

reflexo desta ação maximizam sua legitimidade e aumentam seus recursos e capacidade de 

sobrevivência (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Há todavia, um problema a ser resolvido pelas organizações institucionalizadas, que se refere 

à dicotomia entre agir institucionalmente de acordo com os valores sociais e agir 

economicamente, ou seja, ser eficiente no uso dos recursos. Estas organizações podem 

apresentar duas opções de agir, a primeira denomina-se decoupling, e caracteriza-se por 

desvincular os elementos da estrutura de suas atividades, ou seja, o fim e os meios não são os 
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mesmos, e a segunda refere-se a adotar a lógica da confiança e da boa fé (Meyer & Rowan, 

1977). 

 

As instituições são padrões de ação social poderosos que influenciam a forma de pensar e agir 

de seus constituintes, levando-os a um processo de institucionalização (Meyer & Rowan, 

1977). Este processo, por sua vez, leva à homogeneização das práticas institucionalizadas 

(Dimaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). 

 

As organizações competem não só por recursos e clientes, mas também por força política e 

legitimidade institucional e social, assim como por uma boa condição econômica (Dimaggio 

& Powell, 1983). Num ambiente competitivo, tornar-se homogênea pode ser uma forma de 

assegurar a sobrevivência.  

 

Neste sentido, a busca pela homogeneização de práticas institucionalizadas é uma forma de 

apresentar correspondência com o que é praticado no ambiente, e por conseguinte, uma forma 

de obter legitimidade e de assegurar a sua sobrevivência. O conceito que melhor captura o 

processo de homogeneização denomina-se isomorfismo (Dimaggio & Powell, 1983). 

 

Isomorfismo é um processo constrangedor que força uma unidade numa população a se 

assemelhar a outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais 

(Hawley, 1968). Portanto, por tratar-se de organizações e ambiente institucional, pode-se 

denominar de isomorfismo institucional e neste caso são três os mecanismos isomórficos que 

provocam mudanças nas organizações, sendo estes o isomorifsmo institucional coercivo, o 

mimético e o normativo (Dimaggio & Powell, 1983).  

 

O isomorfismo institucional coercivo resulta de influências formais e informais de 

organizações em outras organizações sobre o qual elas são dependentes e por expectativas 

culturais da sociedade dentro das quais a organização opera (Dimaggio & Powell, 1983). 

Enquadram-se nesta área as diversas formas de pressão regulatória, códigos e regulamentos 

(Bondy et al., 2012; Dimaggio & Powell, 1983).  

 

Nas questões ambientais, as pressões coercivas estão normalmente associadas com o Governo 

e um corpo regulatório (Sarkis, Gonzalez-Torre, & Adenso-Diaz, 2010), e se reflete em multas 
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e penalidades nas situações em que não há o cumprimento da regulação (Darnall, Henriques, 

& Sadorsky, 2010). Por conta disto, a ameaça de sanções legais tem sido percebida como a 

principal razão pelo qual as organizações implementam estratégias ambientais pró-ativas 

(Hoffman, 2001). 

 

O isomorfismo institucional mimético acontece quando as organizações imitam outras 

organizações por questões de incertezas (Bondy et al., 2012; Dimaggio & Powell, 1983), 

portanto, ao imitarem outras organizações que apresentam práticas já consolidadas, estão estas 

a assegurar a sua sobrevivência.  

 

As motivações para mimetizar o que outras organizações praticam podem estar no fraco 

conhecimento sobre tecnologias, quando os objetivos são ambíguos ou quando o ambiente 

gera incertezas para a organização (Dimaggio & Powell, 1983). Portanto, neste caso adotam 

práticas de organizações por eles consideradas bem-sucedidas (Carpenter, 2001; Zhu & Geng, 

2013).  

 

O processo isomórfico normativo deriva primariamente da profissionalização (Dimaggio & 

Powell, 1983). A origem está na idéia de que há um obrigação social, por conta disto, sua 

profissionalização passa a ser como uma rule of thumb, no qual procedimentos operacionais 

padrão, padrões profissionais e currículos educacionais são adotados (Hoffman, 1999). 

 

Dois aspectos da profissionalização são importantes fontes de isomorfismo: um é a educação 

formal e da legitimização numa base cognitiva produzida pelas universidades especialistas; a 

segunda é o crescimento e elaboração de rede profissional que abrangem as organizações e 

através do qual novos modelos difundem-se rapidamente (Dimaggio & Powell, 1983; 

Fonseca, 2003). 

 

Universidades, associações e entidades de treinamento são alguns dos veículos usados para a 

transmissão de regras normativas de atuação e comportamento profissional disseminadas em 

nível organizacional por meio de práticas como recrutamento, seleção e promoção (Fonseca, 

2003). 
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Em suma, faz-se uso da NIS nesta investigação porque o que se deseja compreender é como 

e porquê as organizações estão a adotar as práticas da CG no suporte da RSC no ambiente 

institucional no qual estão a operar. 

3.2 A TEORIA DOS STAKEHOLDERS E OS PRINCÍPIOS DE RELACIONAMENTO 

COM OS STAKEHOLDERS  

Esta secção desenvolve o referencial teórico relativo à Teoria dos Stakeholders quanto aos 

princípios da Legitimidade Corporativa e Stakeholder Fiduciário (Freeman, 1984), os quais 

serão utilizados para auxiliar na explanação das evidências dos casos.  

 

O que se pretende com esta teoria é explanar como e porquê o uso de práticas de CG na RSC 

estão a contribuir no atendimento dos princípios da Legitimidade Corporativa e Stakeholder 

Fiduciário. 

 

A Teoria dos Stakeholders surgiu como uma proposta de gestão estratégica no final do século 

XX, no qual buscou-se explicar a relação da organização com o seu ambiente externo. Esta 

teoria baseia-se em dois princípios: o da existência de uma relação organização-stakeholder 

e a responsabilidade que os gestores têm com relação aos seus stakeholders (Freeman, 1984). 

 

Esta teoria tem os valores dos stakeholders como elemento central (Lankoski, Smith, & Van 

Wassenhove, 2016) e, no ambiente em que as organizações operam, diversos são os factores 

que lhes exigem que mudanças sejam feitas com a finalidade de assegurar estes valores. 

 

Os factores que exigem mudanças compreendem a própria turbulência dos tempos atuais que 

trazem consigo a exigência de desenvolvimento de novos produtos, processos e de 

tecnologias, que exigem mudanças internas de forma a atender as necessidades dos 

proprietários da organização, clientes, colaboradores e fornecedores, onde as mudanças 

externas exigem o atendimento das necessidades dos governos, competidores, consumidores, 

ambientalistas, grupos especiais de interessses e a média (Freeman, 1984). 

 

Neste sentido, as premissas básicas da Teoria dos Stakeholders são (Jones & Wick, 1999):  
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- A organização tem relacionamentos com muitos grupos que afetam ou são afetados pela 

organização, os stakeholders (Freeman, 1984); 

- A teoria interessa-se pela natureza destes relacionamentos em termos de processos e 

resultados para a organização e para os stakeholders; 

- Os interesses de todos os stakeholders legítimos têm valor intrínseco e assume-se que 

nenhum conjunto de interesses domina outro (Donaldson & Preston, 1995); 

- A teoria focaliza a tomada de decisão gerencial; 

- A teoria explica que os stakeholders irão tentar influenciar o processo decisório da 

organização, de modo que seja consistente com as suas necessidades e prioridades; 

- Quanto às organizações, estas devem tentar entender e equilibrar os interesses dos vários 

intervenientes. 

 

Portanto, essas premissas básicas levam a dois princípios de relacionamento com os 

stakeholders, sendo estes a Legitimidade Corporativa e Stakeholder Fiduciário, que são a 

seguir apresentados. 

3.2.1 Princípios de Relacionamentos com os Stakeholders 

As organizações relacionam-se com diversos grupos de interesse genericamente denominados 

stakeholders (Mitchell, Age, & Wood, 1997), os quais podem compor-se de um único 

indivíduo ou de um grupo de indivíduos que tenha interesse em qualquer decisão ou atividade 

de uma organização (Freeman, 1984).  

 

Os stakeholders podem também ser compreendidos como sendo qualquer grupo ou indivíduo 

que é afetado ou que afeta a realização dos objetivos da organização, podendo estes serem 

representados pelos seguintes grupos: proprietários das empresas (acionistas e os sócios), 

clientes, fornecedores e distribuidores, reguladores, colaboradores e comunidades local 

(Epstein, 2008; Freeman, 1984; Friedman & Miles, 2009). 
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A relação com estes diversos grupos de interesse fundamenta-se em dois princípios básicos: 

o da ‘Legitimidade Corporativa’ e o do ‘Stakeholder Fiduciário’ (Evan & Freeman, 1988; 

Friedman & Miles, 2009).  

 

O primeiro princípio constitui-se do dever dos gestores em gerenciar a organização para os 

benefícios de seus stakeholders. O segundo princípio constitui-se de uma relação de confiança 

na qual os gestores devem agir no interesse das partes interessadas como seu agente e no 

interesse da organização para garantir a sobrevivência desta (Evan & Freeman, 1988).  

 

Atender aos interesses dos stakeholders é uma tarefa difícil devido aos multi-stakeholders 

existentes e com os quais a organização necessita relacionar-se. Neste sentido, como forma 

de auxiliar na compreensão e perceber a influência que cada indivíduo ou grupo de indivíduos 

podem exercer sobre a organização, os stakeholders são agregados em dois grandes grupos, 

em sentido estrito (strict sense) e em sentido lato (broad sense) (Sacconi, 2008). 

 

Os stakeholders em sentido estrito, ou strict sense, são aqueles que têm uma relação mais 

estreita com a organização, decorrente de algum tipo de investimento nela realizado, isto é, 

são aqueles cujo interesse na relação é intrinseco porque têm ativos seus envolvidos (ex: 

acionistas) (Sacconi, 2006, 2008). Também são designados de stakeholders primários 

(Darnall et al., 2010) e fazem parte deste grupo os clientes, consumidores domésticos, 

fornecedores, gestores e colaboradores (Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984). 

 

Os stakeholders em sentido lato, ou broad sense, são aqueles cujo interesse na relação é 

extrinseco porque não têm ativos envolvidos, porém, sofrem os efeitos positivos ou negativos 

das externalidades das operações da organização (Sacconi, 2006, 2008). Os stakeholders 

extrinsecos, também designados como secundários, se estiverem institucionalmente 

fortalecidos e representados podem conceder ou não à organização a licença para operar 

(Sacconi, 2008).  

 

Esta licença social para operar refere-se à aprovação pelas pessoas afetadas pelos impactos 

socioambiental na comunidade local ou vizinhança à organização (Melé & Armengou, 2015). 

Esta licença é obtida quando existe uma ampla aceitação das atividades da organização pela 

comunidade local ou sociedade onde a organização opera (Slack, 2008).  
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Ao contrário do grupo anterior, este tipo de stakeholders não está diretamente envolvido nas 

transações econômicas com a organização (Mitchell et al., 1997). Fazem parte deste grupo a 

comunidade/sociedade, os agentes da sociedade civil, os agentes reguladores (Henriques & 

Sadorsky, 1999; Klassen & McLaughlin, 1996; Waddock & Graves, 1997), grupos de 

interesse público e grupos profissionais, tais como sindicatos e associações (Etzion, 2007). 

 

Em síntese, conhecer a natureza dos stakeholders com os quais a organização se relaciona é 

fator determinante na definição de estratégia de relacionamento, tanto na escolha das ações e 

sua intensidade, como na urgência de realização de cada ação e assim atender os princípios 

de relacionamento com os stakeholders. 

3.2.2 O Princípio da Legitimidade Corporativa  

Em termos conceptuais, legitimidade compreende a perceção de que uma determinada ação, 

ou conjunto de ações estão consistentes com as normas socialmente aceites, padronizadas, 

com os valores e expectativas (Oliver, 1996; Suchman, 1995).  

 

Legitimação refere-se ao processo pelo qual as atitudes, os comportamentos e os arranjos 

sociais são justificados como em conformidade com os padrões regulatório, normativo ou 

sócio-cultural (Costa-Lopes, Dovídio, Pereira, & Jost, 2013). 

 

A legitimidade corporativa, por sua vez, compreende um modo dos gestores de gerenciar a 

organização no interesse dos stakeholders (Evan & Freeman, 1988), sendo este modo uma 

forma de buscar legitimidade de suas ações. Esta legitimidade pode ser adquirida a partir de 

três modos de gerir os negócios: pela legitimidade moral, pragmática ou cultural (Suchman, 

1995).  

 

A legitimidade moral refere-se aos juízos morais conscientes nos produtos, procedimentos, 

estrutura e líderes da organização (Palazzo & Scherer, 2006). Esta legitimidade reflete a 

extensão no qual uma ação organizacional ou atributo está em conformidade com as normas 

sociais prevalecentes ou obrigações morais implícitas (Donaldson & Dunfee, 1994). Envolve 
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avaliações normativas de sua conformidade com o dever ou usos independentemente de seus 

custos ou benefícios para a organização. Em essência, é uma resposta à pergunta ‘a fazer, está 

correto?’ (Thomas & Lamm, 2012), ou de “se fazer a coisa certa” (Suchman, 1995).  

 

A legitimidade moral é socialmente construída, cujas ações, práticas ou instituições 

justificam-se em sólidos princípios éticos (Melé & Armengou, 2015). Esta legitimidade 

reflete uma lógica pró-social que difere fundamentalmente do estreito auto-interesse, é 

resultado do comprometimento dos valores da organização expresso e publicamente 

divulgado aos stakeholders (Suchman, 1995).  

 

A legitimidade pragmática, por sua vez, é resultado de atitudes calculistas de indivíduos que 

são partes de um público da organização, cujos resultados são o seu próprio interesse 

(Suchman, 1995). A legitimidade pragmática repousa no interesse da organização sobre as 

respostas imediatas da perceção do seu público-alvo e, por conta disto, pode envolver suas 

relações institucionais nos aspectos políticos, econômicos e sociais (Suchman, 1995).  

 

Também pode ser compreendida como uma espécie de troca de apoio entre a organização e 

os stakeholders, ou ainda, a crença de que a organização tendo uma boa imagem pode 

amortecer os efeitos de falhas, enganos ou reversões em momentos de adversidade (Dowling 

e Pfeffer, 1975; Wartick e Cochran citado por Suchman, 1995).  

 

O público pode conferir à organização a legitimidade pragmática quando este detém 

pensamentos de que a organização atende seus melhores interesses e/ou partilham seus 

valores, ou ao atribuir-lhes valores de honestidade, confiabilidade e dignidade (Suchman, 

1995). 

 

Por fim, a legitimidade cognitiva emerge quando o contexto social refere à organização e seus 

produtos, procedimentos, estruturas e comportamento do líder como inevitáveis e necessários 

e sua aceitação está baseada nas ‘premissas tomadas como certas’ (Hannan & Carroll, 1992). 

Este tipo de legitimidade opera principalmente no nível do subconsciente, tornando-se 

dificultoso para a corporação diretamente influenciar e manipular estrategicamente as 

perceções (Oliver, 1991; Suchman, 1995).  
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Em resumo, os gestores da organização na busca da legitimidade corporativa para operar 

optam por um dos três modos de gerir a organização, ou seja, o modelo moral, pragmático ou 

cognitivo. Para qualquer uma dessas opções é fundamental conhecer as demandas dos 

stakeholders a fim de poder atender suas necessidades. 

3.2.3 O Princípio do Stakeholder Fiduciário 

Fidúcia refere-se à confiança (Houaiss & Villar, 2011) que é estabelecida entre os gestores e 

os diversos stakeholders. Portanto, o princípio do Stakeholder Fiduciário está fundamentado 

numa relação de confiança entre as partes, no qual o trustor, que neste caso são os 

stakeholders, depositam nos trustee, que neste caso são os fideicomissário, ou seja, os gestores 

da organização, um ‘voto de confiança’ para operar os ativos (Houaiss & Villar, 2011; 

Sacconi, 2006, 2008) e assim garantir a sua sobrevivência (Evan & Freeman, 1988). 

 

A relação fiduciária fundamenta-se na confiança e boa fé que deve existir entre as partes de 

uma relação (Kubasek et al., 2009). O fiduciário tem o dever de lealdade, de agir 

principalmente para aquele que lhe confiou os assuntos relacionados com a atividade e não 

para seu próprio interesse pessoal (Atherton, Blodgett, & Atherton, 2011).  

 

As definições do parágrafo anterior podem ser extensivos à concepção da RSC vista sob a 

ótica de uma relação fiduciária, portanto, RSC entende-se como um modelo estendido de 

governança corporativa onde aqueles que dirigem a organização têm responsabilidades de 

cumprimento dos seus deveres fiduciários para com os shareholders e para os demais 

stakeholders (Sacconi, 2006). 

 

Este princípio pode, portanto, ser interpretado como uma conduta de comportamento dos 

gestores da organização, no qual estes devem gerir a organização no interesse dos 

stakeholders. 

 

Portanto, os gestores de uma organização devem realizar contato com os seus diversos 

stakeholders com a finalidade de conhecer suas necessidades e expectativas para então 
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definirem as estratégias de relacionamento e buscar atender suas demandas. Desta forma estão 

a assegurar a confiança, que é o elemento fundamental do princípio do Stakeholder Fiduciário. 

3.3 ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO  

Este sub-capítulo apresenta as estratégias de relacionamentos que uma organização 

desenvolve para se relacionar com seus stakeholders. As estratégias são inerentes à 

sobrevivência da organização pelo qual se consegue atender suas necessidades presentes e 

futuras. 

 

Portanto, são apresentadas as definições de estratégia, o significado de relacionamento e os 

tipos de estratégias que podem ser estabelecidas, cujas informações contribuirão na 

explanação dos casos.   

3.3.1 Definições de Estratégia 

Em termos gerais, a estratégia pode ser compreendida como uma operacionalização dos 

objetivos da organização a serem atingidos e a estrutura é o meio para se atingir os objetivos 

estratégicos (Burton et al., 2011). 

 

Estratégias são abstrações que existem apenas na mente das partes interessadas, mas que é 

dividida pelos membros da organização através de suas intenções e/ou suas ações (Bourgeois 

III, 1980; Mintzberg, 1987). Há quem afirme que é a estrutura corporativa quem molda a 

estratégia (Hogun, Zey, & Bessler, 2010).  

 

Ao serem elaboradas as estratégias devem ser consideradas as informações do ambiente 

interno, externo e setorial, bem como verificar a tendência e informações do momento 

presente (Bourgeois III, 1980). Devem também ser consideradas as necessidades de recursos 

financeiros e humanos. 
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A estratégia é uma forma de ajuste das relações entre a organização e seu meio ambiente 

(Miles & Snow, 1978) e, por isso, é feito uma escolha do tipo de relacionamento com os 

stakeholders. Este relacionamento pode ser de quatro tipos: defensivo/inativo, reativo, 

prospectivo/proactivo e analisador/interativo (Ackoff, 1970; Miles & Snow, 1978; Post, 

1978).  

 

A estratégia defensiva caracteriza-se por um comportamento focado na explotação dos 

recursos e situações, porém, pouca atenção é dada na exploração de qualquer novidade ou 

mesmo de ser inovador (Miles & Snow, 1978). Nesta inatividade, a organização ignora as 

mudanças e continua os negócios como usualmente (Ackoff, 1970; Post, 1978).  

 

Nesta opção estratégica, a organização necessita encontrar-se num ambiente estável, uma vez 

que os seus objetivos são a estabilidade e a eficiência, e a sua estrutura organizacional 

caracteriza-se por severos controlos, alta divisão de trabalho, muito formal e centralizadora 

(Miles & Snow, 1978; Mojibil, Milani, Khalile, & Khorshidi, 2010).  

 

A estratégia reativa caracteriza-se por um comportamento de ‘espera’, onde a organização 

realiza os ajustes na sua estrutura após o evento ter acontecido (Ackoff, 1970; Miles & Snow, 

1978; Post, 1978).  

 

A estratégia prospectiva caracteriza-se por um comportamento focado na exploração de 

oportunidades e pouco foco na explotação dos recursos (Miles & Snow, 1978). Nesta opção, 

a organização encontra-se num ambiente dinâmico e seus objetivos são igualmente dinâmicos, 

a sua estrutura é flexível, apresenta baixa divisão de trabalho e baixa formalidade e é 

descentralizada (Miles & Snow, 1978; Mojibil et al., 2010).  

 

A estratégia pró-activa caracteriza-se pela tentativa de predizer as mudanças externas que 

ocorrerão e, por isso, a organização posiciona-se em direção às mudanças antes do facto 

ocorrer (Ackoff, 1970; Post, 1978). As organizações pró-activas são aquelas que adotam 

comportamentos cooperativos, participativos, de negociação e antecipação direta (Shepard, 

Betz, & O’Connell, 1997).  
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Agir pró-activamente significa identificar os problemas antes que aconteçam e, por isso, evitar 

uma potencial imposição de uma restrição regulatória de fora da organização (Malsch, 2013), 

ou qualquer outra restrição que prejudique a organização nas suas atividades normais.  

 

As organizações pró-activas tendem a assumir a sua responsabilidade social e ambiental além 

dos aspectos financeiros (Spitzeck, 2009), e a adoção de ações estratégicas pró-activas acaba 

por refletir positivamente no desempenho ambiental e econômico (Clarkson, Li, Richardson, 

& Vasvari, 2011), bem como na sustentabilidade (Gond et al., 2012). 

 

Por fim, uma estratégia analisadora pode compreender os seguintes modos: sem inovação ou 

com inovação, ou ambos. Sem inovação, o foco está na explotação e, com inovação, o foco 

está na explotação e exploração (Burton et al., 2011; Miles & Snow, 1978). Com inovação há 

interação com os diversos públicos, há um envolvimento ativo com as forças e pressões 

externas no qual se procura criar um futuro comum para todos os interessados (Ackoff, 1970; 

Post, 1978). 

 

Na opção estratégica analisadora, a organização encontra-se num ambiente variável e seus 

objetivos são a estabilidade e a flexibilidade, a sua estrutura apresenta um controlo severo e 

centralizado sobre as atividades atuais e baixo sobre as novas atividades (Miles & Snow, 

1978; Mojibil et al., 2010). 

 

As estratégias também podem ser formuladas conforme as características dos grupos de 

stakeholders com os quais a organização se relaciona, portanto, podem ser do tipo específica 

ou do tipo genérica (Freeman, 1984).  

 

As estratégias específicas exigem comportamentos diferenciados para cada um dos 

stakeholders. Por exemplo, desenvolver estratégias que tenham por finalidade mudar regras 

já estabelecidas, como sejam as leis, em fóruns, tipos de decisões, mudanças de transações 

que podem ser com grupos de ativistas, agências governamentais e colaboradores (Freeman, 

1984).  

 

Também são adotadas estratégias específicas nas situações em que a organização deseja 

buscar cooperação com os stakeholders, quando necessita controlar grupos chaves de 
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stakeholders  ou quando necessita manter relacionamentos com grupos que não interferem 

nos negócios de forma direta, porém, podem ser considerados importantes (Freeman, 1984).  

 

As estratégias genéricas, por sua vez, não objetivam um grupo de stakeholders ou interesse 

específico, pelo contrário, são elaboradas para atender a todos os interesses e grupos de 

stakeholders de forma igualitária (Freeman, 1984).  

 

Geralmente, as decisões por adotar um ou outro tipo de estratégia tem uma justificativa 

econômica, ou seja, as estratégias são elaboradas a partir de uma incerteza ambiental sendo 

então delineadas pelo custo (Dkhili & Noubbigh, 2013). 

 

A implementação da estratégia é feito por meio do Plano de Ações enquanto que o 

monitoramento é realizado por meio do orçamento anual da organização (Freeman, 1984). 

Nas situações em que a organização vai elaborar suas estratégias da RSC no país em que está 

a se instalar, alguns aspectos devem ser levados em consideração, tais como a cultura local, 

regulações ambientais, ONGs e padrões globais (Galbreath, 2006). 

 

Em síntese, a estratégia é uma forma de operacionalizar os objetivos da organização, em que 

os gestores podem adotar posturas diferentes (defensiva, inativa, reativa, pró-ativa, 

interactiva), e adotarem estratégias com um fim específico, ou uma generalização de 

interesses. 

3.3.2 Estratégias de Relacionamento para a RSC 

A escolha da estratégia de relacionamento a ser adotada está diretamente relacionada com os 

objetivos estratégicos da organização. A organização pode adotar mais do que um tipo de 

estratégia, dependendo dos objetivos, dos stakeholders com os quais se relaciona e dos 

sistemas institucionais que exercem pressão sobre a organização. 

 

Desta forma, a considerar a RSC como uma atividade distinta na organização, ela também 

deve ter uma estratégia de relacionamento elaborada para atingir a finalidade a que se propõe 

(Sharp & Zaidman, 2010). Nestas condições, um modelo de estratégia da RSC é desenvolvido 
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de acordo com a intensidade e coerência das influências externas, as quais dependem em 

grande parte das influências institucionais distais8, bem como das influências imediatas dos 

stakeholders (Lee, 2011). 

 

Nas situações em que as instituições distais e os stakeholders exercem pouca pressão, as 

organizações tendem a adotar uma estratégia inativa e nas situações em que há pressão das 

instituições distais, mas não há o suporte dos stakeholders, as organizações tendem a adotar 

uma estratégia defensiva (Lee, 2011).  

 

Por sua vez, nas situações em que há pressão dos stakeholders mas não há legitimidade 

institucional, as organizações tendem a adotar uma estratégia acomodativa e, quando há 

sincronia nas pressões externas há uma tendência a adotar uma estratégia pró-activa (Lee, 

2011).  

 

A estratégia acomodativa caracteriza-se pela intenção da organização em fazer o bem social, 

mas paralelamente deseja também reduzir os custos (Meznar, Chrisman, & Carroll, 1990) 

 

A organização também pode adotar uma estratégia interativa, a qual apresenta dois modos de 

comportamento, o modo explícito, que se caracteriza pela voluntariedade da estratégia, 

políticas e programas, e o modo implícito que se caracteriza pela perceção da necessidade 

onde os valores, normas e regras surgem como resultante desta perceção (Matten & Moon, 

2008).  

 

Quanto à dimensão da organização, as pequenas organizações são menos propensas a realizar 

estratégias pró-activas do que grandes organizações, mas em contrapartida são mais sensíveis 

às pressões exercidas pelos stakeholders (Darnall et al., 2010).  

 

Quanto às etapas a serem realizadas no processo de elaboração das estratégias de 

relacionamento com os stakeholders, a primeira delas é a identificação dos stakeholders que 

se relacionam direta e indiretamente com a organização (Epstein, 2008; Freeman, 1984; 

Mitchell et al., 1997; Phillips & Reichart, 2000). Em seguida é necessário conhecer as suas 

                                                 
8 Distal - Periférico, distante do tronco (Houaiss & Villar, 2011). 
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necessidades e expectativas (Falck & Heblich, 2007). Em geral, cada um dos stakeholders 

cria expectativas sobre algo da organização (Pearce & Robinson Jr, 2005). 

 

A complementar o processo de definição de uma estratégia de relacionamento é adequado que 

sejam definidos os valores centrais da organização, as políticas e códigos de conduta (Simons, 

1995). Em algumas organizações, o compromisso com as demandas socioambientais acaba 

por exigir estas adaptações na sua estrutura organizacional (Freeman, 1984; Friedman & 

Miles, 2009). 

 

Um processo completo de construção de uma estratégia da RSC compõe-se de planeamento, 

definição dos objetivos estratégicos, metas e prazos, alocação dos recursos, determinação da 

hierarquia na organização e das práticas de monitoramento e controlo dos resultados (Aldama 

et al., 2009; Bourgeois III, 1980). E adicionalmente deve estar incorporada à estratégia da 

organização (Hanke & Stark, 2009). 

 

Em resumo, a estratégia de relacionamento pode ser inativa, defensiva, reativa, pró-activa e 

interativa, e podem ser formuladas estratégias específicas ou genéricas, conforme a 

necessidade da organização. De qualquer maneira, antes de serem definidas as estratégias é 

necessário que a organização conheça seus stakeholders e suas necessidades, bem como as 

necessidades da própria organização. 

 

Os capítulos seguintes contém os procedimentos metodológicos adotados nesta investigação, 

as características do ambiente institucional brasileiro no qual as organizações analisadas estão 

a operar e os resultados desta investigação. 
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4 DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

Este capítulo apresenta o desenho desta investigação e tem como finalidade demonstrar o 

modo como esta pesquisa foi concebida, como será construída e concluída. Portanto, é 

descrito a justificativa da escolha do estudo de caso múltiplo, apresentada as qualidades de 

um projeto de estudo de caso e o objeto deste estudo de caso. 

 

Também compõe este capítulo a descrição da construção do modelo conceitual e da 

metodologia da pesquisa. No modelo conceitual são descritos os elementos que o compõe, a 

sua base conceitual, a fundamentação teórica adotada e uma imagem do modelo na forma de 

esquema. Em Metodologia da Pesquisa são descritas a população e delimitação, os métodos 

de recolha e análise dos dados e o protocolo de estudo de caso. 

4.1 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO 

Esta investigação tem por objetivo geral compreender como e porquê as organizações adotam 

as práticas de CG no suporte da RSC, no ambiente institucional no qual estão a operar. Trata-

se de um fenômeno que acontece no dia-a-dia das organizações, portanto, há necessidade de 

buscar in-loco as informações, uma vez que elas estão restritas ao ambiente operacional 

interno (Yin, 2010). 

 

Para dar maior robustez aos objetivos desta investigação é adequado que sejam analisadas 

mais de uma organização, porque diferentes organizações analisadas, em geral, realçam 

aspectos complementares de um tema, bem como permitem extrair um retrato teórico (Yin, 

2010, Eisenhardt, 1989). Portanto, esta investigação adota o modelo de estudo de caso 

múltiplo como estratégia de investigação (Eisenhardt, 1989; Yin, 2010),  

 

A escolha pelo método do estudo de caso também sustenta-se no fato de que o tema objeto da 

investigação ainda carece de pesquisas cientificas (Gond et al., 2012; Gray et al., 1997; 

Songini & Pistoni, 2012) e porque é necessário levantar os dados junto às pessoas que 
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vivenciam o fenômeno (Alami, Desjeuzx, & Garabuau-Moussaoui, 2010; Maxwell, 1996; 

Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1976; Yin, 2010). 

 

Nas situações em que o objetivo da investigação é entender o significado dos eventos, 

situações e ações num contexto particular do comportamento dos participantes, a influência 

deste contexto em suas ações, entender o processo pelo qual esses eventos e ações acontecem 

e  desenvolver explanações causais, o estudo de casos mostra-se como sendo a técnica mais 

adequada (Maxwell, 1996). 

 

A opção por estudo de caso também acontece quando se quer investigar a forma como as 

coisas acontecem e porquê elas acontecem, quando o investigador tem pouco controle sobre 

os eventos e quando o enfoque é sobre um fenómeno contemporâneo no contexto da vida real 

(Guerra, 2006; Pardal & Lopes, 2011; Yin, 2010). 

 

Algumas vantagens do uso do estudo de caso como estratégia de pesquisa estão relacionadas 

à sua flexibilidade de estudos, que podem tanto serem prospetivos, quanto retrospetivos 

(Stake, 1995; Zucker, 2009), ou quando explicações e descrições detalhadas são necessárias 

(Gog, 2015), e porque um estudo de caso permite obter uma perspetiva holística e real do 

mundo real (Yin, 2010). 

 

Os estudos de caso podem ser do tipo único quando se tem apenas um elemento para ser 

analisado, ou múltiplo quando se tem mais de um elemento da amostra para serem analisados 

(Yin, 2010). 

 

O estudo de caso múltiplo fundamenta-se em duas premissas consideradas relevantes. A 

primeira referente às situações em que mais de uma organização analisada pode trazer 

informações complementares sobre um tema pouco explorado, enquanto um estudo de caso 

único poderia gerar distorções na análise devido às peculiaridades da organização analisada 

(Yin, 2010).  

 

Outra vantagem do estudo de caso múltiplo pode estar relacionada à condição de que 

diferentes casos em geral realçam aspetos complementares do fenômeno, bem como estão a 
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reunir os padrões individuais de modo a permitir ao investigador extrair um retrato teórico 

mais completo (Eisenhardt, 1989). 

 

Quanto aos objetivos do estudo de caso, estes podem ser de explorar, descrever ou explicar 

um fenômeno (Guba & Lincoln, 1994; Yin, 2010), ou ainda avaliar e/ou transformar (Gomez, 

Flores, & Jimènez, 1996), de forma a permitir ao investigador a compreensão do evento e, ao 

mesmo, tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito do fenómeno observado (Fidel, 

1992).  

 

O estudo de caso pode ser conduzido sobre qualquer um dos paradigmas de investigação, 

podendo ser positivista, interpretativista ou crítico (Myers, 1997). 

 

Em termos de estratégia de pesquisa, os estudos de caso podem ser exploratórios quando se 

quer encontrar informações preliminares sobre o assunto estudado ou desenvolver e esclarecer 

conceitos e ideias, tendo em vista a compreensão de determinados problemas ou fenómenos 

(Pinsonneault & Kraemer, 1993; Yin, 2010).  

 

Podem ser descritivos quando o objetivo é descrever o fenômeno, e por fim, analítico (ou 

explanatórios), quando se quer problematizar, produzir, construir ou desenvolver novas 

teorias que irão ser confrontadas com as teorias já existentes (Yin, 2010).  

 

Portanto, esta investigação adota o estudo de caso múltiplo como estratégia de investigação, 

a finalidade é explanatória e adota a técnica da construção da explanação para explicar como 

e porquê a CG é utilizada no suporte da RSC. 

4.1.1 O Projeto do Estudo de Caso 

Com base na obra de Yin (2010), apresenta-se a proposta de construção deste estudo de caso 

múltiplo. A tipologia adotada nesta investigação é a integrada (Yin, 2010), porque o projeto 

envolve mais de uma unidade de análise (UA), sendo nesta investigação os casos.  
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Por unidade de análise entende-se o caso a ser analisado (Yin, 2010), que nesta investigação 

são as práticas de CG na RSC em organizações industriais no ambiente institucional em que 

operam. Todavia, o caso em sí é a própria organização uma vez que não é possível dissociar 

o fenômeno em sí do sujeito que o realiza.  

 

A Figura 03 demonstra a sequência de um estudo de caso múltiplo quando se adota a tipologia 

integrada.  

 

FIGURA 03 - Método do Estudo de Caso – Tipologia Integrada. 

 

Fonte: Yin (2010, p. 82) 

 

Conforme a Figura 03 demonstra, na Tipologia Integrada é feito a coleta de dados 

individualmente, em cada caso, e é nesta etapa que acontece a replicação do método da coleta 

de dados (Yin, 2010).  

 

Nas ciências sociais pode-se encontrar três tipologias de replicação aplicáveis, sendo estas a 

Replicação Tipo I, que se trata de uma cópia fiel da pesquisa original, Replicação Tipo II, que 

se trata de uma cópia aproximada, mas controlada, da pesquisa original e Replicação tipo III, 

que se trata de alteração deliberada da pesquisa original (Easley, Madden, & Dunn, 2000). 
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A lógica de replicação se dá pela repetição do método de coleta de dados realizado no primeiro 

caso ao caso subsequente, repetindo-o aos demais que se sucedem (Yin, 2010). Portanto, 

replicar significa pesquisar novamente com a finalidade de observar, investigar, experimentar, 

comparar os resultados, validar e definir claramente as teorias (Berthon, Pitt, Ewing, & Carr, 

2002; Morrison, Matuszek, & Self, 2010).  

 

Numa replicação de método, os procedimentos da pesquisa mãe devem ser seguidos 

rigorosamente, de modo a garantir a comparabilidade dos resultados (Mac Lennan & Avrichir, 

2013). Portanto, neste estudo de caso a replicação foi do Tipo I para os dois primeiros casos 

(O1 e O2), e do Tipo II para as demais organizações (O3 a O9).  

 

As alterações ocorreram porque percebeu-se que as áreas que apresentavam uma relação 

indireta com as questões ambientais e sociais pouco contribuíram com seus relatos. Assim, 

optou-se por entrevistar somente as áreas que têm relação direta com as questões 

socioambientais porque as respostas podem ser obtidas nestas duas áreas. 

4.1.2 A Qualidade do Projeto de Estudo de Caso 

A qualidade de um de projeto de estudo de caso relaciona-se com a fidedignidade, 

credibilidade, confirmabilidade e fidelidade dos dados. Neste sentido, os testes que permitem 

validar a qualidade de um estudo de caso são quatro, sendo estes a validade do constructo, a 

validade interna, a validade externa e a confiabilidade (Yin, 2010).  

 

A validade do constructo refere-se à definição do fenômeno que se deseja investigar em 

termos dos conceitos específicos, de relacioná-los aos objetivos originais da investigação e à 

escolha das fontes de dados que combinam os conceitos com o fenômeno sob investigação 

(Yin, 2010). 

 

A validade interna, por sua vez, refere-se à inferência no qual se busca evidenciar que 

determinado evento resultou de alguma ocorrência anterior, baseado esta afirmação nas 

entrevistas e na evidência documental. É a explicação da relação causal (Yin, 2010).  
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A validade externa refere-se à generalização das descobertas do estudo. No estudo de caso é 

feito uso da generalização analítica,  onde os resultados são generalizáveis à luz de teorias. 

A teoria é testada pela replicação de um achado em mais um, ou outros casos (Yin, 2010).  

 

E a confiabilidade do estudo refere-se à condição de que se um outro investigador desejar 

seguir o mesmo procedimento nos mesmos casos, chegará aos mesmos resultados. Portanto, 

a documentação dos procedimentos adequadamente construída com um protocolo de estudo 

de caso no qual se desenvolve uma base de dados do estudo de caso, permite que um outro 

investidador chegue aos mesmos resultados. A finalidade da confiabilidade é minimizar os 

erros e as parcialidades no estudo (Yin, 2010). 

 

O Quadro 04 apresenta as táticas de estudo de caso para os quatro testes, como segue. 

 

QUADRO 04 – Táticas de Estudo de Caso para Quatro Testes de Projetos  

 

Teste de caso Táticas de estudo Fase da pesquisa na 

qual a tática ocorre 

Validade do 

constructo 

• Usa múltiplas fontes de evidência 

• Estabelece encadeamento de evidências 

• Tem informantes-chave para a revisão do rascunho 

do relatório de estudo de caso 

• Coleta de dados 

• Coleta de dados 

• Composição 

Validade 

interna 

• Realiza a combinação de padrão 

• Realiza a construção da explanação 

• Aborda as explanações rivais 

• Usa modelos lógicos 

Análise de dados 

 

Validade 

externa 

• Usa a teoria nos estudos de caso únicos 

• Usa a lógica de replicação nos estudos de caso 

múltiplos 

Projeto de pesquisa 

Confiabilidade 
• Usa o protocolo do estudo de caso 

• Desenvolve uma base de dados de estudo de caso 
Coleta de dados 

Fonte: Yin (2010, p. 64) 

 

Portanto, com base nas táticas de estudo de caso descritas no Quadro 04, esta investigação 

adotou os seguintes procedimentos com a finalidade de proporcionar a qualidade exigida num 

estudo de caso. 

 



 
 
 

77 
 

Validade do constructo – identificou-se que as organizações fazem uso da Contabilidade de 

Gestão no suporte da RSC em informações divulgadas nos Relatórios de Sustentabilidade 

(RS) e em artigos científicos. Porém, para averiguar a realidade do fenômeno, além dos RS 

(dos anos 2013 e 2014), buscou-se na literatura a confirmação da relação entre os elementos. 

Desta forma, tanto para compreender como, quanto porquê o fenômeno acontece, buscou-se 

na Contabilidade de Gestão e na RSC as práticas adotadas, bem como na Nova Sociologia 

Institucional (NIS) (Meyer & Rowan, 1977, Dimaggio & Powell, 1983), Teoria Institucional 

(Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1987), e Teoria dos Stakeholders, em específico nos 

princípios de relacionamento com os stakeholders (Freeman, 1984), os elementos teóricos 

que auxiliem na explicação, bem como no ambiente institucional brasileiro a realidade das 

organizações. 

 

Validade interna – a evidenciação do evento foi relacionada aos fatos já ocorridos que foram 

obtidos nas entrevistas e análise do RS. Para análise dos dados adotou-se a estratégia da 

proposição teórica, a técnica construção da explanação para evidenciar a relação causal das 

ações com as teorias. Para a construção da explanação fez-se uso de análise analítica dos 

casos e síntese cruzada dos casos. 

 

Validade externa – adotou-se a Nova Sociologia Institucional (NIS) (Meyer & Rowan, 

1977), como linha principal, porém, complementada pelas teorias Institucional (Meyer & 

Rowan, 1977; Zucker, 1987), dos Stakeholders (Freeman, 1984), e dos Sistemas Institucionais 

(Scott, 2001), para explanar a relação causal.  

 

Para proporcionar o realismo necessário à investigação científica, são adotadas as 

características institucionais do ambiente brasileiro. A NIS é adotada para explicar as 

mudanças que as organizações realizam na sua estrutura em função das pressões exercidas 

pelos elementos institucionais, a TI é utilizada para as razões da institucionalização de 

práticas, a TS utilizada para relacionar o evento com o atendimento dos princípios de 

relacionamento com os stakeholders, e os Sistemas Institucionais para agrupar os elementos 

do ambiente institucional numa nomenclatura já adotada pela academia.  

 

A validade externa pode ser confirmada entre os casos porque foram realizadas replicações 

do método de coleta de dados. Fez-se uso da replicação Tipo I para os dois primeiros casos, 
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alterando-se a replicação para o Tipo II para os outros sete casos. No Tipo II foram reduzidos 

os setores, passando-se a entrevistar os setores diretamente relacionados com a RSC, sendo 

estes as áreas responsáveis pela dimensão social e dimensão ambiental. 

 

Confiabilidade – Com a finalidade de serem mantidos os registros da coleta de dados adotou-

se o protocolo do estudo de caso, que está no apêndice deste trabalho, com todos os 

procedimentos adotados durante a coleta de dados. Foram também transcritas, em documento 

de texto, todas as entrevistas e em seguida guardadas em word.  

 

As entrevistas foram gravadas e as cópias mantidas, no equipamento utilizado nas entrevistas, 

um gravador portátil marca Olympus. Os Relatórios de Sustentabilidade analisados foram 

arquivados no formato PDF. Havendo necessidade, os dados e os contatos podem ser 

recuperados a qualquer momento. 

4.1.3 Objeto de Estudo 

O objeto de estudo desta investigação refere-se ao modo como e porquê as organizações 

industriais adotam as práticas de CG no suporte da RSC, tendo como pressuposto que as 

organizações estão a refletir a realidade social do ambiente no qual estão a operar, e que esta 

adoção constitui-se de uma busca pela sobrevivência (Meyer & Rowan, 1977). 

 

A escolha do setor industrial baseou-se na informação de que organizações deste setor estão 

mais expostas aos grandes impactos ambientais (Jones, 2010), devido ao seu potencial 

poluidor, uma vez que o setor industrial é quem faz uso dos recursos naturais e os transformam 

em produtos manufaturados.  

 

Alguns exemplos de acidentes ambientais graves podem ser apresentados nesta investigação, 

os quais tem a indústria como sendo a responsável direta. Por exemplo, a Exxon Valdez 

referente ao derramamento de óleo no Alasca em 1989 (O Globo, 2013), ou a perda de habitat 

decorrentes do desmatamento da Amazônia e outras florestas tropicais por empresas 

madeireiras (G1, 2015; Oliveira, 2011; Pires & Oliveira, 2012), a explosão de uma plataforma 

petrolífera, a Deepwater Horizon, em 2010, no Golfo do México (Valor, 2015). 
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No Brasil também podem ser apresentados alguns exemplos, sendo o mais recente caso o 

rompimento de uma barragem de resíduos da mineradora Samarco (UOL, 2015), que matou 

19 pessoas, destruiu duas cidades, contaminou o Rio do Peixe e chegou às águas do Oceano 

Atlântico. Mas, existem mais exemplos como a explosão de um gasoduto na Vila Socó, em 

Cubatão (SP), em 1984, onde mais de 500 pessoas morreram (Paulo, 1984), ou então a 

contaminação radiotiva pelo Cesio 137, em Goiânia (GO), em 1987 (Globo.com, 2013). 

 

Assim, como no Brasil, noutras partes do planeta também podem ser citados inúmeros 

acidentes de grandes proporções, mas também podem ser citados aqueles acidentes de 

pequenas proporções que acabam por afetar pequenas comunidades mas que não são 

divulgados na imprensa internacional.  

 

Se estes acidentes ambientais forem observados pela ótica da questão social, as maiores 

vítimas são os indivíduos e/ou famílias, tanto no curto, quanto no longo prazo, portanto, estes 

acidentes podem ser considerados como de  efeitos sociais também. 

 

A escolha pelo ambiente brasileiro refere-se à diversidade de indústrias existentes no país, à 

dimensão geográfica, às características socio-econômicas da população, aos sistemas 

institucionais existentes e por se tratar de um país em desenvolvimento.  

 

Acredita este investigador que um país como o Brasil pode contribuir com ricas informações 

para esta investigação. As características institucionais e socioeconômico do Brasil são 

apresentadas no capítulo seguinte. 

 

Portanto, conseguir os dados necessários à investigação e como consequência proporcionar 

uma compreensão holística do fenômeno, foi então desenvolvido o roteiro de entrevista, o 

qual utilizou os conceitos teóricos da Contabilidade de Gestão para definir os temas. A 

entrevista foi do tipo semi-estruturada, organizada por temas e foi conduzida com base no 

roteiro de temas a seguir: 

 

a) PLANEAMENTO: busca de informações sociais e ambientais, análise dos impactos 

ambientais e sociais na comunidade, envolvimento dos stakeholders, processo de 
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planeamento estratégia ambiental e social, participação dos gestores de topo, processo 

de definição dos objetivos e metas ambientais e sociais, documentação utilizada, 

confecção de orçamento ambiental e social, outras informações? 

b) EXECUÇÃO – Estrutura Organizacional: existência de comitês em nível de staff, 

existência de áreas especialistas, uso de departamentos já existentes, gestão de riscos, 

documentos utilizados nesta fase, equipes de execução, responsabilidade, uso de 

terceiros, outras informações? 

c)  CONTROLO – Equipes de controlo, uso de indicadores de desempenho, uso de 

sistemas integrados de gestão, uso de sistemas específicos, documentos utilizados 

nesta fase, correção de ações, avaliação e recompensa? 

d) OUTRAS INFORMAÇÕES – certificações, canais de comunicação, uso da 

informação Contábil no processo de CG das questões sociais e ambientais, parcerias, 

práticas de benchmarking, outras informações? 

4.2 MODELO CONCEITUAL 

O modelo conceitual que nesta secção é apresentado foi desenvolvido a partir do modelo de 

Sustentabilidade Corporativa de Epstein (2008). Neste modelo foram adotados somente os 

grupos INPUT e PROCESS por se referirem às etapas dos processos que acontecem dentro da 

organização e que  permitem atender as dimensões sociais e ambientais da RSC. 

 

Estes dois grupos são os que tem relação direta com o fenômeno sob investigação e também 

podem estar compreendidos no processo de controlo da organização da CG, sendo estes o 

planeamento estratégico, a execução das ações planeadas e o controlo destas ações. 

 

O grupo INPUT inclui as atividades de busca de informações sociais e ambientais nos 

ambientes externo, interno, de negócio e das necessidades de recursos humanos e financeiros 

e o envolvimento dos stakeholders com a finalidade de conhecer as suas necessidades e 

expectativas, bem como é também realizado a análise dos impactos socioambientais (Epstein, 

2008). 
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O grupo PROCESS inclui as atividades de Liderança, Estratégia, Estrutura organizacional 

que atenda as dimensões ambientais e sociais e, por último, o uso de Sistemas, Programas e 

Ações que tornem efetivas as ações planeadas (Epstein, 2008). 

Quanto ao referencial teórico adotado, este compõe-se de: 

 

a) Ambiente Institucional brasileiro – corresponde à complementação dos dados 

empíricos e tem por finalidade proporcionar à investigação o realismo do ambiente 

institucional no qual as organizações estão a operar, que é necessário numa 

investigação científica; 

 

b) Teoria Institucional – esta teoria é utilizada para explicar a relação causal entre as 

práticas adotadas, o ambiente institucional e a busca pela legitimidade pelas 

organizações no ambiente institucional no qual operam (Meyer & Rowan, 1977; 

Zuker, 1987); 

 

c) Nova Sociologia Institucional – (NIS) – utilizada para explicar que as organizações 

modificam-se como forma de adaptação às pressões do ambiente institucional no qual 

estão a operar (Meyer & Rowan, 1977; Dimaggio & Powell, 1983);  

 

d) Sistemas Institucionais – utilizada para agrupar os elementos institucionais que 

exercem pressão sobre as organizações numa nomenclatura já concebida pela 

academia, sendo estes o sistema regulatório, sistema normativo e sistema cultural-

cognitivo (Scott, 2001); e  

 

e) Teoria dos Stakeholders- esta teoria tem a finalidade de explanar a relação causal entre 

as práticas adotadas de CG no suporte da RSC e o atendimento dos princípios de 

relacionamento com os stakeholders, sendo estes a Legitimidade Corporativa e o 

Stakeholder Fiduciário, os quais trazem como valores intrinsecos a busca pela 

legitimidade (Freeman, 1984). 

 

 

Os dados empíricos, por sua vez, constituem-se de: 
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a) Análise às várias entrevistas realizadas; 

b) Análise do Relatório de Sustentabilidade – documento disponibilizado na página de 

internet de cada uma das organizações entrevistadas e relativos aos anos 2013 e 2014. 

 

Diante do exposto, pode-se sintetizar o enunciado do modelo conceitual na Figura 04.  

 

FIGURA 04 - Modelo Conceitual desta investigação 

 

 

 

No seguimento deste modelo as perguntas específicas de partida são as seguintes:  

 

a) As organizações fazem uso das práticas de busca de informações sociais e ambientais? 

Como e porquê adotam estas práticas? 

b) As organizações fazem uso das práticas de Liderança da RSC? Como são realizadas 

e porquê fazem uso?  

c) As organizações fazem uso das práticas de definições de Estratégias socioambientais? 

Como e porquê definem estas estratégias? 

d) As organizações fazem modificações na sua Estrutura organizacional para atender as 

dimensões sociais e ambientais? Como e porquê fazem modificações? 

e) As organizações fazem uso de sistemas, programas e ações para atender as dimensões 

sociais e ambientais? Como são feitos e porquê fazem uso? 
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4.3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta investigação adotou o estudo de caso múltiplo porque o que se deseja compreender 

refere-se ao fenômeno da CG no suporte da RSC que acontece no dia-a-dia das organizações 

e porque mais casos contribuem na eliminação de desvios e para a generalização dos 

resultados. Portanto, as secções seguintes apresentam com detalhamento a população e 

amostra, o método de recolha de dados, a estratégia de análise e a técnica analítica de análise.  

4.3.1 População e Delimitação da Amostra 

A população alvo compõe-se pelo grupo completo de objetos ou elementos relevantes para a 

realização da investigação (Hair Jr., Babin, Money, & Samouel, 2003), portanto, compõe a 

população desta investigação todas as organizações do setor industrial que tenham as práticas 

da RSC e que façam uso da CG no suporte da RSC.  

 

Todavia, para que sejam identificadas este tipo de organizações, isto é, organizações que 

façam uso de CG para suporte de atividades de RSC, procurou-se aquelas que divulguem RS 

de acordo com o modelo GRI, que tenham suas ações comercializadas na Bolsa de São Paulo 

(BOVESPA) e que sejam de média-grande e/ou grande porte. 

 

A escolha destes três critérios justifica-se porque se espera que as organizações que divulgam 

seu RS no modelo GRI precisem fazer uso de práticas da CG para poderem ter a informações 

necessárias à divulgação social e ambiental exigidas pelo GRI.  

 

O Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização internacional não governamental e 

sem fins lucrativos que atua no campo da sustentabilidade e tem como missão fazer do 

relatório de sustentabilidade uma prática padrão para todas as companhias e organizações 

(GRI, 2014), e fornece orientações detalhadas sobre como reportar e o que relatar (Joseph, 

2012). 
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O Manual Técnico do GRI, o GRI4, explica que as diretrizes do manual constituem uma 

referência internacional para todos os interessados na divulgação de informações sobre a 

forma de gestão das organizações, seu desempenho ambiental, social e econômico e impactos 

nessas áreas (GRI, 2013). 

 

Por sua vez, organizações que comercializam suas ações no mercado de ações, neste caso a 

BOVESPA, precisam apresentar aos shareholders e owners efetividade no uso dos recursos, 

serem transparentes, manterem-se atualizadas e competitivas, portanto, necessitam fazer uso 

de práticas da Contabilidade de Gestão.  

 

Além disso, o facto de estarem cotadas significa que são obrigadas a seguirem as normas da 

Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM). Esta comissão, a CVM, foi criada em 

07/12/1976 pela Lei 6.385/76, com o objetivo de fiscalizar, normalizar, disciplinar e 

desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil, é uma entidade autárquica em regime 

especial, vinculada ao Ministério da Fazenda (CVM, 2016).  

 

A CVM tem como um de seus valores atuar pautada na proteção do investidor, na exigência 

de ampla divulgação de informação, no monitoramento dos riscos de mercado e na 

estabilidade financeira (CVM, 2016). Ela possui uma Cartilha de Boas Práticas de 

Governança Corporativa, que se trata de uma sugestão de práticas a serem seguidas pelas 

organizações que comercializam suas ações na BOVESPA ou em outras bolsas de valores do 

Brasil.  

 

Esta cartilha envolve práticas de transparência nas assembleias, estrutura acionária e grupo de 

controlo, definição de uma estrutura e responsabilidade do Conselho de Administração, 

proteção aos acionistas minoritários e finaliza com orientações sobre auditoria e 

demonstrações financeiras (CVM, 2002). 

 

Por terceiro, que sejam média-grande e/ou grande dimensão porque estas organizações estão 

mais expostas à média, por conseguinte, adotam práticas de RSC porque necessitam 

enquadrar-se nos valores sociais estabelecidos e legitimados pela sociedade. 
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Portanto, entende este investigador que organizações industriais brasileiras que adotam o 

modelo GRI como relatório de suas atividades e que comercializem suas ações na BOVESPA, 

estarão a adotar práticas de Contabilidade de Gestão, uma vez que necessitam prestar contas 

ao seu público de interesse, bem como fornecer periodicamente documentos internos e 

relatórios contábeis para a CVM. 

 

Quanto à escolha do porte, optou-se por grande ou mesmo média-grande porque estas 

organizações estão mais expostas à média (Chang, Oh, Jung, & Lee, 2012), por conta disto, 

mais sujeitas às pressões dos sistemas institucionais.  

 

As pequenas organizações foram excluídas porque, em geral elas realizam menos ações 

sociais e ambientais do que as grandes organizações (Darnall et al., 2010), costumam não 

investir em ações sociais geralmente por motivos de insuficiência na relação custo/benefício, 

menor escala de operações, restrições de acesso aos recursos e também por incapacidade de 

conhecimento para explorar as vantagens ou mitigar ameaças por meio de atividades da RSC 

(Laudal, 2013; Udayasankar, 2008). 

 

As grandes organizações, por sua vez, são mais suscetíveis às pressões institutucionais, por 

conseguinte, são mais propensas a procurar uma resposta estratégica eficaz que possa 

satisfazer os altos níveis de demandas sociais e ambientais (Chang et al., 2012). A visibilidade 

é outro factor que motiva as grandes organizações a alinharem suas atividades comerciais com 

o que os stakeholders esperam que elas façam, incluindo compromissos sociais das empresas 

(Baumann-Pauly, Wickert, Spence, & Scherer, 2013; Udayasankar, 2008).  

 

Da mesma forma, o acesso aos recursos e operação em escala são também factores que levam 

as grandes organizações a investirem em RSC (Udayasankar, 2008). Grandes organizações 

tendem a ter um forte impacto social em função de sua atividade de escala, por conseguinte, 

são mais propensas a engajar em práticas socialmente responsáveis do que pequenas 

organizações (Cowen, Ferreri, & Parker, 1987).  

 

As médias organizações por sua vez, estão num limiar entre pequenas e grandes, portanto, 

podem não perceber a necessidade de investir numa contabilidade de gestão e em 

responsabilidade social, mas podem também perceber que necessitam investir.  
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Em suma, considerando que grandes organizações apresentam uma maior necessidade de 

comprometer-se com a responsabilidade social e, por conta disto criam mecanismos internos 

de comprometimento com a gestão e com estratégias de relacionamento (Baumann-Pauly et 

al., 2013) e, dada a tênue linha de definição que separa uma média organização de uma grande 

organização, adotam-se grandes e médias-grandes organizações para esta pesquisa. 

 

No Brasil, a classificação em médias e grandes organizações adota, basicamente, dois 

critérios: o número de colaboradores ou o faturamento anual. O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES) apresenta a seguinte classificação (BNDES, 2010): 

 

a) Micro  – Receita Operacional menor ou igual a R$ 2.400.000,00; 

b) Pequena  - Receita Operacional maior que R$ 2.400.000,00 e menor ou igual a R$ 

16.000.000,00; 

c) Média – Receita Operacional maior que R$ 16.000.000,00 e menor ou igual a R$ 

90.000.000,00; 

d) Média-grande – Receita Operacional maior que R$ 90.000.000,00 e menor ou igual a 

R$ 300.000.000,00; e  

e) Grande – Receita Operacional maior que R$ 300.000.000,00.  

 

A classificação do porte por números de colaboradores apresenta os seguintes critérios para o 

setor industrial: Micro, com até 19 colaboradores; Pequena, de 20 a 99 colaboradores; Média, 

100 a 499 colaboradores; Grande, mais de 500 empregados (SEBRAE, 2015). 

 

O número de colaboradores empregados é amplamente utilizado por tratar-se de um critério 

tanto econômico, quanto social (Leone, 1991). Já o faturamento (ou vendas) é um critério 

quantitativo e de uso corrente em vários países (Leone, 1991). Neste sentido, para fins desta 

pesquisa adota-se o critério do faturamento. 

 

Dado que o Brasil é um país continental e realizar uma investigação em todas as regiões do 

país seria algo complexo, houve, por isso, necessidade de delimitar a área geográfica. O Brasil 

está dividido em cinco regiões, a citar as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e 
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Sul. Portanto, percebe-se a necessidade de conhecer alguns dados de cada uma das regiões 

para então realizar a escolha por uma delas.  

 

Neste sentido, o Quadro 05 apresenta os dados socio-econômicos de cada uma das regiões do 

Brasil, no formato participação relativa por região, extraídos do relatório ‘Perfil das Indústrias 

nos Estados 2014’, divulgado pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) (CNI, 2015). 

 

QUADRO 05 – Perfil das Indústrias por Regiões do Brasil  

 

Fonte: Adaptado de CNI (2015) 

 

Os dados do Quadro 05 evidenciam que a Região Sudeste supera em quase todos os itens as 

outras regiões, exceto no ítem ‘Média Organização’ e ‘Grande Organização’ que é superado 

pela Região Norte. A região Sul é a segunda em PIB e em número de estabelecimentos 

industriais. 

 

A região Norte apresenta alta concentração de organizações de grande porte, entretanto, 

possui uma indústria concentrada nos setores de equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos (CNI, 2015). A região Centro-Oeste apresenta os menores indicadores.  

 

As regiões Sul e Sudeste apresentam um parque industrial maior e mais variado, maior 

população e a melhor distribuição de renda (CNI, 2015; de Carvalho, 2006), e ambas têm 

organizações multinacionais a compor seu parque industrial. A região Sudeste apresenta um 

território extenso, quase o dobro da região Sul.  

 

Evento Regiões do Brasil 

 Centro-

Oeste 
Nordeste Norte Sudeste Sul 

População em 2012 7% 28% 8% 42% 14% 

PIB em 2011 10% 13% 5% 55% 16% 

Nr. De Estabelecimentos Industriais em 

2013 
8% 14% 4% 47% 27% 

Organização Média em 2013- de 50 a 249 

colaboradores 
11% 37% 28% 15% 9% 

Organização Grande em 2013 - 250 ou mais 

colaboradores 
13% 34% 30% 15% 8% 
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Inicialmente foi selecionado a região Sudeste em função dos dados estatísticos. Foram 

enviados e-mail para nove organizações com os devidos anexos (carta solicitando entrevista, 

carta da professora orientadora apresentando o doutorando e curriculum-vitae do 

pesquisador). Das nove, três organizações responderam que não possuem programas de 

atendimento a projetos acadêmicos e indicaram a questão do sigilo de informações. As outras 

seis nem sequer responderam.  

 

Por conta das respostas negativas, fez-se uma segunda escolha da região, optou-se então pela 

região Sul do país, que apresenta bons índices de desenvolvimento social e econômico.   

 

Definido a escolha pela Região Sul, procedeu-se ao levantamento das organizações industriais 

que atendessem os critérios. Optou-se pela busca por meio da lista da CVM, feito as devidas 

classificações em organizações industriais de grande e medio-grande porte, foi encontrado um 

número de 41 organizações industriais ativas.  

 

Destas 41 organizações, apenas 30 apresentaram condições de compor a amostra. Os motivos 

são diversos, a não divulgação do relatório de sustentabilidade no modelo GRI, a não 

divulgação de relatórios sociais ou de sustentabilidade, pertencer a um mesmo grupo 

corporativo, encontrar-se em recuperação judicial.  

 

Identificadas as organizações que atenderam aos critérios, fez-se então a primeira escolha pela 

técnica da ‘Amostragem Aleatória Simples’, uma vez que todas as organizações pertencentes 

ao grupo tem a mesma probabilidade de pertencer à amostra (Santos, 2007).  

 

Inicialmente foram selecionadas seis organizações aleatoriamente com a técnica do número 

aleatório. As organizações selecionadas não responderam aos e-mails. Optou-se, então, por 

reforçar o contato via telefone. Dada a dificuldade em obter respostas positivas, passou-se a 

fazer contato desta vez, com todas as organizações da lista, tanto por e-mail, quanto por 

telefone. 

 

Muitas organizações responderam que não possuem um setor que poderia atender ao 

pesquisador, outras solicitaram o ‘guião de entrevistas’, que lhes foi enviado imediadamente, 
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todavia, não deram resposta. Os setores selecionados para iniciar os contatos foram Relações 

com os Investidores, área de Responsabilidade Social e/ou Ambiental.  

 

No final, das 30 organizações contactadas, nove organizações concordaram em participar da 

entrevista. Todas operam no setor industrial, mas de ramos diferentes. Para duas destas 

organizações foi necessário obter ajuda de pessoas conhecidas para que aceitassem receber o 

investigador.  

 

Portanto, a técnica de seleção dos entrevistados passou a ser a amostra por conveniência. Esta 

amostragem deixa para o entrevistador selecionar as unidades amostrais, muitas vezes é 

aquela que está disponível, é aquela que o pesquisador consegue entrevistar, ou aquela que o 

pesquisador julga ser conveniente (Shenoy, Srivastava, & Sharma, 2002). A desvantagem 

deste método de seleção é que a amostra pode não ser representativa e pode ter imprecisão 

nos resultado do estudo. 

 

As organizações que operam em países com melhor proteção ao investidor, maiores níveis de 

democracia, serviços públicos mais eficazes, regulamentos de maior qualidade, maior 

liberdade de imprensa e um menor compromisso para as políticas ambientais estão mais 

predispostas a divulgar informações de sua responsabilidade social (de Villiers & Marques, 

2016).  

 

Portanto, optou-se pela amostra por conveniência porque as organizações entrevistadas foram 

aquelas que aceitaram participar da investigação, cujos contatos foram corpo-a-corpo. Das 30 

organizações, nove aceitaram, o que representa um percentual de 30% de adesão. 

 

Ao serem escolhidos o número de organizações a serem entrevistadas alguns cuidados devem 

ser percebidos, uma vez que se o número for pequeno não será possível estabelecer uma 

análise estatística, entretanto, se for largo não será possível penetrar nas interpretações dos 

entrevistados (Kvale, 1996).  

 

Alguns autores indicam um número entre quatro e 10 organizações para um estudo de caso 

múltiplo (Yin, 2010). A amostra desta investigação finalizou com nove casos, portanto, 

encontra-se dentro do número considerado adequado para um estudo de caso múltiplo.  
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4.3.2 Método de Recolha dos Dados 

Esta é uma investigação de natureza essencialmente qualitativa, uma vez que se quer 

compreender como e porquê as organizações adotam práticas de CG na RSC portanto, faz uso 

único de dados qualitativos. A jusitificativa baseia-se na adoção de um paradigma positivista, 

porém, a abordagem é qualitativa e natureza explanatória para análise dos dados. 

Para a coleta de dados qualitativos existe uma variedade de métodos de recolha, podendo-se 

citar a observação, análise textual ou visual (i.e livros ou vídeos) e entrevistas (individual ou 

em grupo) (Silverman, 2000).  

 

Nesta investigação optou-se pela recolha de dados por meio de entrevistas semi-estruturadas 

e análise de documentos, sendo este o Relatório de Sustentabilidade relativos aos anos 2013 

e 2014. As entrevistas são adequadas quando se deseja obter um profundo entendimento dos 

fenômenos (Silverman, 2000), e a análise textual consiste na leitura e análise de documentos 

sobre a área que se pretende investigar (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007).  

 

A entrevista semi-estruturada consiste de diversas questões-chave que ajudam a definir as 

áreas a serem exploradas, mas também permite que o entrevistador ou o entrevistado divirjam, 

a fim de perseguir a ideia e responder em mais detalhes (Britten, 1999). 

 

Exemplos de investigação sobre o tema RSC que utilizam as entrevistas podem ser 

apresentados, por exemplo, o estudo sobre implementação da RSC, no qual foram 

entrevistados cinco multinacionais e sete pequenas e médias organizações (Baumann-Pauly 

et al., 2013). Foram realizadas 29 entrevistas do tipo semi-estruturadas para saber de que 

forma a Governança Corporativa e a RSC estão relacionadas (Young & Thyil, 2013).  

 

Para perceber a existência e as razões das divergências e convergências da RSC em relação 

às pressões institucionais num país em desenvolvimento foram entrevistadas 40 pessoas 

(Jamali & Neville, 2011). Também foi utilizada entrevista semi-estruturada para perceber a 

RSC como uma instituição dentro de multinacionais do Reino Unido (Bondy et al., 2012), e 

para examinar os factores contextuais internos da organização quanto à ética social e 

ambiental dos relatórios divulgados foram entrevistadas sete organizações (Adams, 2002). 
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Conforme se percebe, a entrevista é uma prática adotada pelos investigadores, nomeadamente 

quando se deseja conhecer com mais detalhes um assunto, quando envolve comportamento, 

quando a abordagem de investigação é qualitativa.  

 

Portanto, esta investigação adotou a entrevista semi-estruturada como método de coleta de 

dados porque os dados empíricos necessários para esta proposta investigativa apresentam uma 

natureza qualitativa. Outro factor refere-se à necessidade de conhecer profundamente o 

fenômeno por se tratar de um assunto ainda com pouca exploração científica e por tratar-se 

de um fenômeno social, portanto, tem implícito aspectos comportamentais das organizações. 

4.3.2.1 Dados e Fonte de Dados 

Neste trabalho foram realizadas 27 entrevistas em nove organizações. Nas duas primeiras (O1 

e 02) foram entrevistados 13 sectores e 15 responsáveis pelas áreas, tendo sido realizadas em 

junho e julho de 2015. Os entrevistados exerciam a função de gerentes de área, coordenadores 

de área e membro do comitê executivo. 

 

Nas outras sete organizações foram entrevistados 14 setores e 12 responsáveis pelas áreas e 

foram realizadas entre novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Foram entrevistados 

um diretor de sustentabilidade e 10 responsáveis pela área, entre gerentes e coordenadores. 

Neste segundo grupo de organizações entrevistadas, nas organizações O3 e O6 o entrevistado 

respondeu pela área ambiental e social.  

 

As entrevistas foram realizadas no local, exceto da organização O8 que foi por telefone. As 

primeiras entrevistas duraram em torno de 1 hora e 30 minutos/cada, as demais em torno de 

1 hora, exceto a organização O8 que durou 45 minutos aproximadamente. A maioria das 

entrevistas foram gravadas, entretanto, algumas delas não foi possível gravar por falta de 

autorização dos entrevistados, sendo então feitas anotações. 

 

Todas as entrevistas foram transcritas em documento de texto e arquivadas de forma que 

possam ser recuperadas sempre que se fizer necessário, o mesmo se procedeu para os 
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Relatórios de Sustentabilidade. Para complementar os dados empíricos, utilizou-se os 

relatórios dos anos 2013 e 2014.  

 

Os dados coletados referem-se às práticas da CG como suporte da RSC utilizadas no dia-a-

dia das organizações industriais no ambiente institucional no qual operam e os 

questionamentos guiaram-se por temas. O guião da entrevista está no Apêndice I - Protocolo 

do Estudo de Caso deste relatório. 

 

A entrevista foi conduzida pelos temas e os respondentes ficaram livres para responderem 

conforme seu entendimento e conhecimento e, quando necessário, o entrevistador interferiu 

para que a condução da entrevista se mantivesse nos temas.  

4.3.2.2 A triangulação nesta Investigação 

O estudo de caso é uma estratégia de investigação que essencialmente deve fazer uso da 

triangulação (Stake, 1995), é uma necessidade que surge da ética para confirmar a validade 

dos processos (Yin, 2010).  

 

A triangulação consiste no uso múltiplo de métodos, fontes de dados e/ou teorias (Chauncey, 

2006; Greene & McClintock, 1985; Yin, 2010), e é uma forma de confrontar a informação 

obtida através das diferentes técnicas ou procedimentos, podendo as falhas de um método 

serem compensadas com a utilização de um outro (Chauncey, 2006; Greene & McClintock, 

1985; Saunders et al., 2007), bem como para confirmar ou complementar os resultados 

(Chauncey, 2006; Tashakkori & Teddlie, 2003).  

 

A triangulação permite dar credibilidade às interpretações, por isso, pode-se aumentar esta 

credibilidade quando se recorre a um ou vários ‘protocolos de triangulação. São, portanto, 

quadro tipos de triangulação identificadas: 

 

a) Triangulação das fontes de dados, em que se confrontam os dados provenientes de 

diferentes fontes; 
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b) Triangulação do investigador, em que entrevistadores/observadores diferentes 

procuram detectar desvios derivados da influência do factor ‘investigador’; 

c) Triangulação da teoria, em que se abordam os dados partindo de perspetivas teóricas 

e hipóteses diferentes; e  

d) Triangulação metodológica, em que para aumentar a confiança nas suas interpretações 

o investigador faz novas observações directas com base em registros antigos, ou ainda, 

procedente de múltiplas combinações ‘inter metodológicas’, a citar a aplicação de um 

questionário e de uma entrevista semi-estruturada (Denzin, 1984). 

 

Com base no exposto nos parágrafos anteriores, esta investigação adotou dois diferentes 

‘protocolos de triangulação’, a triangulação de fontes de dados e de teorias. Para as fontes de 

dados utilizou-se entrevistas semi-estruturada e análise do relatório de sustentabilidade, e para 

as duas primeiras organizações foram entrevistados 13 setores ao todo, e para as outras sete 

organizações foram entrevistados dois setores em cada organização. 

 

Quanto às teorias fez-se uso da Nova Sociologia Institucional (NIS), Teoria Institucional, 

Teoria dos Stakeholders e Sistemas Institucionais. 

4.3.3 Análise dos Dados 

Yin (2010) apresenta quatro tipos de estratégias de análise de dados para estudos de casos, a 

citar as proposições teóricas, descrição do caso, dados qualitativos e quantitativos e 

explanações rivais. 

 

Proposições teóricas é uma estratégia de análise para estudos de casos, mas a base teórica 

desta estratégia é o próprio referencial teórico adotado para construir a proposta de 

investigação, que definiram os objetivos da investigação, as questões de investigação e o 

próprio projeto de estudo de caso (Yin, 2010).  
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Portanto, esta investigação adota a estratégia da proposição teórica por entender que a forma 

como este projeto foi construído conduz à esta escolha estratégica, assim, o conjunto de 

questões de investigação são utilizados como norteadores da análise dos dados (Yin, 2010). 

 

A análise dos dados adotou a técnica da construção da explanação (Yin, 2010), que se 

compõe de dois momentos. O primeiro refere-se à análise analítica de cada caso, e neste 

momento foi desenvolvido uma descrição da forma como cada organização faz  uso das 

práticas de CG no suporte da RSC, bem como foi feito uso da técnica da Análise de Conteúdo 

(Bardin, 2014), porque foi feito uso de categorias para auxiliar na explanação.  

 

No segundo momento a construção da explanação adotou a técnica da Síntese Cruzada dos 

Casos, no qual as informações da análise analítica foram então cruzadas entre os casos. A 

finalidade do cruzamento das informações é de encontrar evidências entre os casos, de forma 

que um conjunto de evidências indicará um padrão de comportamento entre as organizações. 

Para encontrar as evidências foi feito uso da técnica Análise de Frequência. 

4.3.3.1 Análise dos Casos Individuais 

A considerar que esta investigação adotou a técnica analítica da construção da explanação, 

faz-se então necessário definir o que se quer explicar, portanto, o que se deseja explicar está 

contido na questão de partida geral, a seguir apresentada: 

 

As organizações fazem uso das práticas da Contabilidade de Gestão para suportar as 

atividades da RSC? De que modo e porquê utilizam estas práticas? 

 

O desenvolvimento da Análise Analítica fez uso de categorias, as quais são as do modelo 

conceitual, a citar a Busca de Informações, Liderança da RSC, Estratégia, ou Planeamento 

estratégico social e ambiental, Estrutura organizacional que atenda as dimensões sociais e 

ambientais e uso de Sistemas, Programas e Ações que contribuam para a efetividade das ações 

planeadas. Nesta análise foram descritos a forma como as organizações fizeram uso das 

práticas da CG no suporte da RSC, caso à caso. 
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4.3.3.2 Síntese Cruzada dos Casos 

Esta secção descreve a técnica da Síntese Cruzada dos Casos utilizada para sintetizar 

os casos e então desenvolver a explanação das evidências identificadas. Evidenciar 

significa comparar os casos e contrapô-los de maneiras divergentes (Eisenhardt, 1989; 

Voss, Tskikriktsis, & Frohlich, 2002; Whyte, 1984). 

 

Portanto, três são as formas que podem ser adotadas para encontrar as evidências entre 

os casos, a primeira corresponde a uma seleção de categorias ou dimensões e em 

seguida avaliar as similaridades de cada caso, casada com as diferenças intergrupo 

(Yin, 2010).  

 

Outra maneira de identificar as evidências se dá por meio da seleção de pares de casos 

e então listar similaridades e diferenças entre cada par, e uma terceira forma é dividir 

os dados por tipo de fonte e procurar evidências de padrões por fonte de dados 

(Eisenhardt, 1989). Para esta investigação adotou-se a seleção de categorias, onde 

cada categoria foi definida a partir do modelo conceitual.  

 

Desenvolvidas as categorias foram os dados dos casos analíticos, na ordem das 

categorias, cruzados com a finalidade de evidenciar similaridades ou diferenças. Nesta 

etapa fez-se uso da técnica Análise de Frequência. 

 

As explanações das evidências foram desenvolvidas em relação ao referencial teórico 

adotado, bem como fez uso da realidade do ambiente institucional brasileiro no qual 

cada uma das organizações opera.  

4.3.4 Protocolo do Estudo de Caso  

O protocolo de estudo de caso é um instrumento que contém os procedimentos e as regras 

gerais a serem seguidas, é essencial para estudo de casos e se trata de uma maneira de 

aumentar a confiabilidade da pesquisa destinando-se a orientar o investigador na realização 

da coleta de dados (Guerra, 2010; Yin, 2010). 
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O protocolo do Estudo de Caso está no Apêndice I deste relatório.  

Finda a apresentação do desenho de investigação segue-se a descrição do ambiente 

institucional brasleiro. 
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5 O AMBIENTE BRASILEIRO – SUA CARACTERIZAÇÃO 

Este capítulo apresenta as características reais do ambiente institucional brasileiro no qual as 

organizações deste estudo de caso estão a operar. O conteúdo compõe-se da descrição dos 

aspectos políticos, econômicos e sociais, bem como do uso dos conceitos de sistemas 

institucionais (Scott, 2001), como forma de agrupar os elementos institucionais que estão a 

exercer pressão sobre as organizações numa nomenclatura já adotada pela academia. 

5.1 O BRASIL POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL 

Este sub-capítulo apresenta o Brasil nas suas características de formação política, econômica 

e social, bem como nos seus sistemas regulatório, normativo e cultural-cognitivo (Scott, 

2001).  

 

O ambiente descrito representa a realidade brasileira relativa às instituições políticas, sociais 

e econômicas, cujos elementos institucionais estão em constante movimentações e, por 

conseguinte, a provocarem modificações nas organizações. 

5.1.1 Formação Constitucional e Social do Brasil 

Conhecer a forma como o Brasil constitucionalmente é formado considera-se relevante para 

esta investigação porque o Governo é também um elemento que interfere nas escolhas das 

organizações. Desta forma, conforme define a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

primeiro, o Brasil é uma república federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado Democrático de Direito (Brasil, 

1988). 

 

A forma de governo é presidencialista, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal e os poderes da 
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União compreendem o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que são independentes e 

harmônicos entre sí (Brasil, 1988). 

 

Apesar de constar na Constituição Federal o estado democrático de direito, o quadro político 

brasileiro ainda incorpora os valores privados no espaço público, factor que resulta numa elite 

antidemocrática, uma cultura política personalista e uma cidadania quase ausente, e além 

disto, a tomada de decisão ainda se dá de forma mais centralizada e distante (Duarte & Souza, 

2015). 

 

Os efeitos de um quadro político conforme descrito no parágrafo anterior pode ser sentido nas 

condições socioeconômicas da sociedade brasileira. Portanto, o Brasil é um país que apresenta 

uma grande desigualdade social (Barros, Henrique, & Mendonça, 2000; de Carvalho, 2006),  

mesmo a apresentar uma substancial riqueza de recursos naturais e potencial para o 

desenvolvimento, o seu crescimento económico tem sido irregular e desigual, factor que leva 

boa parte de sua população a viver na pobreza (de Carvalho, 2006; Francisco, 2014; Griesse, 

2007a; IBGE, 2013).  

 

Não é um país pobre, mas é um país com muitos pobres e os seus elevados níveis de pobreza 

tem como principal determinante a desigualdade na distribuição do rendimento e das 

oportunidades de inclusão econômica e social, com profunda concentração de renda (Barros, 

Henriques, & Mendonça, 2001; Silva, 2010). 

 

Os esforços do Governo Federal, como forma de melhorar a distribuição de renda, podem ser 

percebidos nos programas sociais criados, por exemplo, o Programa Bolsa Família do 

Governo Federal (Castro, Walter, Santana, & Stephanou, 2009). A abrangência deste 

programa e a existência de outros programas sociais de transferência de renda, de iniciativas 

do Governo Federal, podem ser vistos como forma de minimizar os efeitos da pobreza no país 

(Burlandy & Labra, 2007; Rocha, 2005, 2011; Young, 2004). 

 

Um outro programa, como forma de melhorar a distribuição de renda, foi a autorização 

concedida pelo Governo às organizações ao permitir que estas deduzissem do Imposto de 

Renda os seus gastos com doações ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
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Projetos Culturais e Artísticos, Instituições de Ensino e Pesquisa, Entidades Civis, UNICEF 

e Partidos Políticos (FISCONET, 2014).  

 

Concomitante a esta desigualdade social, existem as diferenças de força e poder, portanto, 

para minimizar a vulnerabilidade da sociedade brasileira, o Governo criou o Ministério 

Público, que se trata de um órgão federal independente, cuja função é promover a realização 

da justiça social a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de direito (MPF, 

2015). Qualquer cidadão brasileiro pode fazer denúncias sobre questões que envolvam o meio 

ambiente, populações indígenas e comunidades tradicionais, direito social e corrupção (MPF, 

2015). 

 

A corrupção é um problema que assola o Brasil, já desde sua origem. Mas, nem todo brasileiro 

aceita a corrupção, sendo que 73% a consideram como muito grave e 24% como grave e este 

comportamento tem produzido um tipo de histeria ética calcada num clamor por maior 

moralização da política e da sociedade no país (Avritzer, 2011). 

 

O termo corrupção apresenta algumas definições, porém, considera-se a mais adequada para 

esta investigação afirmar que corresponde a uma ação ou resultado de suborno a uma ou várias 

pessoas em benefício próprio ou em nome de outra pessoa (Houaiss & Villar, 2011).  

 

No caso do Brasil, a corrupção tem origens históricas centradas em aspectos da colonização 

portuguesa, cujos governantes à época remuneravam insuficientemente seus funcionários, 

mas reservava-lhes uma forte dose de prerrogativas nas relações com interesses privados 

(Mello, 2008). 

 

Atualmente, a forma como está organizado o sistema político, o Estado e as formas de 

controlo sobre o sistema administrativo-estatal acabam por serem estas as principais 

dimensões da corrupção, os quais tornaram um fenômeno fortemente contencioso no país 

(Avritzer, 2011). 

 

Os principais mecanismos de controlo da corrupção criados no país são a Controladoria-Geral 

da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU), as operações da Polícia Federal (PF) 

e os julgamentos da corrupção pelo Poder Judiciário. O processo de controlo da corrupção 
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conta com a atuação pró-activa do Ministério Público Federal, que se trata de uma instituição 

autônoma, mas vinculada ao Poder Executivo (Avritzer, 2011) 

 

Não só o Governo vem adaptando-se às necessidades da sociedade, mas as organizações do 

setor produtivo do país também apresentam um comportamento generalisado de adaptação às 

condições do ambiente institucional, que acontece por associação com ONGs, institutos, 

fundações e de adoção de normas de padronização vigentes (Abreu, Silva Filho, Oliveira, & 

Holanda Jr, 2008; Bassetto, 2010).  

 

Neste movimento, o sistema normativo tanto pode motivar quanto inibir a prática de 

corrupção e o sucesso na tentativa de coibi-la, numa vertente sociológica, depende da 

institucionalização política, ou seja, da aceitação de normas por parte de uma comunidade 

política (Filgueiras, 2006; Huntington, 1975).  

 

Portanto, sociedades imbuídas da modernização, mas com baixa institucionalização política 

estão mais sujeitas às práticas de corrupção, porque entre a modernização e a 

institucionalização há um hiato político, no qual a corrupção ocorre (Filgueiras, 2006; 

Huntington, 1975).  

 

O caso da corrupção no Brasil pode ser citado como exemplo, uma vez que há uma 

movimentação para a modernização do país, todavia, os institutos políticos ainda carecem da 

aceitação de práticas institucionalizadas de moral e ética. 

 

Um outro traço cultural da sociedade brasileira refere-se ao conhecido  jeitinho brasileiro, 

que é o genuíno processo brasileiro de uma pessoa atingir objetivos a despeito de 

determinações (leis, normas, regras, ordens etc.) contrárias (Flach, 2012; Motta, & 

Alcadipani, 1999).  

 

É usado para “burlar” determinações que, se levadas em conta, impossibilitaria a ação 

pretendida pela pessoa que pede o jeito, não é incentivada por nenhum ganho monetário ou 

pecuniário (Motta & Alcadipani, 1999). Difere da malandragem na medida em que esta 

pressupõe que uma pessoa prejudique outra diretamente ou leve vantagem sobre ela (Flach, 

2012;Barbosa, 1992). 
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O jeitinho brasileiro tem origem já na época de colonização do país, que iniciou com a cultura 

da máxima exploração dos recursos naturais pelos colonizadores (Holanda, 1973), ao facto 

do reino português evitar o desenvolvimento do país e não levar em conta as peculiaridades 

nacionais aquando da implementação das estruturas administrativas, sociais e econômicas 

(Motta & Alcadipani, 1999).  

 

E também ao facto de o Estado que existia à época não defendia os interesses brasileiros, e 

menos ainda os da população local (Faoro, 1976), pois sempre funcionou como um braço da 

elite brasileira e se impôs sobre a população por meio de uma legislação punitiva, o “não 

pode” (DaMatta, 1983). 

 

O jeitinho brasileiro caracteriza-se como uma busca de uma informalidade para lidar com a 

impessoalidade, o excesso de normas, regras, leis, padrões que constituem elementos da 

burocracia no intuito de tratar de problemas enfrentados no momento em que ocorrem (F. 

Duarte, 2006; Weber, 2000). Acabou por ser incorporado dentro das organizações (Flach, 

2012). 

 

Outro factor que corrobora com a desigualdade social refere-se ao sistema de ensino no Brasil, 

o qual ainda apresenta muita desigualdade na educação do país, todavia, este tema é melhor 

desenvolvido na secção 5.1.2. 

 

Quanto à religião e, apesar do país ser católico, atualmente existe uma diversidade de estilos 

e sistemas religiosos, variando as crenças, os cultos e as éticas deles derivadas, onde há um 

amplo direito de escolha individual para fazer-se religioso e onde cada indivíduo pode 

escolher sua religião (Pfeffer, 2013). 

 

Cada indivíduo brasileiro pode fazer interações de sentido entre as diversas religiões em busca 

de uma espiritualidade pessoal ou optar por pertencer a mais de uma religião e, muito mais 

que membro de uma religião específica, o brasileiro possui um espírito religioso (Pfeffer, 

2013). 

 

De seguida são apresentados algumas características socioeconômica do Brasil, desta vez em 

números, para depois caracterizar as investigações científicas realizadas sobre RSC no Brasil, 
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e finalizar o capítulo com a caracterização do ambiente brasileiro de acordo com o modelo de 

Scott (2001).  

5.1.2 Brasil Social em Números 

Os dados desta secção foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), uma autarquia9 do Governo Federal.  Desta forma, em 2012, a população brasileira 

distribuía-se, por regiões, com as seguintes formas (IBGE, 2013): 

 

a) Norte - 45,3% da área do país e 8,5% da população; 

b) Nordeste com 18,3% da área do país e 27,8% da população; 

c) Centro-Oeste com 18,9% da área do país e 7,5% da população; 

d) Sudeste - 10,7% da área do país e 42% da população; e 

e) Sul com 6,8% da área do país e 14,2% da população.  

 

Para a questão de domicílios familiar, em 2012 os dados apresentam um modelo tradicional 

de família e os números de domicílios por áreas urbanas atinge 85% do total de domicílios no 

país, apresentando um número médio de 3,1 pessoas por domicílio. A região Norte apresenta 

uma densidade média maior que a média nacional, que é de 1,7 moradores por domicílio. 

Esses dados demonstram que aproximadamente 167 milhões de pessoas vivem em áreas 

urbanas e apenas 15 milhões vivem em áreas rurais (IBGE, 2013). 

 

Relativamente ao acesso ao saneamento básico em 2012, 70,3% dos domicílios urbanos 

brasileiros tinham acesso ao saneamento adequado. Historicamente as regiões Norte e 

Nordeste apresentam maior carência de saneamento, mas nos últimos 10 anos, estas regiões 

apresentaram elevados índices de acesso, porém, não superaram a região Sudeste. 

Relativamente ao abastecimento de água por rede geral, a região Norte apresenta um índice 

desfavorável de 37% da população não sendo atendida (IBGE, 2013; Leoneti, Prado, & 

Oliveira, 2011). 

 

                                                 
9 Autarquia: Jurídico - Entidade pública cuja administração é completamente autônoma, bem como seu 

patrimônio e/ou suas receitas (Houaiss & Villar, 2011). 
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Quanto à educação, o Brasil ainda apresenta altas taxas de analfabetismo quando comparado 

com outros países. As regiões com maior percentual de crianças de 4 a 5 anos que não 

frequentam a escola ou creche são o Norte e o Centro-Oeste em 2010. Crianças de 8 anos de 

idade em 2010 não alfabetizadas apresenta sua maior proporção na região Norte, com 27,79% 

a 72,36%, seguido do Nordeste e Centro-Oeste com 7,13% a 27,78% (IBGE, 2013). 

 

O analfabetismo também é uma realidade social no Brasil. Em 2009, o índice médio nacional 

era de 9,7% da população de 15 anos ou mais. Existem muitas diferenças nas taxas entre a 

população urbana e rural, que apresenta 4,4% e 22,8%, respectivamente, branca e negra, com 

5,9% e 13,4%, respectivamente. Comparando os 20% mais ricos da população com os 20% 

mais pobres, a diferença é de 2% e 18,1%, respectivamente (IPEA, 2010). 

 

A taxa de analfabetismo nacional em 2012 para pessoas de 15 anos ou mais apresenta 8,7%, 

o Norte tem 10,00%, Nordeste 17,4%, Sudeste 4,8%, Sul 4,4% e Centro-Oeste 6,7% (IBGE, 

2013). O analfabetismo no Brasil caracteriza-se pelo seguinte: 

 

“(a) é bem mais acentuado na população negra; (b) as regiões menos desenvolvidas, 

os municípios de pequeno porte e as zonas rurais são os que apresentam os piores 

índices; (c) está fortemente concentrado na população de baixa renda; (d) o 

percentual e a quantidade de analfabetos ampliam-se quanto mais velha é a 

população; e (e) existe ainda um número considerável de analfabetos jovens, 

sinônimo de que o sistema educacional ainda está produzindo analfabetos” (Castro, 

2009, p. 683) 

 

Já o nível de escolaridade média em 2009 era de 7,3 a média nacional e estudantes das zonas 

rurais apresentaram 4,8 anos contra 8,7 anos para os estudantes de zonas 

urbanas/metropolitanas (IPEA, 2010). 

 

As oportunidades para a educação são diferentes entre as zonas rurais e 

urbanas/metropolitanas. Assim, no meio rural são mais escassas e a população é mais pobre 

do que a urbana, o que faz com que o factor rendimento das famílias interfira na continuidade 

dos estudos da criança já no 1º ano do ensino fundamental. No meio urbano o factor 

rendimento não é o problema preponderante, por isso a evasão escolar começa a surgir 

somente a partir do 4º ano do ensino fundamental (Ney, Carvalho, & Souza, 2008). 
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Ainda relativamente à educação, pessoas com idade de 18 a 24 anos apresentam, por região, 

o total de 8,9 anos de estudos para a região Norte e Nordeste, 10,2 anos para o Sudeste, 10,1 

anos para o Sul e 10 anos para a região Centro-Oeste, em 2012 (IBGE, 2013). 

 

O tema trabalho também é objeto de estudo e este apresenta diferentes percentuais de trabalho 

formal por regiões do Brasil em 2012, no qual a região Norte apresenta 38,7% de trabalho 

formal, Nordeste com 38,6 %, Sudeste com 66,9%, Sul com 65, 6% e Centro-Oeste com 

60,6%.  

 

O rendimento médio no trabalho principal de pessoas com 16 anos ou mais fica em 

R$1.161,00 para a região Norte, R$ 1.061,00 para a região Nordeste, R$ 1.666,00 para o 

Sudeste, R$ 1.600,00 para o Sul e R$ 1.765,00 para o Centro-Oeste. O rendimento médio para 

o trabalho sem carteira de trabalho assinada (trabalho informal), é menor do que o formal 

(IBGE, 2013). 

 

Em termos de distribuição de rendimento, o Índice de Gini10 para a distribuição do rendimento 

mensal das pessoas de 15 ou mais anos de idade, para as grandes regiões em 2012 representou 

para o Norte 0,487, Nordeste 0,516, Sudeste 0,486, Sul 0,466 e Centro-Oeste 0,524 (IBGE, 

2013). 

 

Por fim,  em relação à saúde da população em 2010, há uma redução da taxa de mortalidade 

infantil, destacando-se a região Nordeste com taxa de 22,1%, Norte com 25% e Sul com 

15,50%. Existem programas para combate de doenças, tais como a malária e Síndrome da 

Imunodeficiência (AIDS), dentre outros.  

 

Os gastos públicos com a saúde da população no Brasil é menor do que a média dos países da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Quanto às 

medidas por habitante, há disparidades entre as regiões, ficando o Norte com 0,98 médicos 

para cada 1.000 habitantes, Nordeste com 1,19, Sudeste com 2,61, Sul com 2,03 e Centro-

Oeste com 1,99 em 2011 (IBGE, 2013). 

 

                                                 
10 Indice Gini, criado por Corrado Gini, varia de 0 a 1, sendo ‘1’ o valor de máxima desigualdade e ‘0’ a perfeita 

igualdade na distribuição de rendimento (IBGE, 2013) 



 
 
 

105 
 

Em síntese, os dados do IBGE estão a indicar que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

apresentam uma condição de vida menos adequada em termos de saúde, educação, trabalho, 

distribuição de rendimento do que as regiões Sul e Sudeste. 

5.1.3 As Investigações em RSC no Brasil 

Esta secção apresenta uma síntese das investigações sobre o tema RSC no ambiente brasileiro. 

Conhecer um pouco sobre o estado da arte das pesquisas científicas sobre RSC no Brasil 

contribui para compreender o delineamento das pesquisas sobre os temas predominantes, bem 

como aspectos comportamentais em relação aos valores sociais e ambientais. 

 

A opção por adotar práticas de RSC é influenciado por factores culturais, sociais, políticos e 

económicos relevantes e específicos do país e, portanto, sujeitos à adaptação cultural 

(Robertson, 2009). Neste sentido, verifica-se entre as organizações um comportamento 

mimético quanto ao tipo de ação realizada (Galego-Álvarez, Formigoni, & Antunes, 2014).  

 

Nas suas relações com os stakeholders influentes, as evidências indicam que as organizações 

brasileiras adotam uma abordagem explícita da RSC, apresentam motivos de relação para 

envolver-se com os stakeholders e são mais preocupadas com a imagem de organização 

responsável socialmente (Abreu & Barlow, 2013).   

 

As investigações também evidenciaram que no Brasil o discurso da RSC está na fala e ações 

da alta gerência, dos gerentes e de boa parte dos técnicos, porém, o silêncio e os limites deste 

assunto são ainda preenchidos por um grupo de técnicos (Carrieri, Silva, & Pimentel, 2009).  

 

Quanto às pesquisas científicas, para o período de 1960 a 2007, foram publicados 233 artigos 

em periódicos e anais de eventos na área de administração a relacionar a RSC com outras 

áreas, a citar Cidadania Corporativa, Sustentabilidade, Gestão dos Stakeholders, Ética 

Empresarial e com a própria RSC (Freire, Santos, Souza, & Rossetto, 2008). Destes artigos, 

nenhum fez relação da RSC com Contabilidade de Gestão. 
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Entre 1997 e 2007 foram apresentados nas conferências do Encontro ANPAD, artigos que 

relacionam a RSC com Gestão Social, Marketing, Fundamentos e Gestão Ambiental e 113 

com o Terceiro Setor, a totalizar 329 (Moretti & Campanario, 2009). Novamente, verifica-se 

concentração de temas em outras áreas que não a Contabilidade de Gestão. 

 

Realizado um levantamento sistemático no banco de dados da Fundação CAPES, atravez do 

Portal Periódico da Capes, (http://www.periodicos.capes.gov.br), cuja palavra chave utilizada 

foi Responsabilidade Social Corporativa, evidenciou-se predominância de investigações do 

tipo positivista e quantitativo, todavia, estes não envolvem a CG no tema ou no assunto.  

 

Foram encontrados oito artigos, publicados entre 2009 e 2015, cujos temas envolviam a RSC 

com valor de marca, valor de mercado e disclosure, desenvolvimento sustentável, 

inconsistências na divulgação dos relatórios de sustentabilidade, criação de valor, estratégias 

de responsabilidade socioambiental e uma análise neoinstitucional da RSC e a 

responsabilidade civil. 

 

Conclui-se pela pesquisa bibliográfica realizada que os temas de maior volume de pesquisa 

relacionam-se com a divulgação do Balanço Social, porém, sem entrar nas questões das 

práticas internas da RSC (Perottoni, 2002; Pinto & Ribeiro, 2005; Trevisan, 2002).  

 

Relativamente aos temas pesquisados, estes concentram-se em torno das práticas e aplicações 

das ações sociais, porém, existem poucos estudos que estimulem reflexões sobre a adoção da 

RSC (Moretti & Figueiredo, 2007). As investigações nesta temática estão concentrados em 

três linhas de pesquisa, a citar Fundamentos, Gestão Ambiental e em menor quantidade em 

Gestão Social (Moretti & Campanario, 2009). Para estes autores, há pouca maturidade 

científica nesta área no Brasil.  

 

Um estudo sobre as estratégias da RSC adotadas pelas organizações brasileiras identificou 

seis tipos, sendo a Ação Social Responsável a mais adotada, seguida do Marketing Social 

Corporativo, Filantropia Estratégica, Voluntariado Corporativo, Patrocínio e Marketing de 

Causa Social (De Oliveira, 2006). 

 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Em síntese, pode-se afirmar que os estudos sobre responsabilidade social no Brasil ainda não 

atingiram o nível de complexidade das investigações realizadas no exterior, onde a pesquisa 

já está mais desenvolvida (Freire et al., 2008). As investigações ainda estão concentradas no 

paradigma positivista e linha instrumentalista. 

5.2 OS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DO AMBIENTE BRASILEIRO 

Esta secção apresenta os elementos do ambiente institucional brasileiro, agrupados por 

conceitos de Sistemas Institucionais, sendo estes os sistemas regulatório, normativo e cultural-

cognitivo (Scott, 2001), por entender que desta forma a explanação das evidências pode ser 

melhor desenvolvida e compreendida, uma vez que é feito uso de uma nomenclatura 

legitimada pela academia. 

 

No ambiente institucional brasileiro as organizações de cada uma das cinco regiões do país 

focam suas ações socioambientais em diferentes necessidades e interesses. Por exemplo, as 

organizações da região Norte focam nas questões ambientais, as do Sul e Nordeste focam em 

ações sociais com a comunidade e na região Sudeste nas ações sociais e nos produtos (Galego-

Álvarez et al., 2014).  

5.2.2 Sistema Regulatório 

O sistema regulatório brasileiro constitui-se de um amplo conjunto de leis, sendo a 

Constituição da República Brasileira a que define a ordem do país, seguindo-se as leis, 

decretos e  Códigos. Tem também as Regulações e Medidas Provisórias. 

 
O Brasil é um país legalista, ou seja, ao cidadão somente é permitido fazer ou deixar de fazer 

algo se estiver previsto em lei. Neste ambiente legal estão incluídas as organizações, portanto, 

para que elas possam operar legalmente no país devem obedecer às leis do país. 
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O conjunto de leis brasileiras compreendem diversas áreas, a citar a área cívil, social, 

ambiental, penal e tributária. Para as questões ambientais há um amplo conjunto de leis 

específicas, tanto ao nível Federal, quanto Estadual e Municipal.   

 

Entretanto, para as questões sociais praticamente só existe legislação específica para as 

relações trabalhistas da organização com seus colaboradores, que se trata da Consolidação 

das Leis trabalhistas.  

 

Com os stakeholders externos, a incluir a comunidade e a sociedade, não existe legislação 

específica, existindo, todavia, a Constituição Federal do Brasil de 1988 (Brasil, 1988) com 

seus artigos 5º e 6º que trata dos Direitos Sociais e Individuais. 

 

Há também o Decreto-Lei nr. 5051 (DL5051) (Brasil, 2004), que promulga a adesão à 

Convenção nr. 159 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esta convenção exige 

das organizações nas situações de desapropriação de terras de povos indígenas ou tribais e 

comunidades afetadas direta ou indiretamente, que estes recebam um tratamento adequado e 

sustentável para a sua sobrevivência (Brasil, 2004).  

 

Esta convenção exige que a organização reintegre os afetados à sua cultura, modo de 

sobrevivência, educação e vida social, e que o processo seja gradativamente assumido pelos 

afetados. 

 

Existe também uma previsão legal na Lei 6.404/76, a lei das Sociedades Anônimas, que 

permite ao Conselho de Administração ou à Diretoria autorizar práticas de atos gratuitos 

razoáveis em benefício dos colaboradores ou da comunidade de que participe a organização, 

tendo em vista suas responsabilidades sociais (Brasil, 1976). 

 

Para as questões ambientais o sistema regulatório é mais complexo. Existem pelo menos 17 

leis federais que regulam o meio ambiente (Machado, 2015) e a hierarquia inicia com a lei 

Federal, seguido da lei Estadual e finaliza com lei municipal. 

 

Os órgãos de classe também emitem suas regulações e orientações, entretanto, estas voltam-

se ao tema ‘divulgação das ações ambientais e sociais, ações de auditoria e emissão de 
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relatórios de asseguração’, a citar a Norma Brasileira de Contabilidade – Técnica 15 e 

Resolução 1.407/12, do Conselho Federal de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC) (CFC, 2014).  

 

Como forma de manter a compliance à regulação ambiental, as organizações acabam por 

adotar condutas ambientais específicas de proteção do meio ambiente (Abreu & Figueiredo 

Jr, 2004; Motta, 2006), uma vez que não satisfeito os ditames da lei, as organizações ficam 

sujeitas a duas sanções legais: as multas ambientais e ações de remediações ou de limpeza 

(Motta, 2006). 

 

Além da força coerciva exercida pelo conjunto de legislação já exposto, as organizações 

brasileiras incorporam os princípios da ‘Repartição de Benefícios’ que estão previstos no 

Protocolo de Nagoia, um tratado internacional que se baseia na Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB) (IAB, 2013/out.; MMA, 2000; UNEP, 2011). Este protocolo é um tratado 

internacional que prevê o acesso a recursos genéticos e a partilha justa e equitativa dos 

benefícios que advêm da sua utilização (ICNF, 2016). 

 

Outra pressão coerciva do sistema regulatório e exclusivamente para as organizações do setor 

elétrico é o programa social ‘Luz para Todos’, iniciado em 2003 e prorrogado para 2018, tem 

a meta de levar energia elétrica gratuitamente para as moradias do meio rural e de baixa renda 

(MME, 2015; Tanji, 2015). 

 

Em termos de organismos de pressão para exigir o cumprimento das leis trabalhistas estão os 

sindicatos de classe a vigiar constantemente as relações entre trabalhadores e empregadores 

(Costa, 2005), além do próprio Estado e da comunidade. 

 

Existem algumas particularidades no país para alguns setores da economia considerados de 

interesse nacional, por exemplo, organizações privadas podem operar nestes setores por meio 

de concessão ou permissão dos serviços públicos, conforme artigo 175 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988 (Brasil, 1988).  
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Alguns dos setores que estão sob este domínio são os de energia elétrica, a incluir a geração, 

distribuição e comercialização, o setor de transporte, neste caso as rodovias sob concessão, 

ferrovias, portos e aeroportos, o setor de saneamento, rádio e televisão e jogos de azar. 

 

A concessão dos serviços públicos, no seu estrito sentido, significa um algo que a 

Administração confere a um outro sujeito e em termos jurídico corresponde a um acto jurídico 

mediante o qual a Administração confere um direito seu a um dado sujeito (Gonçalves, 1999). 

O mesmo significado equivale para as permissões de serviços públicos. 

 

No Brasil iniciou-se em 1996 o processo de privatização de alguns serviços públicos 

(BNDES, s/d), e neste processo alguns setores foram então privatizados sob a forma jurídica 

da concessão de serviços públicos, a citar o setor de energia elétrica. Pode-se entender a 

privatização como um processo que traz benefícios para a sociedade ao quebrar o monopólio 

do governo e promover a eficiência por meio da competitividade (Warner & Bel, 2008).  

 

 Em síntese, o sistema regulatório no Brasil é complexo, rigoroso e também específico para 

as questões ambientais. Porém, para as questões sociais é necessário dividir este tema em 

stakeholders internos e externos. Para as organizações nas suas relações trabalhistas com os 

stakeholders internos, a legislação é específica, complexa e rigorosa, porém, para os externos 

ela é omissa.  

 

Na verdade, a sociedade está protegida nas suas condições sociais somente nos casos de 

acidentes ambientais, que inclui o ressarcimento das perdas ao indivíduo ou às famílias 

atingidas. Há o Ministério Público, um órgão do governo que recebe denúncias de abusos ou 

de não cumprimento de regulações que protegem a sociedade, mas é preciso que o indivíduo, 

ou um grupo de indivíduos façam a denúncia. 

5.2.3 Sistema Normativo 

O sistema normativo compreende o grupo de agentes que exercem pressão sobre a 

organização, todavia, esta se dá por meio da profissionalização. Desta forma, considera-se 

pertencer a este sistema as escolas, as universidades, os órgãos de classe, organizações não 
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governamentais (NOGs), organizações de assistência e de assessoria, associações 

beneficientes, de defesa do meio ambiente, dos animais e de defesa da sociedade. 

 

Para a educação da sociedade, o sistema normativo tem um sistema de ensino estruturado. 

Está previsto na Constituição Federal de 1988, a determinação de que o ensino público deve 

ser gratuito a todos os cidadãos, que o ensino superior é de responsabilidade da União, o 

ensino secundário dos Estados e o ensino fundamental do município (Brasil, 1988). Mas 

podem concorrer, de forma concomitante, as instituições privadas de ensino. 

 

Para as organizações, privadas ou públicas, o sistema normativo tem diversas organizações 

não governamentais que as auxiliam, tanto na implementação, quanto na gestão das atividades 

socioambientais. Pode-se citar o Ibase, Instituto Ethos, Instituto Ayrton Senna, GIFE e a 

Fundação Abrinq. Porém, não são apenas ONGs que estimulam, há também o Governo 

Federal por meio dos seus programas sociais e o Conselho Federal de Contabilidade (CRC).  

 

No Brasil somente a partir de 1960 as organizações começaram a se organizar em torno de 

questões de responsabilidade social e a primeira entidade a abordar estas questões foi a 

Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE-Brasil) (Griesse, 2007b). 

A partir de então outras fundações ou institutos foram surgindo e em 1998 foi criado o 

Instituto Ethos (Griesse, 2007b). 

 

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) disponibiliza um modelo de 

Balanço Social para as organizações e também atua na forma de projetos em parceria (Ibase, 

2014). O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social disponibiliza os ́ Indicadores 

Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis`, o qual está integrado à Norma ABNT ISO 

26000 e às Diretrizes G4 para a Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da Global 

Reporting Initiative (GRI) (EThos, 2014). 

 

O Grupo de Instituições, Fundações e Empresas (GIFE), promove uma rede de 

relacionamentos, difunde conhecimento, ferramentas, informações e as melhores práticas para 

o desenvolvimento institucional das organizações (GIFE, 2014). 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela 

normalização técnica do país, é membro fundador da International Organization for 

Standardization (ISO), da Comissão Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) e da 

Associação Mercosul de Normalização (AMN). Esta entidade fornece as certificações 

relacionadas às questões sociais e ambientais (ABNT, 2014) 

 

A Fundação Abrinq promove a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e 

adolescentes (Abrinq, 2014), e o Instituto Ayrton Senna pesquisa e produz conhecimentos 

para melhorar a qualidade da educação (IAS, 2014).  

 

Além das ONGs mencionadas nos parágrafos anteriores, existem outros organismos não 

governamentais que auxiliam as organizações, como o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), que recomenda a adoção das práticas sugeridas no seu Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2009). 

 

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), fundada em 11 novembro 1991, tem como 

finalidade fortalecer as organizações nacionais em termos de capacidade de gestão igual aos 

padrões de excelência internacional.  

 

O trabalho da FNQ é baseado no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia 

de avaliação, autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão. Estruturado em 

treze Fundamentos e oito Critérios, o Modelo define uma base teórica e prática para a busca 

da excelência, dentro dos modernos princípios da identidade empresarial e do atual cenário 

do mercado. Este modelo possibilita avaliar o grau de maturidade da gestão (FNQ, 2015). 

 

A Comissão de Valores Monetários (CVM), um órgão do governo que monitora o mercado 

de ações, exige que as organizações sejam auditadas por auditores externos, que apresentem 

diversos documentos contábeis e administrativos com regularidade à própria CVM, e sugere 

que as organizações adotem as boas práticas de Governança Corporativa recomendadas em 

sua cartilha (CVM, 2002, 2014). 

 

A profissionalização das organizações e respetiva padronização de processos para as questões 

sociais e ambientais no país tem origem nas ONGs, associações de classes, institutos, 
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universidades e fundações (Griesse, 2007), seja a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), Comissão Nacional de Energia Nuclear, Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial e as Resoluções do COMASE específicas para o setor 

elétrico (Schmidt et al., 2005). 

 

Estas mesmas organizações adotam os indicadores sociais recomendados no Guia da ONU de 

forma a alinhar suas divulgações aos padrões internacionalmente aceites (Oliveira, De Luca, 

Ponte, & Pontes Jr, 2009).  

 

A competitividade também exerce influência sobre a relação da organização com seus 

colaboradores internos levando-as a criar atividades de Gestão de Recursos Humanos como 

forma de gerir a carreira de seus colaboradores e de atender as necessidades da organização e 

à competitividade (Khatri, 2000; McClean & Collins, 2011).  

5.2.4 Sistema Cultural-Cognitivo 

Esta sub-secção apresenta os aspectos culturais da sociedade brasileira e seu comportamento 

de pressão quanto às questões sociais e ambientais. Conhecer a cultura de uma sociedade 

permitirá compreender seus efeitos nas organizações e, por consequência, permite 

compreender as razões de suas opções estratégicas (Podrug, Filipovic, & Stancic, 2014). 

 

Portanto, a cultura  na sua essência consiste de padrões explícitos e implícitos e de 

comportamentos adquiridos e transmitidos por simbolos, a constituir uma distintiva realização 

de grupos humanos e a incluir suas incorporações nos artefatos  (Kroeber & Kluckholm, 

1952).  

 

Por sua vez, a cultura de um país pode ser compreendida como a programação coletiva da 

mente que distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas do outro (Hofstede, 

2001) e seu elemento central é o sistema de valores construídos na sociedade e pela própria 

sociedade.  
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Tradicionalmente eram identificados quatro dimensões da cultura, nomeadamente o 

distanciamento hierárquico de poder, grau de individualismo (ou de colectivismo), grau de 

masculinidade (ou de feminilidade) e a aversão à incerteza (Hofstede, 2003). Todavia, há uma 

quinta dimensão identificada por Michael Harris Bond, que se trata de uma oposição entre 

“orientação a longo-prazo a uma orientação a curto-prazo”  (Hofstede, 2003, p. 30). 

 

Em termos culturais, a característica da sociedade brasileira é de ser coletivista, onde o social 

é mais importante do que o individual, todavia, há uma distância de poder entre os grupos 

sociais (Motta, 2003). Outra característica da sociedade brasileira é  sua aversão às incertezas, 

por conta disto, ela também procura com afinco evitar as incertezas (Motta, 2003). 

 

 A distância de poder e a procura por evitar a incerteza são também características das 

organizações brasileiras (Motta, 2003). 

 

O distanciamento de poder no Brasil tem diminuído nos últimos anos, bem como a aversão à 

incerteza, enquanto o individualismo aumentou, há uma maior tendência na cultura dos 

valores masculinos e para a última dimensão, há uma orientação no sentido de planear a curto 

prazo  (Podrug et al., 2014). 

 

Cada uma das regiões no Brasil apresentam suas características culturais, de acordo com 

(Hofstede, de Hilal, Malvezzi, Tanure, & Vinken, 2010): 

a) a região Sul, de colonização europeia é próspera, mais hierárquica, menos formal, 

mais individualista, mais masculino e é uma sociedade orientada para a realização; 

b) A região Sudeste é urbana, industrial, densamente povoada e etnicamente mista, é 

menos masculino e apresenta uma orientação de planeamento para o curto prazo;  

c) A região Centro-Oeste é limítrofe de colonos e é menos formal;  

d) a região Nordeste é uma região tropical, apresenta herança colonial, de população 

pobre e afro-brasileira, é menos hierárquica, mais formal, menos masculino, 

entretanto, mais carinhosa; e  

f) a região Norte, que contém a bacia amazônica e pátria dos índios nativos do Brasil 

é muito informal, coletivista e muito masculino. 



 
 
 

115 
 

 

Independente da região, a sociedade brasileira apresenta um comportamento edénico em 

relação às questões ambientais, já há muito estabelecido no seu imaginário, o qual  

possivelmente tem origem quando os primeiros europeus puseram seus pés em terras 

brasileiras onde a natureza exuberante existente à época os impressionou (Carvalho, 1998).  

 

Este sentimento culminou na construção de uma cultura de valorização da natureza e a criar 

um modo de comportamento de constante proteção do meio ambiente, factor que torna 

comum nos dias atuais as denúncias de crimes ambientais iniciadas pela própria sociedade 

(Motta, 2006).   

 

Outro comportamento identificado é o sentimento de solidariedade ao próximo na sociedade 

brasileira, cujas origens podem estar associadas à constante desigualdade social no país que 

existe desde a sua origem (Lemaitre & Helmsing, 2012). No Brasil, os motivos humanitários 

são os principais impulsos à adoção de práticas da RSC (Reis, 2007). Há também um traço 

cultural brasileiro que se trata da valorização das relações (Fonseca & Castor, 2005).  

 

Por sua vez, as organizações brasileiras, diferentemente dos membros da sociedade, 

apresentam uma fraca inclinação social e ambiental, o qual remonta à época da 

industrialização que tem origem numa falta de identidade da classe e pela sua dependência e 

tutela do Estado (Abreu et al., 2008; Carrieri et al., 2009; Delai & Takahashi, 2013; Rico, 

2004). Com as mudanças na economia e o processo de globalização este comportamento 

alterou-se (Rico, 2004), porém, ainda há muito a ser feito. 

 

Face às características históricas de surgimento das indústrias no país, o comprometimento 

destes com uma postura de responsabilidade social ainda é muito recente (Ashley et al., 2005; 

Serpa & Fourneau, 2007). Por conseguinte, a prática da atuação social das organizações 

brasileiras ainda ocorre muito focada em ações de filantropia (Reis, 2007), e há predominância 

de elementos de racionalidade instrumental nas ações de RSC (Carvalho & Medeiros, 2013).  

 

Em síntese, o ambiente institucional brasileiro apresenta os três sistemas a influenciar as 

decisões das organizações. O sistema regulatório é complexo e rigoroso para as questões 

ambientais e omisso para as questões sociais com o público externo das organizações. O 
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sistema cultural apresenta uma sociedade com aversão às incertezas e um distanciamento do 

poder, é uma sociedade que valoriza o meio ambiente e o social, porém, não está estruturada 

para realizar pressões sobre a organização para as questões sociais.  

 

O seu sistema normativo apresenta algumas deficiências no atendimento das necessidades de 

recursos humanos para as organizações, em especial nas zonas rurais e pequenos centros 

urbanos. Todavia, as grandes organizações são bem atendidas pelo sistema normativo por 

meio de ONGs que lhes dão orientações sobre gestão das atividades ambientais e sociais. 

 

Portanto, são estas as características regulatórias, culturais e normativas da sociedade 

brasileira que, somadas às característicias socio-econômica e políticas do Brasil, estão a 

exercer pressão sobre as organizações com os seus elementos institucionais legitimados. 
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6 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO 

Este capítulo apresenta os resultados do estudo de caso múltiplo, para tanto, adotou-se a 

técnica da construção da explanação, que se compõe de duas técnicas: a primeira é a Análise 

Analítica dos casos e a segunda é a Síntese Cruzada dos Casos (Yin, 2014). Também 

apresenta as características corporativas e ambientais de cada uma das organizações 

analisadas. 

 

Na Análise Analítica dos casos descreveu-se o modo como as organizações realizam as 

práticas da CG no suporte da RSC e na Sintese Cruzada dos Casos foram identificadas as 

evidências entre os casos, bem como alguns padrões de comportamento. A partir das 

evidências efetuou-se a explanação, que foi desenvolvida com base no referencial teórico 

adotado e realidade institucional do ambiente brasileiro. 

 

Concluídas estas duas etapas procedeu-se a dar respostas às questões específicas e verificação 

do atendimento ao objetivo geral desta investigação.  

6.1 CARACTERÍSTICAS CORPORATIVAS E AMBIENTAIS DAS ORGANIZAÇÕES 

Esta secção apresenta as características operacionais, corporativas e ambientais de cada uma 

das organizações analisadas neste estudo de caso. Por características corporativas 

compreendem-se a forma jurídica, se controlada ou controladora, e nas características 

ambientais compreende-se a ramo de atividade, a forma como atua no mercado, número de 

colaboradores e dimensão. Os dados foram retirados dos respetivos Relatórios de 

Sustentabilidade.  

 

As características da forma como elas estão inseridas no ambiente institucional no qual 

operam são também fornecidos. Estas informações contribuirão para compreender porquê as 

organizações adotam práticas de CG no suporte da RSC.  

 

De seguida, as organizações do estudo de caso são caracterizadas, individualmente.   
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Organização O1 

 

Trata-se de organização privada, multinacional e controlada de organização francesa, possui 

unidades industriais no país, é controladora de outras organizações, possui cerca de 1.134 

colaboradores em 31/12/2014 no Brasil, é de grande porte e tem 20 anos de atuação no 

mercado brasileiro.  

 

O ambiente externo no qual a organização O1 está inserida caracteriza-se por ser um ambiente 

de monopólio, por conseguinte apresenta estabilidade (Warner & Bel, 2008). Opera no setor 

de geração e comercialização de energia elétrica sob regime de concessão de serviços públicos 

por um prazo de 35 anos, prorrogável pelo mesmo período (ANEEL, 2015a; Brasil, 1995). 

Até 1995, este setor era explorado unicamente por organizações públicas, mas a partir de 1996 

com a Lei no 9.427, foi privatizado (ANEEL, 2015b). As atividades deste setor são reguladas 

pela Associação Nacional de Energia Elétrica – (ANEEL). 

 

Esta organização possui usinas em diversas regiões do país (CVM, 2014), e seus clientes são 

outras organizações, portanto, não tem contato direto com os consumidores finais. O ambiente 

em que atua apresenta-se como calmo, com baixa imprevisibilidade (Burton et al., 2011).  

 

Os inputs operacionais vem da exploração de recursos hídricos e em menor proporção de 

recursos minerais, a citar o carvão mineral. Para a obtenção destes recursos, principalmente o 

hídrico, é necessário que se façam modificações no meio-ambiente local, as quais acabam por 

afetar as condições de vida dos moradores de comunidades locais e até mesmo vizinhas.  

 

Estas alterações no meio ambiente decorrentes da busca de recursos hídricos abrangem 

grandes extensões de terras, uma vez que se trata da construção de barragens para a geração 

de energia elétrica. Para atender a população atingida pela desapropriação a organização 

realiza a reintegração destes em outras regiões. Todo o processo é realizado em conjunto com 

a comunidade atingida, a organização e órgãos do governo responsáveis por estas atividades. 
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Organização O2  

 

Esta organização privada, nacional, atua no setor de papel e celulose, produz papelão 

ondulado, é controladora e possui unidades industriais no país. Em 2014 apresentava 2.490 

colaboradores na sede; existe há 73 anos no mercado.  

 

O ambiente externo onde a O2 está inserida caracteriza-se por ser um ambiente variado 

(Burton et al., 2011) e de livre-concorrência. Em termos de atributo, este ambiente apresenta 

heterogeneidade e dinamismo pela diversidade de factores externos com os quais a 

organização precisa relacionar-se (i.e: gama de fornecedores e clientes, regulações, 

concorrência, tecnologia, demandas da sociedade), porém, é um ambiente presumivelmente 

conhecido (Dill, 1958). 

 

O setor de Papel e Celulose é regulado normativamente pela Associação Brasileira de Papel 

e Celulose – BRACELPA. As organizações brasileiras deste setor exportam seus produtos 

para diversos mercados mundiais, a citar países da Europa, China e Estados Unidos como 

sendo os principais destinos para a celulose, enquanto que o papel é comercializado com 

países da América Latina (BRACELPA, 2010). 

 

Quanto à competitividade do setor, este caracteriza-se por ser um mercado globalizado e ativo 

(BRACELPA, 2010). Em 2013 o número de organizações ativas no setor compreendia 17 

indústrias de celulose, 126 de papel, 406 de embalagens de papel e 359 de fabricação de 

produtos diversos de papel (IBGE, 2015). Portanto, este ambiente exige uma constante 

atenção às demandas e tendências do ambiente. 

 

Organização O3  

 

Organização privada, multinacional estrangeira, do setor químico, sua matéria-prima é o PVC, 

atua no ramo plástico e seu produto são tubos e conexões. É subsidiária de um grupo 

mexicano. A unidade entrevistada possui cerca de 3.000 colaboradores no Brasil, é de grande 

porte, o grupo tem nove unidades industriais no país e opera no Brasil desde 2006.  
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O ambiente institucional no qual opera apresenta as mesmas características do ambiente da 

O2, ou seja, variado e de livre-concorrência. O setor de plástico no Brasil é regulado 

normativamente pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST). O setor de 

transformados plásticos é responsável por 90% dos empregos gerados em toda a cadeia de 

plásticos e representa o quarto maior empregador da indústria brasileira. Apenas 4% da 

produção de petróleo mundial é destinada à indústria do plástico. Dos principais produtos de 

resina plástica, o Brasil representa 2,4%. Existem 11.559 organizações no Brasil em 2015, 

que geraram 326.234 mil empregos em 2015 e é um setor que está estagnado desde 2010 

(ABIPLAST, 2015). 

 

A coleta de lixo é realizada em quase 90% dos municípios brasileiros, porém, a coleta seletiva, 

que recolhe o material a ser reciclado, não chega a 15% dos municípios [IPEA, 2012 citado 

por (ABIPLAST, 2015)]; 

 

Organização O4  

 

Organização privada, brasileira, fabricante de máquinas e equipamentos e atua no setor de 

autopeças e sistemas automotivos. Compõe-se de um conglomerado de organizações, existe 

há mais de 60 anos no mercado, é de grande porte, tem unidades industriais em outras cidades 

do país e no estrangeiro. Em 2014 contava com 10.123 colaboradores e o ambiente 

institucional no qual opera é o mesmo da O2, ou seja, variado e de livre-concorrência. 

 

Esta empresa é associada da Associação Nacional de Fabricantes de Implementos Rodoviários 

(ANFIR), que se trata do órgão de classe. É um sector que vem apresentando recuo, mas tem 

como planos passar a exportar seus produtos (ANFIR, 2016). 

 

Organização O5 

 

Organização privada, brasileira, do setor químico, sua matéria-prima é o Poliestireno 

Expandido, produz embalagens de isopor e tem unidades industriais no país. Existe há 53 

anos, é de grande porte, tem aproximadamente 1.157 colaboradores. O ambiente institucional 

no qual opera é o mesmo da O2, ou seja, variado e de livre-concorrência.  
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Trata-se de uma organização que é associada da Associação Brasileira de Plástico (Abiplast), 

da Associação Brasileira da Indústria Química (Aqbiquim), da Associação Brasileira do 

Poliestireno Expandido (Abrapex), da Associação Brasileira de Embalagem (Abre) e da 

Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).  O setor de embalagens no Brasil 

encontra-se em expansão (ABRE, 2016). 

 

Organização O6  

 

Organização nacional privada, fabricante de máquinas e equipamentos e opera no setor de 

refrigeração. É multinacional brasileira, com subsidiárias em outros países, conta com 

aproximadamente 12.678 colaboradores e existe há 44 anos. O ambiente institucional no qual 

opera é o mesmo da O2, ou seja, variado e de livre-concorrência; 

 

Participa como associado da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), 

Associação Brasileira de Fundição (Abifa), e Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-

Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), que são os órgãos de classe.   

 

 

Organização O7  

 

Organização nacional privada, fabricante de produtos de ferro fundido, usinados e serviços 

de alto valor, atua no setor automotivo e de construção, é multinacional brasileira e tem 

unidades em mais regiões do país. Opera há 77 anos e tem cerca de 12.000 funcionários. O 

ambiente institucional no qual opera é o mesmo da O2, ou seja, variado e de livre-

concorrência.  

 

A indústria de fundição responde por 3% do PIB industrial brasileiro, está a passar por 

mudanças estruturais irreversíveis ditadas pela indústria automotiva, em nível global, em 

função dos ecoprodutos. O seu principal cliente é o setor automotivo e a produção de fundidos 

está concentrada nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil (BNDES, sd). 
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Organização O8  

 

Organização privada brasileira que atua no ramo de Perfumaria e Produtos de Beleza, possui 

diversas lojas pelo país e no exterior, possui um quadro de 7.230 funcionários e existe há 39 

anos. O ambiente institucional no qual opera é o mesmo da O2, ou seja, variado e de livre-

concorrência;  

 

Este setor é regulado normativamente pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). O setor sofreu uma queda de 5% em 2015 em 

relação ao ano anterior, mesmo assim, representa o terceiro maior mercado consumidor 

mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. É responsável por mais de 

1,8% do PIB nacional, 9,4% do consumo mundial e mais de 53% do mercado latino-

americano. O consumidor brasileiro, mesmo em crise, reduz as compras, mas não deixa de 

comprar seus produtos de beleza e higiene pessoal (ABIHPEC, 2015). 

 

Organização O9  

 

É organização brasileira de economia-mista11 que atua desde 1955. Opera no setor de energia 

elétrica na transmissão e distribuição. Pessoa jurídica de direito privado, porém 51% do 

capital votante pertence ao Governo Estadual. Opera em todo o estado sob regime de 

concessão pública, tem cerca de 3.000 colaboradores, é de grande porte. O ambiente 

institucional no qual opera é o mesmo da O1, ou seja, é monopólio, portanto, protegido por 

concessão pública. 

 

O setor de energia elétrica é normativamente regulado pela Associação Brasileira de 

Distribuidoras de Energia Elétrica (ABRADEE). O setor de distribuição é um dos mais 

regulados e fiscalizados do setor elétrico. Além de prestar serviço público sob contrato com 

o órgão regulador do setor, a Agência Nacional de Enegia Elétrica (ANEEL), a própria 

Agência edita Resoluções, Portarias e outras normas para o funcionamento adequado do setor 

de Distribuição, sendo muito rigorosa com sua fiscalização. 

                                                 
11 Economia-mista: Sociedade de Economia Mista são pessoas jurídicas de Direito Privado, com participação do 

Poder Público e de particulares no seu capital e na sua administração, para a realização de atividade econômica 

ou serviço público outorgado pelo Estado (Meirelles, Alexo, & Burle Filho, 2012, p. 419). 
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A partir da década de noventa, no âmbito da procura por eficiência e autonomia econômica, 

o setor elétrico mundial passou por reformas estruturais na sua forma de operação, ocorrendo 

o mesmo no Brasil. Estas reformas passaram por criar os segmentos de geração, transporte e 

comercialização de energia e sendo administrados e operados por agentes distintos, diferentes 

do Estado. A ideia predominante foi a de que a livre concorrência deveria prevalecer onde 

fosse possível, relegando ao Estado o papel da regulação onde necessário (ABRADEE, 2016). 

 

Estas são algumas características operacionais, corporativas e do ambiente institucional no 

qual operam as organizações entrevistadas, os quais contribuirão na explanação das 

evidências dos casos.  

6.2 ESTUDO ANALÍTICO DOS CASOS – CASOS O1 A O9 

Esta secção apresenta os resultados da análise analítica dos casos O1 a O9. Para os dois 

primeiros casos adotou-se a tipologia integrada Tipo I e para os demais casos a tipologia 

passou a ser o Tipo II (Yin, 2010). A alteração foi unicamente na quantidade de áreas 

entrevistadas, uma vez que percebeu-se que as respostas podem ser obtidas nas áreas 

diretamente envolvidas com o fenômeno em estudo.  

 

Nesta análise analítica foi desenvolvida a descrição da forma como as organizações adotam 

as práticas da CG no suporte da RSC. A ordem da descrição segue o modelo conceitual, 

portanto, significa que inclui as atividades de busca de informações sociais e ambientais, as 

práticas de liderança da RSC, a forma como as questões sociais e ambientais são inseridas no 

planeamento estratégico, a estrutura organizacional projetada para atender as dimensões 

sociais e ambientais e o uso de sistemas, programas e ações com a finalidade de tornar efetiva 

as ações planeadas. 

 

Em estrutura organizacional são também descritos a forma como os canais de comunicação 

estão disponibilizados para o público e em sistemas, programas e ações é descrito a forma 

como e quais são os programas sociais realizados pelas organizações com seu público de 

interesse. 
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Apresentado os resultados na Análise Analítica, efetua-se a seguir a Síntese Cruzada dos 

Casos, onde são desenvolvidas as explanações das evidências entre os casos. 

6.2.1 Análise analítica - Casos O1 e O2 

CASO 1 - Organização O1 

 

Nesta organização foram entrevistadas pessoas dos setores de Planeamento, Gestão de Risco, 

Comitê de Sustentabilidade, Assessoria de Meio Ambiente, Responsabilidade Social 

Corporativa, Contabilidade e Recursos Humanos. Esta organização adota o modelo GRI, 

modelo Comprehensive2 para divulgar suas ações sociais e ambientais.  

 

O conteúdo do relatório alinha-se às diretrizes da Global Reporting Initiative 

(GRI), versão G4, opção Comprehensive2, contemplando indicadores setoriais 

(RS, 2014). 

 

 

Na descrição do processo de busca de informações sociais e ambientais, as práticas indicam 

que as áreas  que realizam a busca destas duas informações são a Gestão de Risco e  as Usinas. 

As informações sociais são buscadas pelos gerentes das usinas por que estão próximos da 

comunidade.  

 

A área especialista responsável pelas atividades sociais com a comunidade não realiza busca 

de informações sociais, porém, é responsável e compartilha na forma como buscar e a forma 

utilizada para coletar os dados com os stakeholders são os questionários, eventos presenciais 

e entrevistas.  

 

Os públicos de relacionamento foram também consultados, por meio de 

questionários e eventos presenciais realizados em 2013 e 2014, complementados 

por entrevistas realizadas no início de 2015 (RS 2014). 

 

As informações ambientais estão contidas nas informações de risco, portanto, a área Gestão 

de Risco, juntamente com os gerentes das usinas é quem buscam as informações ambientais 
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das atividades internas. A análise dos riscos inclui informações de riscos ambientais nas 

usinas em operação e riscos sociais de movimentos da comunidade que podem prejudicar o 

andamento das operações das usinas. As informações das necessidades ambientais tem origem 

no Relatório Trimestral (que é interno), nos Objetivos Empresariais, Execução Orçamentária, 

jornais e de informações que são afloradas na execução das ações.  

 

 

“Os riscos considerados são o risco (…), regulatório, ambiental de usinas em 

operação, ambiental, grandes sinistros de grandes proporções e de recursos 

humanos.” (Gestão de Risco) 

 

“As informações para a análise de risco são retiradas do Relatório Trimestral, 

dos Objetivos Empresariais, Execução Orçamentária, jornais e de coisas que 

aflorem do avanço do plano de ação.” (Gestão de Risco) 

 

 

A dimensão social da O1 tem duas vertentes: uma denominada obrigatória por compensação 

e a outra voluntária. A primeira acontece nas situações em que houver desapropriação de 

terras de povos indígenas, tribais e comunidades afetadas direta e indiretamente. Neste caso, 

a organização junto com representantes do governo e os desapropriados deve buscar todas as 

informações necessárias para o reassentamento destes povos. 

 

Esta atividade tem início e fim antes de serem iniciados os trabalhos de construção das usinas. 

Paralelamente é então construído um novo local para reassentamento e desenvolvido os 

trabalhos de resgate da cultura, educação e sobrevivência. Com o tempo e de forma gradativa 

estas atividades devem ser transferidas para os povos reassentados.  

 

“A Dimensão social tem duas vertentes, tem a responsabilidade social 

obrigatória por compensação no momento da construção da usina, e nesta etapa 

tem uma outra pessoa responsável por esta atividade social, que faz todos esse 

trabalho de compensação obrigatória., ela participa das discussões junto com o 

Min. Público, IBAMA e os desapropriados.” (RSC) 

 

 

A responsabilidade social obrigatória por compensação, após a usina estar concluída, passa 

a ser de responsabilidade do Diretor Administrativo. Entretanto, as ações a serem realizadas 

com estes povos reassentados são decididas pela própria comunidade.  
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“É um centro administrado por uma associação, por pessoas da comunidade, 

portanto não depende mais de nossa organização, nem do Governo.” (CS) 

 

Assim, a responsabilidade social voluntária, ou por opção, que pertence à área especialista 

RSC, atêm-se às atividades de doações, patrocínios e benfeitorias à comunidade. Portanto, 

não é feito busca de informações para esta responsabilidade porque neste caso, quem vem até 

a organização é a própria comunidade. Esta organização também não realiza a análise dos 

impactos socioambientais na comunidade. 

 

“A usina está pronta, está entregue, eu entro com a parte do investimento social 

privado, tudo que não é obrigatório. Então eu cuido de todas as partes de 

patrocínios, doações, benfeitorias que se faz à comunidade.” (RSC) 

 

“A comunidade pede, solicita. A comunidade é que vai pedir doação, vai pedir 

patrocínio.” (RSC) 

 

Nas atividades de liderança da RSC, o comprometimento com a responsabilidade 

socioambiental está expresso publicamente no RS. Todavia, enquanto a responsabilidade 

ambiental é clara,  a  Responsabilidade social é algo omissa.  

 

Profissionalismo, cooperação, espírito de equipe, criação de valor, respeito ao 

meio ambiente, ética. (RS 2014). 

 

As diretrizes sociais e ambientais estão definidas na Política de Gestão Sustentável, tem a 

Política de Engajamento dos Stakeholders, lançada em 2014, Política sobre Mudanças 

Climáticas, Código de Conduta e Ética e Código do Meio Ambiente.  

 

A Política de Energia de Gestão Sustentável abrange as dimensões Qualidade, 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho (SST), Responsabilidade Social 

e, a partir de 2014, a Gestão da Energia. Essa Política é aplicada em todas as 27 

usinas operadas pela Companhia e está disponível no website (RS 2014). 

 

 

Nas atividades de inserção das questões sociais e ambientais no planeamento estratégico, a 

O1 apresenta um processo compartilhado de escolha dos objetivos e metas ambientais e 

sociais. O processo  é coordenado pela equipe do Departamento de Planeamento Financeiro, 
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que reúne gerentes de onze áreas estratégicas e diretoria em meados de novembro e realizam 

um workshop.   

 

“Quem conduz o processo de planeamento estratégico é o Departamento de 

Planejamento Financeiro (DPF), …” (AMA) 

 

Numa segunda etapa deste workshop, participam o presidente e os gerentes de todas as áreas, 

ao todo são 23 gerentes. Depois disto, reúnem-se os 11 gerentes e apresentam uma proposta 

de objetivos organizacionais, nesta estão incluídos as questões socioambientais e esta 

proposta considera os quatro stakeholders: o acionista, o cliente, a sociedade e os empregados.  

 

São definidos 15 objetivos, que são posteriormente aprovados ou não pela Diretoria. De 

seguida, por meio de Resolução, são enviados a todos os gerentes. Cada gerente define, 

depois, três metas. É feito, depois, mais um desdobramento que vai para os colaboradores 

especialistas para que definam três metas também.  

 

...meados de novembro nós organizamos um workshop em nossa organização com 

a participação dos diretores e gerentes. Neste workshop são iniciados os 

trabalhos para a definição do planeamento estratégico. Nesta primeira etapa 

identificamos como estamos em termos de factores críticos de sucesso, evolução 

dos fatos que aconteceram recentemente por notícias de jornal, os resultados da 

organização ... (Planeamento) 

 

Fazemos a proposta de objetivos empresariais para o ano seguinte e olhamos  

quatro stakeholders: o acionista, o cliente, a sociedade e os empregados. 

(Planeamento) 

 

“A Diretoria define quinze objetivos, cada área define três metas e cada 

empregado qualificado define três metas para o ano seguinte.” (Planeamento) 

 

Ainda na construção do Planeamento Estratégico, esta organização necessita considerar a 

questão da responsabilidade social obrigatória por compensação e a responsabilidade social 

por opção. A responsabilidade por compensação decorre da necessidade de atendimento do 

DL5051, o qual promulgou a adesão do país à Convenção nr. 169 – OIT – Povos Indígenas e 

Tribais. 

 

Com a questão ambiental das operações internas o planeamento é bem específico e objetiva 

atender principalmente a questão legal, mas também percebe-se que os impactos ambientais 

são percebidos e considerados no planeamento. 
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“O planeamento ambiental das usinas basicamente envolve a questão do 

licenciamento ambiental da usina, então tem condicionantes específicas para que 

ela opere e essas condicionantes tem que ser planeadas porque é um trabalho 

muito complexo que acontece durante o ano.” (AMA) 

 

“No planeamento ambiental estão inseridas as questões com a comunidade, as 

suas demandas e dos órgãos ambientais.” (AMA) 

 

A responsabilidade social com os stakeholders internos é considerada no Planeamento 

Estratégico por meio do Departamento de Recursos Humanos.  

 

Quanto à  estrutura organizacional projetada para atender a dimensão ambiental e social 

foram criadas áreas com responsabilidades diversas no nível da Direção Executiva e no nível 

abaixo da gerência como assessoria e área técnica. 

 

No nível executivo foram criados o Comitê de Ética e o Comitê de Sustentabilidade que estão 

alinhados à Diretoria Executiva. São compostos por equipes multidisciplinares e auxiliam na 

tomada de decisão.  

 

Para atender a dimensão ambiental foi criado a Assessoria de Meio Ambiente (AMA), que 

compõe-se de uma área corporativa, com um gerente e subordinado diretamente à Diretoria 

de Produção de Energia. A AMA integra o Comitê de Sustentabilidade. 

 

Para atender as usinas foram criadas as regionais, que agrupam as usinas, sendo ao todo sete 

regionais para 26 usinas. A assessoria compreende atendimento na proposta do planeamento 

estratégico ambiental, confecção do orçamento ambiental das usinas, suporte técnico, 

organizacional, consolidação das informações na execução das ações planeadas e prestação 

de contas junto à Diretoria. 

 

“Temos a área corporativa de meio ambiente, aqui na sede, então hoje estamos 

com um Gerente de Meio Ambiente, que responde diretamente para a Diretoria 

de Produção de Energia e com ele estamos em 6 pessoas. Além disso, em todas 

as usinas em operação, que são 26, elas estão estruturadas em regionais, sendo 

ao todo sete regionais e em cada uma delas tem o pessoal de meio ambiente 

atuando.” (AMA)  

 



 
 
 

129 
 

“Assessoramos as usinas no planeamento e orçamento ambiental, suporte 

técnico, organizacional e consolidação das informações, prestamos contas com a 

Diretoria.” (AMA) 

 

“O Comitê de Sustentabilidade é composto por diversas áreas, das quais a AMA 

é integrante.” (AMA) 

 

A dimensão social que se compõe de responsabilidade por opção e responsabilidade 

obrigatória por compensação, tem na primeira o dever de atender à Consolidação das Leis 

Trabalhistas que está voltada à relação trabalhista com os colaboradores. A segunda  atende à 

Convenção nr. 169 – OIT – Povos Indígenas e Tribais. 

 

Para atender os stakeholders internos foi criado o Departamento de Recursos Humanos, que 

responde à Diretoria Administrativa. A responsabilidade obrigatória por compensação está a 

cargo de uma equipe enquanto a usina está em construção. Após a sua conclusão, a 

responsabilidade da prestação de contas é do Diretor Administrativo. 

 

“O Diretor Administrativo que é o Diretor de RH também e de outras áreas.” 

(RSC) 

 

A execução das ações da responsabilidade obrigatória por compensação foi transferida para 

uma organização terceirizada. Para atender os investidores tem a Diretoria de Financeira e de 

Relações com Investidores. 

 

Para atender a Convenção nr. 169 foram construídos os Centros de Cultura, onde as 

necessidades das comunidades atingidas pela desapropriação são restabelecidas e devolvidas 

gradativamente e de forma sustentável. Estes centros são geridos por uma organização 

terceirizada e pela própria comunidade, acompanhados pela O1. 

 

“É um centro administrado por uma associação e por pessoas da comunidade.” 

(CS) 

 

“(…) externamente temos uma organização terceirizada contratada na área 

cultural, para trabalhar e acompanhar os Centros de Cultura.” (RSC) 

 

Na outra vertente da dimensão social, a citar a responsabilidade social por opção, denominada 

voluntária, está sob responsabilidade da área especialista Responsabilidade Social 
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Corporativa – (RSC), que responde diretamente para a Diretoria Administrativa. Esta área 

também integra o Comitê de Sustentabilidade. Esta organização não possui programas de 

voluntariado para seus colaboradores. 

 

Os investimentos sociais privados compreendem doações, patrocínios e benfeitorias 

realizadas na comunidade. 

 

“A área da RSC cuida dos patrocínios, doações, benfeitorias que se faz à 

comunidade.”  (RSC) 

 

“Não temos um gerente, respondemos diretamente para o Diretor Administrativo 

e integramos o Comitê de Sustentabilidade.” (RSC) 

 

Na estrutura organizacional são também criados canais de comunicação para relacionamento 

com o público interno e externo. A organização disponibiliza canais de comunicação na sua 

webpage, tem o ‘Fale Connosco’, tem um canal de denúncia ligado com o Comitê de Ética, 

tem um canal específico para os investidores e para os colaboradores tem a intranet e e-mail.  

 

Quanto ao uso de sistemas, programas e ações para permitir a efetivação das ações, é feito 

uso de sistemas integrados de gestão empresarial e de gestão ambiental, também é feito uso 

de sistemas específicos para atender as questões sociais e ambientais.  

 

Realizam a prática de mensuração de desempenho, todavia, apenas para as ações ambientais, 

fazem uso de Sistema de Avaliação e Recompensas, no qual estão inseridas as metas 

ambientais e social dos colaboradores especialistas, mas não tem Programa de Voluntariado 

para seus colaboradores. Utilizam orçamento ambiental e social, mas ao final eles são 

integrados ao orçamento geral. 

 

“(...) temos uma remuneração variável associada.” (Planeamento) 

 

“Nós temos a remuneração fixa mensal e a remuneração variável que é a PLR e 

bônus. Então todos os colaboradores da carreira de nível universitário fazem 

parte da carreira gerencial, todos eles se comprometem com a gerência imediata 

a cumprir metas, e essas metas sendo atingidas 100% eles recebem um target de 

uma remuneração fixa mensal no ano, isso associado à PLR que é de lei. – Lucros 

e Resultados.” (Recursos Humanos) 
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O SIG e mais 15 usinas são certificadas conforme os requisitos da NBR ISO 

9001:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade –, NBR ISSO 14001:2004 – 

Sistemas de Gestão Ambiental – e OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Saúde 

e Segurança no Trabalho. O percentual de certificação, considerando-se a 

capacidade instalada própria e operada da Companhia, é de 95,0% e 83,8%, 

respectivamente. (RS 2014) 

 

“As usinas fazem os orçamentos ambientais e nós prestamos assessoria e 

nivelamos as necessidades.” (AMA) 

 

A O1 também realiza encontros setoriais, de classe, núcleos e comitês, realiza práticas de 

benchmarking, todavia, para as questões sociais e ambientas esta prática é realizada nos 

encontros setoriais e de classe. Faz uso do orçamento como  mecanismo administrativo de 

controlo e são certificadas ambiental pela ISO14001 e social com a OHSAS 18001. 

 

Os programas sociais realizados são destinados ao público interno e externo. Para os 

colaboradores são realizados programas  de capacitação e envolvem desenvolvimento de 

líderes, educação corporativa, desenvolvimento pessoal e técnico, idiomas e de gestão. 

Também tem um programa que premia novas ideias, programas de saúde do colaborador.  

 

Programa Novos Líderes; Formação de Líderes; Média Gerência; 

Desenvolvimento Gerencial; Educação Corporativa: Desenvolvimento Pessoal, 

Desenvolvimento de Liderança, Desenvolvimento Técnico e Desenvolvimento 

em Assuntos Relacionados ao Negócio; Formação Escolar; Idiomas; Gestão de 

Desempenho; e Plano de Desenvolvimento Individual (coaching). (RS 2014) 

 

Com a comunidade onde estão inseridas as usinas são desenvolvidos três programas de RSC, 

a citar Melhoria Ambiental, Inclusão Social e Desenvolvimento Cultural. Tem os Centros de 

Cultura implantados em municípios pequenos, onde tem as usinas e este projeto tem por 

finalidade promover o desenvolvimento deste municípios e, paralelamente, atender a 

Convenção nr. 169 – OIT – Povos Indígenas e Tribais. Também tem outro programa 

complementar à RSC e à comunidade, a citar o de Educação para a Sustentabilidade e 

envolvem semanas do meio ambiente e sustentabilidade, visitas e educação ambiental e 

seminários Ética, Sustentabilidade e Energia. 

 

A Companhia mantém três programas de Responsabilidade Social Corporativa 

sendo o de Melhoria Ambiental, Inclusão Social e de Desenvolvimento Cultural. 

(RS 2014) 
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Os Centros de Cultura e Sustentabilidade, implantados com apoio da organização 

desde 2011, contribuem significativamente para o desenvolvimento sustentável de 

municípios de pequeno porte. (RS 2014) 

 

O uso da informação contábil nas planificações e controlo das questões sociais e ambientais 

é reduzido, limitando-se às informações de custo e despesa e com finalidade orçamentária. 

Há, entretanto, uso de uma Contabilidade Ambiental, porém, não estruturada, limitando-se ao 

fornecimento de informações de desempenho ambiental. 

 

“... a contabilidade nos informa sobre a projeção do Imposto de Renda, então 

definimos nossas ações.” (RSC). 

 

“Buscamos informações qualitativas da Contabilidade, a citar os Processos 

Judiciais.” (Gestão de Risco) 

 

A estrutura da Contabilidade financeira tradicional não foi alterada para atender as questões 

socioambientais, portanto, os gastos ambientais são tratados como custo, despesa e 

investimentos normais, sem distinção contábil. 

 

A Contabilidade acaba por ser única, porque todas as informações que são 

necessárias para fazer a gestão ambiental e social saem da nossa contabilidade 

societária. Uma vez definida a necessidade de informação social e ambiental nós 

adaptamos o Plano de Contas. (Contabilidade) 

 

 A Contabilidade tem sido pouco demandada (...) O controlo principal é a 

execução orçamentária e a Contabilidade atua mais como suporte para gerar 

informações necessárias para o controlo. (Contabilidade) 

  

 

 

CASO 2 - ORGANIZAÇÃO O2 

 

Nesta organização foram entrevistadas pessoas dos setores Superintendência de Estratégia e 

Gestão, Gestão para Excelência, Gestão de Risco e Controlo Interno, Sustentabilidade e 

Comunicação, Contabilidade e Recursos Humanos. Quanto às divulgações das ações sociais 

e ambientais, é adotado o modelo GRI de relatório com nível ‘abrangente’ de informações.  

 

Alinhado às diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) na versão G4, o nosso 

Relatório segue as orientações para um relato abrangente e também é orientado 

pela metodologia do International Integrated Reporting Council (IIRC) para 

relatos integrados. (RS 2014) 
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O processo de busca de informações é realizado de acordo com as orientações do Manual 

GRI. A busca por informações sociais e ambientais é realizada pelo setor de Gestão de Risco 

e Controlos Internos (GRCI) e pela área especialista denominada Sustentabilidade, que 

compõe a área de Comunicação.  

 

A GRCI busca informações de riscos que podem ocorrer nas instalações internas da 

organização e no ambiente externo. Os riscos ambientais estão  dentro do tema 

sustentabilidade, os diagnósticos dos riscos são realizados uma parte a cada ano, é feito um 

workshop com os gestores das áreas e os diretores, os quais decidem pelo risco a ser 

monitorado. 

 

“E como a parte da Gestão de Riscos e Controlo Internos atende toda a cadeia 

de valor, os riscos de natureza ambiental e social também estão presentes.” 

(Gestão de Risco e Controlo Interno) 

 

“Os temas ambientais e sociais estaria dentro de sustentabilidade.” (Gestão de 

Risco e Controlo  Interno) 

 

A área especialista Sustentabilidade realiza a busca de informações sociais na comunidade e 

com os demais stakeholders. Realiza a cada dois anos um painel com os stakeholders e 

consulta com a comunidade do entorno. Nestes encontros identifica os impactos 

socioambientais  gerados pela organização e os gerados pela comunidade que podem impactar 

a organização, em seguida é feito a priorização dos temas. Também é feito anualmente uma 

consulta interna sobre os impactos que a organização gera no entorno. A consulta com a 

comunidade é realizada por uma organização terceirizada contratada para executar esta tarefa. 

 

“Ele começa com todo o alinhamento com os stakeholders, realizamos o painel 

dos stakeholder, que hoje é rodado pela área da sustentabilidade  onde se busca 

conhecer as necessidades sociais e ambientais.” (Superintendência para 

Estratégia e Gestão) 

 

“Realizamos a cada dois anos um painel com os stakeholders para levantar quais 

impactos geramos e quais eles geram e interferem no nosso dia a dia.” 

(Sustentabilidade) 

 

“Realizamos também consulta nas comunidades do entorno para avaliar os 

impactos socioambientais.” (Sustentabilidade) 
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“Contratamos um organização externa para fazer a pesquisa nas comunidades.” 

(Gestão para Excelência) 

 

“Anualmente, aliás duas vezes ao ano, fazemos uma avaliação interna de quais 

impactos geramos no entorno.” (Sustentabilidade) 

 

Além destas duas áreas, a equipe de planeamento estratégico também complementa com 

informações do ambiente externo, setorial e interno.   

 

“No diagnóstico estratégico externo olhamos a macroeconomia, movimentos de 

concorrentes, segmentos de mercado, legislação que possa ter algum impacto, 

legislação ambiental, legislação fiscal. No diagnóstico interno realizamos uma 

pesquisa de clima organizacional, diagnósticos dos nossos processos e de 

insumos.” (Superintendência de Estratégia e Gestão)   

 

Na liderança da RSC o comprometimento com a responsabilidade socioambiental é expressa  

publicamente para a seu público de interesse. Na declaração, a organização compromete-se 

com a responsabilidade ambiental e social. 

 

Quanto às diretrizes, tem definido  a Política de Responsabilidade Social, Política Ambiental, 

Política de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Política de Voluntariado Empresarial, 

Política de Saúde e Segurança no Trabalho e o Codigo de Ética. Estes documentos estão 

disponibilizados na webpage da organização.  

 

Princípios e Valores: Responsabilidade Social e Ambiental (RS 2014) 

 

“Temos uma política de responsabilidade social a qual seguimos esse 

alinhamento.”  (Sustentabilidade) 

 

As nossas Políticas Corporativas têm por objetivo assegurar o alinhamento da 

nossa cultura e conduta, bem como o aprimoramento das práticas de gestão. (RS 

2014) 

 

 

A inserção das questões sociais e ambientais no planeamento estratégico da organização é 

também uma prática realizada. Desta forma, o processo de planeamento da estratégia é 

compartilhado e estão presentes os diretores, superintendentes, gerentes e alguns 

coordenadores de área que estejam vinculados a alguma superintendência.  
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São realizados dois workshop, onde no primeiro é feito uma matriz SWOT e no segundo é 

consolidado a intenção estratégica. As questões sociais e ambientais são consideradas, 

todavia, não em separado, mas dentro do diagnóstico interno como insumo. 

 

Realizamos workshop de planeamento estratégico e estão envolvidos todos os 

gerentes, diretores, Superintendentes e algumas coordenações que estão 

vinculadas diretamente a algum diretor ou superintendência. (Superintendência 

de Estratégia e Gestão) 

 

É uma construção participativa, todos os gestores se envolvem, existe uma 

discussão plenária e as questões sociais e ambientais estão incluídas nos temas. 

(Superintendência de Estratégia e Gestão) 

 

Temos uma Política de Responsabilidade Social que já está aprovado pela 

Diretoria,  então seguimos esse alinhamento estratégico. (Sustentabilidade) 

 

Os diretores decidem pelos riscos que podem correr.... (Gestão de Risco) 

 

“As questões sociais e ambientais estão dentro do diagnóstico interno como 

insumos, por exemplo, pesquisas com a sociedade do entorno vem como 

diagnóstico para dentro do processo de planejamento estratégico, temos também 

as questões de legislação e meio ambiente.” (Superintendência de Estratégia e 

Gestão) 

 

Quanto à estrutura organizacional projetada para atender as dimensões ambiental e social, o 

projeto criou apenas uma área especialista para as questões sociais com o público externo, 

neste caso a comunidade, nos demais, fez uso de áreas já existentes. Não criou comitê em 

nível de apoio à Diretoria, mas tem comitê técnico que auxilia a área especialista com 

informações para a tomada de decisão.  

 

A dimensão ambiental que se volta para as atividades operacionais internas é de 

responsabilidade dos gerentes de cada unidade industrial, não foram criadas outras áreas 

específicas. A área da Gestão de Risco em conjunto com os gerentes coordenam as questões 

ambientais das operacões internas. 

 

A dimensão social é dividida em duas áreas: a que atende os stakeholders internos, que neste 

caso são os colaboradores, e a área que atende os stakeholders externos. Os colaboradores são 

atendidos pelo Departamento de Recursos Humanos, já os stakeholders externos, neste caso 
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a comunidade, são atendidos pela área especialista denominada Sustentabilidade. Ambas 

áreas respondem diretamente para o Diretor de Administração, Finanças e Relações com 

Investidores.  

 

Foi criado o Comitê de Investimento Social, de nível técnico, cuja função é auxiliar a área 

especialista na tomada de decisão social, e para dialogar com o público de interesse foi criado 

a área funcional denominada Relacionamento Institucional. Esta organização não faz uso de 

terceiros para auxiliar nas atividades socioambientais. E também tem a Diretoria  de 

Administração, Finanças e Relações com Investidores e uma área especialista para relacionar-

se com os investidores. 

 

Quanto aos canais de comunicação, estes estão disponibilizados para o público interno e 

externo.  Há o Canal de Denúncia e o Fale Connosco, ambos na webpage. Tem também os 

jornais de circulação local, a intranet para os colaboradores e tem um canal exclusivo para os 

investidores.  

 

“Temos um jornal de circulação mensal na comunidade que fica ao lado da  nossa 

indústria, o Jornal Conversa Aberta de circulação mensal, o Fale Connosco e o 

Canal de Denúncia, ambos disponibilizados no site, e para o público interno 

temos a intranet.” (Sustentabilidade) 

 

Oferecemos aos acionistas, investidores, profissionais do mercado de capitais e 

demais stakeholders o site de Relações com Investidores. (RS 2014) 

 

Quanto ao uso de sistemas, programas e ações, esta organização apresenta uso de sistemas 

integrados de gestão, tanto ambiental, quanto para toda a organização. Faz uso de sistemas 

específicos de controlo e gestão de projetos e de planilhas eletrônicas. A dimensão ambiental 

não possui um sistema específico de controlo, nem sistema integrado. 

 

“Para controlar os gastos com as ações sociais fazemos uso de Sistema Integrado 

de Gestão e de planilhas eletrônicas, todavia, para medir o desempenho 

qualitativo fazemos uso unicamente de planilha eletrônica.” (Sustentabilidade) 

 

É feito uso de uma área especialista denominada Escritório de Gerenciamento de Projetos 

para acompanhar os projetos e neste estão incluidos os ambientais e sociais.  
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“Todas as iniciativas são realizadas e monitoradas via o Escritório de 

Gerenciamento de Projetos, todas são colocadas numa metodologia, temos uma 

acompanhamento formal de tudo o que é realizado dentro da empresa voltados 

às questões estratégicas.” (Superintendência de Estratégia e Gestão) 

 

Esta organização também participa de reuniões setoriais, de classe e de comitês, realiza 

benchmarking, porém, para buscas de informações diversas, no qual incluem-se as 

informações sociais e ambientais. Tem o Programa Voluntariado para seus colaboradores, 

realiza mensuração de desempenho ambiental e social, todavia, neste último o controlo é feito 

por meio do orçamento. Possui certificação ambiental, a citar a ISO14001, e possui sistema 

de incentivos e recompensas. 

 

Quanto aos programas sociais realizados com os diversos públicos, para os colaboradores são 

desenvolvidos programas de capacitação, de desenvolvimento de lideranças, saúde, de 

valorização de ideias e de remuneração e incentivos.  

 

As ações da área de Desenvolvimento de Pessoas estão organizadas em cinco 

programas estruturantes: GERA, CRESCE, CUIDA, MOTIVA e SUPERA. (RS 

2014) 

 

Com a comunidade tem programas focados no combate às drogas e violência, educação 

ambiental, programas de ação cultural, doações, jovem aprendiz, parcerias com universidades, 

projetos de revitalização da cidade. 

 

Desenvolvemos e apoiamos projetos socioambientais em todos os municípios 

onde estamos localizados. (RS 2014) 

 

 

Quanto ao uso da Contabilidade, esta organização utiliza as informações da Contabilidade 

financeira para planear as ações sociais e ambientais e o documento utilizado é o orçamento. 

Todavia, não realiza adaptações no Plano de Contas. A etapa de controlo é realizado pela área 

da Controladoria e é feito uso do orçamento como ferramenta de controlo, cujas informações 

tem origem na Contabilidade Financeira.  
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Os gastos ambientais são contabilizados como custos porque são considerados inerentes à 

industria e os centros de custos são as áreas que os utilizaram. Os Ativos Ambientais são 

contabilizados como Ativos Permanentes, sem diferenciação de natureza. 

 

“Os gastos ambientais são controlados em cada área de controle, e registrados 

contabilmente porque eles são custos inerentes à indústria.” (Contabilidade). 

 

“Nós não temos na contabilidade uma segregação dos gastos, dos ativos ou dos 

custos voltados à área ambiental propriamente dita, como nos não temos uma 

segregação especifica dos gastos com questões sociais, estão dentro dos registros 

normais da contabilidade.” (Contabilidade). 

 

“A Contabilidade fornece informações para o planeamento, mas são informações 

extraídas da Contabilidade tradicional, o sistema de custeio utilizado por nós é o 

por absorção, já a área de planeamento utiliza o custeio variável, mas as 

informações tem origem na nossa Contabilidade.” (Contabilidade). 

 

“O orçamento é gerido pela área da Controladoria com base nas informações 

contábeis societária, é orçamento único. Tem orçamento ambiental, mas não tem 

orçamento social porque este está incluído no orçamento ambiental que está 

incorporado no orçamento global.” (Contabilidade) 

 

6.2.2 Análise analítica - Casos O3 e O9 

Os casos doravante analisados tiveram o processo de coleta alterado a passar do Tipo I para o 

Tipo II. As alterações foram somente no número de áreas a serem entrevistadas, enquanto que 

os temas da entrevista permaneceram inalterados. Portanto, do caso O3 ao O9 foram 

entrevistados somente as áreas com responsabilidade direta com a  dimensão ambiental e 

dimensão social. 

 

 

CASO 3 – ORGANIZAÇÃO O3 

 

Nesta organização foram entrevistados dois setores com responsabilidade ambiental, uma vez 

que a área responsável pela dimensão social com o público externo está desativada. As  áreas 

entrevistadas nesta organização são as áreas técnicas denominadas Sistema de Gestão 

Integrada – SGI e Segurança e Meio Ambiente – SMA.  
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À data das entrevistas, esta organização não realiza ações sociais com a comunidade devido 

às circunstâncias econômicas do país, segundo declaração dos entrevistados, portanto, não 

tem um setor de responsabilidade social.   

 

As divulgações das ações sociais e ambientais são apresentadas no Relatório de 

Sustentabilidade, que adota o modelo GRI, todavia, não é informado o nível de aderência, se 

essencial ou abrangente.  

 

A iniciar a análise com a descrição do processo de busca de informações, esta organização 

não realiza buscas das necessidades sociais de quaisquer stakeholders, incluindo a 

comunidade onde está inserida. Também não realiza análise dos impactos socioambientais e 

não envolve os stakeholders no  processo de busca de informações. Todavia, é feito busca de 

informações para a dimensão ambiental, mas não são realizados encontros, reuniões, 

workshops ou questionários. O setor concentra-se na busca de informações legais e são 

realizadas pelas áreas técnicas denominadas Sistema de Gestão Integrada (SGI) e Segurança 

e Meio Ambiente (SMA), que também são corporativas. A área SGI é responsável pela 

dimensão ambiental. 

 

“Nossa área controla toda a parte de requisitos legais, ambiental ou segurança 

de todas as unidades.” (SGI) 

 

“Não realizamos análise do impacto social, porém, em algumas unidades esta é 

uma das condicionantes, para fazer projetos/programas sociais.” (SGI e SMA) 

 

Na liderança da RSC, o comprometimento com a responsabilidade social e ambiental é 

expresso  publicamente. Quanto às diretrizes para atender as questões ambientais e sociais, 

estas estão orientadas  para atender as questões ambientais e trabalhistas, podendo-se citar a 

existência das políticas de Direitos Humanos e de Recursos Humanos. Tem definido, também, 

o Código de Ética e de Conduta e não tem definido um código ambiental nem uma política de 

responsabilidade social, mas tem uma Política de Meio Ambiente. 

 

Responsabilidade - Agimos de forma responsável e equitativa nas comunidades 

de que participamos. Contribuímos da melhor maneira possível para a preservação 

do meio ambiente por intermédio de ações sustentáveis. (RS 2014) 
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“Temos o Código de Ética e Política de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente 

por conta do Sistema de Gestão. Estes ficam disponíveis na intranet.” (SGI e 

SMA) 

 

Quanto à inserção das questões ambientais e sociais no planeamento estratégico,  o processo 

é compartilhado e estão envolvidos os diretores e gerentes de área. Uma vez ao ano é feito 

uma reunião com o Comitê de Análise Crítica, onde são levantadas as necessidades 

ambientais e são apresentados os indicadores do ano anterior.  

 

As decisões são compartilhadas com o Comitê e com a Diretoria, todavia, somente para 

propostas novas, uma vez que aquelas que já foram aprovadas e já fazem parte do dia-a-dia 

não são alvo de novas decisões.  

 

“Em reunião anual apresentamos ao Comitê de Análise Crítica os indicadores de 

todas as áreas – produção, meio ambiente, financeiro, etc...  Nessa reunião é feito 

também o levantamento de todas as necessidades ambientais.” (SGI e SMA) 

 

“O processo de tomada de decisão é compartilhado, para as decisões que são 

operacionais e que pertencem aos procedimentos normais da área não são 

decididas em conjutno porque já são rotina.” (SGI e SMA) 

 

Quanto às metas socioambientais, esta organização define apenas metas para a dimensão 

ambiental e estão restritas ao atendimento da legislação e certificações.  

 

“O que temos de metas são as questões da conformidade legal e percentual de 

atendimento à legislação, emissões de efluentes, emissões de ruídos, enfim.” (SGI 

e SMA) 

 

“Não realizamos ações sociais, com excessão do projeto Hydrus que envolve a 

comunidade e é de treinamento, mas está parado.” (SMA) 

 

Quanto à estrutura organizacional, esta organização criou áreas técnicas especialistas para 

atender a dimensão ambiental e dimensão social com o público externo, um departamento 

para atender a dimensão social com o público interno e um comitê técnico com a função de 

apoiar a dimensão ambiental. Também não tem na unidade Brasil uma diretoria responsável 

pelo relacionamento com os investidores, que permance na controladora. 
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A dimensão ambiental é a mais estruturada, ela apresenta um gerente, mas com funções 

múltiplas, uma área técnica especialista, mas corporativa porque atende todas as unidades do 

país e um comité técnico que auxilia na tomada de decisão. Também faz uso de uma 

organização terceirizada contratada para acompanhar a legislação ambiental e não tem uma 

área de gestão de risco, apenas de mudanças operacionais. 

 

“Temos uma organização terceirizada que faz levantamento da legislação e são 

responsáveis por mensalmente nos manter atualizados.” (SGI) 

 

“Temos ISO, e por ser um sistema auditável temos uma organização terceirizada 

que faz o levantamento da legislação aplicável, tanto segurança quanto meio 

ambiente.” (SGI e SMA) 

 

“Respondemos para a Diretoria de Operações, respondemos primeiro para o 

Gerente da Área e este, que abrange também outras áreas, responde para a 

Diretoria de Operações.” (SGI e SMA) 

 

“Não temos uma área de gestão de risco, porém, temos Gestão de Mudanças.” 

(SGI e SMA) 

 

A responsabilidade pela execução das metas ambientais é dos gerentes das áreas, mas que são 

auxiliadas pelos coordenadores de área.   

 

“As ações ambientais são executadas pelos coordenadores de área e os gerentes 

das unidades. A responsabilidade pelo atingimento das metas pertence aos 

gerentes das áreas.” (SGI) 

 

“Nós não temos equipes dentro das unidades, os processos/projetos saem prontos 

de nossa área, as unidades apeas executam.” (SGI e SMA) 

 

A dimensão social, por sua vez, pode ser separada em duas vertentes: a que atende o público 

interno e a que atende o público externo. O público interno é de responsabilidade do 

Departamento de Recursos Humanos e o público externo (a comunidade), a área específica 

foi desativada. Os demais stakeholders que tem interesse na organização são atendidos pela 

área de Comunicação. 

 

“Tinhamos há três anos atrás uma área específica para a dimensão social, porém, 

ela foi extinta, atualmente é a área de Marketing e Comunicação que absorveu 

esta parte e o RH absorveu as questões sociais internas.” (SGI e SMA) 
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A responsabilidade pela execução das ações ambientais é dos coordenadores de cada área. 

 

“Para as questões sociais internas elas estão a cargo do RH e para as questões 

externas não temos uma área específica.” (SMA) 

 

“Atualmente a dimensão social com a comunidade está com a área de Marketing 

e Comunicação, todavia, não são realizadas ações sociais por questões 

econômicas.” (SMA) 

 

É realizado apenas um único projeto de natureza social, mas que tem a finalidade de 

treinamento, denomina-se Projeto Hydrus e é organizado pela área de Comunicação, mas que 

se encontra desativado temporariamente.  

 

“Temos o projeto Hydrus que envolve as questões relacionadas à água, é de 

treinamento, volta-se para a comunidade, é realizado nas escolas e em todas as 

cidades onde temos unidades. Está sob responsabilidade da área de 

Comunicação.” (SGI e SMA) 

 

Quanto aos canais de comunicação, na webpage são disponibilizados canais, ou contato 

direto. Na webpage tem o Fale Connosco e telefones. Para o público interno tem e-mail e 

telefones corporativos. Na unidade Brasil não tem canal de comunicação disponibilizado para 

os investidores. 

 

Disponibilizamos espaços de comunicação em nosso site institucional e nos sites 

de nossas marcas comerciais, além de e-mails e telefones corporativos. As 

reclamações são recebidas pela área da Segurança do Trabalho e repassadas para 

a área corporativa de Segurança e Meio Ambiente (SMA) e notificadas por esta 

ao SGI (Sistema de Gestão Integrado).” (RS 2014) 

 

“A comunicação interna flui por meio de revista para os colaboradores, a ‘Pauta 

de Lider’ divulga para seus colaboradores os resultados do trimestre, tem a 

comunicação via murais e via mail. Externamente temos o site, telefone 0800 e a 

área comercial recebe visitas.” (SGI e SMA) 

 

Quanto ao uso de sistemas, programas e ações, esta organização não faz benchmarking, 

algumas unidades do grupo são certificadas ambiental e social (ISO14000, 9000 e OSHAS 

18000). Faz  uso de sistemas integrados de gestão e participa em reuniões setoriais, de classe 

e de comitês, faz uso de orçamento organizacional e tem Sistema de Incentivos e 

Recompensas. 
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“Não praticamos benchmarking, mas sempre recebemos pessoas para ver como 

funciona alguns sistemas internos.” (SMA) 

 

“Sistema de Incentivo e Recompensas temos, temos também o PPR que são as 

metas da área como um todo, e temos as metas individuais.”  (SMA) 

 

“Participamos de associações de classe, somos signatários do Pacto Global, 

participamos de reuniõe para a NBR, dos comitês de NBR relacionados ao 

produto, participamos das reuniões para revisão de normas uma vez por mes em 

São Paulo para poder participar do Programa Brasil de Qualidade.” (SGI e 

SMA) 

 

“Usamos o SAP como Sistema Integrado de Gestão, temos também o Sênior para 

RH e Segurança, E a área ambiental usa o SAP, usamos o site do Lema, que é 

uma organização que disponibiliza um banco de legislação.” (SGI e SMA) 

 

Quanto aos programas sociais, esta organização não apresenta uma diversidade de programas, 

parcerias ou filantropia. Para os colaboradores tem programas de capacitação e de orientação 

de carreira. Para a comunidade tem o programa Hydrus, que se trata de cursos de treinamento 

e qualificação de mão de obra e programas de inserção no mercado, a citar o programa jovem 

aprendiz. 

 

A companhia oferece programas de capacitação, orientação de carreira e inserção 

no mercado de trabalho. (RS 2014) 

 

Em 2014 demos continuidade a dois grandes projetos para a inclusão de jovens: o 

Programa Jovens Talentos, voltado para estagiários e o Jovem Aprendiz, 

programa de aprendizagem do Ministério do Trabalho e Emprego voltado para 

jovens entre 14 e 24 anos. (RS 2014) 

 

No âmbito social e da educação, demos continuidade ao programa de treinamento 

e qualificação de mão de obra para a construção civil junto ao SENAI. (RS 2014) 

 

 

CASO 4 – ORGANIZAÇÃO O4 

 

 Nesta organização foram entrevistados o setor Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 

(STMA), responsável pela dimensão ambiental, e entrevistado um instituto, que é uma ONG 

criada pela própria organização para atender a dimensão social com o público externo, neste 

caso a comunidade do entorno. As informações sociais e ambientais são divulgadas no 

Relatório de Sustentabilidade, adotado o modelo GRI e nível Abrangente de aderência. 
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Divulgamos nosso Relatório de Sustentabilidade dos anos de 2013/2014, 

elaborado a partir das Diretrizes do G4, na opção Abrangente, da Global Reporting 

Initiative (GRI). (RS 2014) 

 

O Instituto foi criado com a finalidade de agregar os programas sociais que as diversas 

organizações do grupo realizavam.  

 

“De 2002 para 2003 percebemos que precisava algo que agregasse aos 

programas sociais das organizações, que ninguem fazia relatórios, ninguém sabia 

se tinhamos resultado positivo ou não com os projetos e programas apoiados. 

Estatística não se tinha. Cada organização apoiava o programa que o gestor 

achava mais adequado, foi então criado o instituto para agregar as ações sociais 

do grupo” (Instituto) 

 

A busca de informações sociais e ambientais é realizada pelo setor de STMA para as questões 

ambientais, pelo instituto para as questões sociais com a comunidade envolvente e pelo 

Departamento de Recursos Humanos para as questões sociais com o público interno. 

 

O setor STMA busca informações voltadas às questões ambientais internas e o foco está no 

atendimento das legislação ambiental, mas também informações de custos ambientais. As 

informações de legislação ambiental ficam armazenadas em um banco de dados. Para esta 

dimensão não há envolvimento dos stakeholders. 

 

“As informações usadas são direcionadas para as questões ambientais, para o 

negocio da organização. Legislação é uma das nossas entradas, outra é a questão 

de custos que temos em relação aos tratamentos, disposição, armazenamento de 

resíduos solidos, efluentes e emissões.” (STMA) 

 

“Para ficarmos informados sobre legislação, temos um software de 

gerenciamento, então toda legislação é armazenada em um banco de dados.” 

(STMA) 

 

A busca pelas informações sociais na comunidade envolvente é realizada pelo  instituto. Este 

faz contato com as famílias dos beneficiados por meio de entrevistas e encontros. Nesta etapa 

há envolvimento dos stakeholders, neste caso a comunidade.  

 

“O input vem da comunidade. Fazemos entrevistas, vemos o que acontece dentro 

daquela familia, os ajustes, desajustes” (Instituto) 

 

“É feito uma pesquisa com as famílias dos beneficiários e com eles próprios, a 

cada dois anos.” (Instituto) 
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“Fazemos entrevistas, temos critérios, não sendo somente a renda familiar, vemos 

o que acontece dentro daquela familia, os ajustes, desajustes.” (Instituto) 

 

“Também fazemos um questionário bianual nas escolas parceiras, para ver como 

está o comportamento dos beneficiários, se estamos contribuindo com as escolas 

e o que podemos melhorar.” (Instituto) 

 

 

Na prática de liderança da RSC, a organização não apresenta claramente seu 

comprometimento com a responsabilidade social e ambiental, mas há uma demonstração de 

relação da imagem da organização com as relações sociais e há declaração de respeito ao ser 

humano.  

 

No exercício de nossa missão, adotamos os seguintes princípios e valores: 

• Pessoas, Valorizadas e Respeitadas: respeitar o ser humano como 

destinatário final de tudo o que fazemos. 

• Ética, questão de Integridade e Confiabilidade: manter tudo o que fazemos 

em base ética elevada. 

• Imagem, Patrimônio a Preservar: desenvolver e preservar a boa imagem é 

compromisso de todos, no trabalho, nas relações sociais e nas relações com 

o meio ambiente. (RS 2014) 

 

 

Quanto às diretrizes ambientais e sociais, a organização faz uso apenas do Código de Conduta 

Ética, o qual inclui as questões sociais e ambientais. 

 

A inserção das questões soiais e ambientais no planeamento estratégico apresenta um 

processo compartilhado, no qual estão presentes a diretoria, gerentes e gestores das áreas. As 

propostas, tanto sociais quanto ambientais, são apresentadas pelas áreas e levadas para a 

reunião de planeamento estratégico onde serão definidas pela diretoria.  

 

“Para as questões ambientais e sociais o processo é o mesmo.” (STMA) 

 

“Para as questões ambientais, no encontro de definição do planeamento 

estratégio, no qual participam os diretores e gerentes, são apresentadas as 

propostas para serem aprovadas pela diretoria.” (STMA) 

 

Para as questões sociais, o processo ao final apresenta um caminho diferente. A organização 

apresenta as macros ideias da corporação definidas no planeamento estratégico e o instituto 

então desenvolve as micro ideias, que se apresentam em ações.  
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“Estamos no mapa estratégico como investimento social no grupo, então temos 

que fazer o que eles decidiram no planeamento estratégico da corporação.” 

(Instituto) 

 

“A corporação representa as macro ideias e nós fazemos as micro ideias/ações.” 

(Instituto) 

 

“No instituto reúnem-se a Diretora Presidente, a Coordenadora de 

Responsabilidade Social e a coordenadora dos programas com crianças e 

adolescentes e o pessoal que trabalha no instituto para elaborarmos o 

planejamento de ações. Depois é apresentado ao nosso Conselho Deliberativo do 

Instituto.” (Instituto) 

 

 

A estrutura organizacional desta organização está projetada para atender as dimensões sociais 

e ambientais. A dimensão ambiental apresenta uma estrutura hierárquica que conta com uma 

Diretoria Industrial, seguida do Gerente Industrial, um comitê de apoio, uma área 

especialista de meio ambiente e as equipas ‘força-tarefa’. 

 

A área especialista de meio ambiente assessora as organizações do grupo nas questões 

ambientais, já a execução das ações ambientais é acompanhada por um engenheiro ambiental 

e executada pela equipa força-tarefa. 

 

O comitê de apoio, denominado Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente atende a 

dimensão ambiental, mas também atende outras necessidades da organização. 

 

“O comitê de apoio é formado pela diretoria de cada uma das organizações e 

alguns casos por gerente. A ‘força tarefa’ trabalha, faz as suas definições, tem 

dúvidas, sugestões, oportunidades que ela encherga, reporta ao comitê e este faz 

as recomendações, as quais serão submetidas à Diretoria Corporativa.” (STMA) 

 

 “Cada organização do grupo tem a sua estrutura para trabalhar as questões de 

meio ambiente., todas no mesmo formato. Tem um engenheiro de meio ambiente 

que vai prestar conta a uma coordenação que está ligada ao Gerente Industrial 

que está ligado ao Diretor Industrial.” (STMA) 

 

“No nível operacional temos as ‘forças tarefas’ de meio ambiente.” (STMA) 
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Tem também a Diretoria de Relações com Investidores e um Departamento de Relações com 

Investidores. 

 

A dimensao social já é um pouco diferente, ela conta com diretorias da área de finanças e 

administrativa e uma ONG na forma de instituto para execução das ações sociais com a 

comunidade. Com os colaboradores tem um departamento de recursos humanos. 

 

“Temos o Diretor da área de Finanças e Diretor Administrativo ligados ao 

Instituto como diretores estatutários, voluntários. Eles nos orientam sobre as 

macro diretrizes.” (Instituto) 

 

As atividades da dimensão social com o público interno, nesta caso os colaboradores, são 

executadas pelo Departamento de Recursos Humanos, já as atividades sociais com a 

comunidade são executadas pelo instituto.  

 

O instituto tem uma coordenação de responsabilidade social e tem os responsáveis pelos 

programas, que são os voluntários.  

 

“Não temos comitê e trabalhamos nos programas, portanto, temos as pessoas que 

respondem pelos programas e a coordenação de responsabilidade social é do 

Instituto.” (Instituto) 

 

 

Em relação aos canais de comunicação, estão disponibilizados canais abertos de comunicação 

com todos os stakeholders. Tem a Central de Contato, que faz uso do Fale Connosco e canal 

exclusivo para atendimento aos investidores. 

 

“Temos canais de comunicação com a comunidade, temos um número que eles 

ligam onde podem reclamar, sugerir, vai para um relatório, se for preciso é 

chamado a liderança de quem reclamou para conversar.” (Instituto) 

 

 

Quanto ao uso de sistemas, programas e ações, a organização faz uso de sistemas integrados 

de gestão e realiza benchmarking, todavia, é uma prática com finalidade geral, estando as 

questões ambientais e sociais incluídas. O benchmarking é realizado nos encontros setorias e 

de núcleo.  

 

Esta organização participa de encontros setoriais, de classe, núcleos e comitês, realiza 

mensuração de desempenho e faz uso de  indicadores ambientais, orçamento especifico 
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ambiental, orçamento global e uso da informação contábil, é certificada pela norma ambiental 

(ISO14001:2004)  e norma social (OHSAS18001:2007) e não faz uso de sistemas de incentivo 

e recompensa. 

 

 “Não temos um sistema de incentivo e recompensa, temos PPR.” (STMA) 

 

Somos certificadas pela OHSAS18001:2007. (RS 2014) 

 

“A área de meio ambiente participa de vários comitês externos.” (STMA) 

 

“Como organização temos o sistema SAP, na parte de sistemas de procedimentos, 

orientações, instruções temos o Sistema de Gestão Ambiental – SGA e praticamos 

benchmarking.” (STMA) 

 

 

Quanto à realização de programas sociais para os colaboradores são realizados programas de 

capacitação, treinamento, apoio à educação, saúde e bem estar, retenção de talentos, 

participação nos resultados, preparação para a reforma, disseminação de cultura da igualdade 

de oportunidades. Para a comunidade, os programas envolvem educação básica, cultura, artes, 

desporto e iniciação profissional. 

 

Para a comunidade os programas sociais são realizados pelo instituto e estão 

voltados ao atendimento de crianças e adolescentes e cursos de segurança no 

trânsito. O foco dos programas está em educação, cultura, artes, esporte e iniciação 

profissional. (RS 2014) 

 

 

Relativamente ao uso da Contabilidade financeira, é feito uso de informações de custo e não 

é feito adaptações no Planto de Contas.  

 

“Custos é uma de nossas entradas de informações e estão relacionados aos 

tratamentos, disposição, armazenamento de resíduos solidos, efluentes e 

emissões. Contabilizamos tudo para mostrar quanto perdemos por não utilizar 

muito bem uma materia prima e acabamos gerando resíduos que terão um custo 

para esta destinação.” (STMA) 

 

 

 

CASO 5 – ORGANIZAÇÃO O5 
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Nesta organização foram entrevistados os responsáveis pelo Comitê de Sustentabilidade e 

Diretoria de Operações, responsável pela área da Sustentabilidade. Esta organização divulga 

suas ações sociais e ambientais no Relatório de Sustentabilidade e adota o modelo GRI, nível 

essencial de informações. 

Iniciamos em 2012 o ciclo anual de produção de relatórios de Sustentabilidade no 

modelo GRI, este é o terceiro a ser publicado, inclui todas as operações da 

organização neste ano civil e foi preparado com base na opção de acordo essencial 

das diretrizes G4. (RS 2014) 

 

O processo de busca de informações desta organização é de responsabilidade do Comitê de 

Sustentabilidade, todavia, as formas são diferentes para as questões ambientais e sociais. Na 

busca por informações sociais o processo inicia com a escolha dos stakeholders prioritários, 

que neste caso são os clientes, fornecedores, comunidade e os colaboradores. É feito pesquisa 

para medir a satisfação e identificar aspectos e impactos na relação da organização com estes 

stakeholders.  

 

O Comitê de Sustentabilidade realiza pesquisa específica com os clientes e fornecedores 

bianualmente, com os colaboradores é feito uma pesquisa de clima organizacional também a 

cada dois anos e, com a comunidade é feito entrevista do tipo face-a-face, no qual vão 

colaboradores voluntários na casa dos moradores da comunidade para realizar um 

mapeamento de suas situações. Os stakeholders prioritários declarados são os colaboradores, 

clientes, fornecedores e a comunidade. 

 

“Declaramos quatro stakeholders prioritários, são os colaboradores, clientes, 

fornecedores e a comunidade, medimos a satisfação para identificar os aspectos 

negativos e positivos em cada um desse stakeholders.” (Comitê de 

Sustentabilidade e Diretoria de Operações) 

 

 “Com a comunidade usamos outra metodologia, vamos na casa dos moradores 

da comunidade do entorno, contato face-a-face, fazemos todo o mapeamento.” 

(Comitê de Sustentabilidade e Diretoria de Operações) 

 

“Com os colaboradores fazemos pesquisa de clima organizacional, realizamos 

esta pesquisa a cada dois anos.” (Comitê de Sustentabilidade e Diretoria de 

Operações) 

 

A busca por informações ambientais é realizada por meio de um processo de Gestão Integrada 

que faz uso de um Sistema de Gestão Integrado (SGI), no qual congrega saúde, qualidade, 
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segurança e meio-ambiente. Está em cada uma das unidades industrais e em função deste 

sistema, os aspectos e impactos ambientais estão mapeados, sendo monitorados e revisados 

periodicamente. 

 

Estas informações irão juntar-se a outras para então definirem a Matriz de Materialidade. 

 

“Na parte ambiental as informações são buscadas por meio do processo de 

Gestão Integrada da organização, temos o SGI que congrega qualidade, meio 

ambiente e saúde e segurança. Faz parte da gestão de cada uma das unidades, 

então temos os aspectos e impactos ambientais mapeados, são monitorados por 

programas específicos e é feito revisão destas informações periodicamente.” 

(Comitê de Sustentabilidade e Diretoria de Operações) 

 

Em relação às práticas de liderança da RSC, o comprometimento com as questões ambientais 

está declarado expressamente na missão da organização, já a responsabilidade social está 

declarada nos valores, todavia, não de forma clara.  

 

Missão: (…) preservando o meio ambiente. Valores: (…) 4. Respeito e 

transparência com as pessoas. (RS 2014) 

 

Quanto às diretrizes ambientais e sociais, estas estão definidas nas Políticas Ambientais que 

estão no Sistema de Gestão Integrada e no Código de Conduta e Ética que inclui a Política 

Anticorrupção e Política dos Direitos Humanos. 

 

“Acreditamos no tratamento equânime e não toleramos preconceitos ou atitudes 

discriminatórias de qualquer natureza. Para garantir a prática destes princípios, 

orientando a postura pessoal, comercial e legal de nossos colaboradores, 

mantemos um Código de Conduta, que foi revisado em 2014. (RS 2014) 

 

Relativamente à inserção das questões sociais e ambientais no planeamento estratégico da 

organização, este é um processo compartilhado com os diretores e gerentes. 

 

“As questões sociais e ambientais estão integradas no planeamento, elas tem 

origem na pesquisa de materialidade” (Comitê de Sustentabilidade) 

 

“Para a tomada de decisão, a escolha das ações é feita internamente e não há 

participação dos stakeholders nem de vizinhos. Fazemos um ranqueamento de 

relevância e materialidade.” (Diretoria de Operações e Comitê de 

Sustentabilidade) 

 

“Desenhamos os principais pontos a serem abordados nas reuniões, definimos a 

frequência das reuniões e mantemos os registros.” (Comitê de Sustentabilidade) 
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A estrutura organizacional projetada para atender as dimensões sociais e ambientais inicia 

com a Diretoria de Operações que tem a responsabilidade pela sustentabilidade, tem o Comitê 

de Sustentabilidade, que é um comitê técnico, mas com status de executivo e com 

responsabilidade pelas questões sociais e ambientais e não tem área especialista para nenhuma 

das dimensões, com exceção das questões trabalhistas que são de responsabilidade do 

Departamento de Recursos Humanos. Não tem uma diretoria responsável nem área criada 

para atender os investidores. 

 

“Não temos uma hierarquia padrão, depende de área.” (Comitê de 

Sustentabilidade) 

 

“O comitê de Sustentabilidade é formado pelo coordenador da área de Marketing 

e pela Diretora de Operações, não é formal.” (Comitê de Sustentabilidade) 

 

“Hierarquicamente, o Comitê de Sustentabilidade responde para a Diretoria de 

Operações.” (Comitê de Sustentabilidade) 

 

A responsabilidade pela execução das ações é dos gerentes de cada área e eles contam com o 

apoio dos voluntários, que são colaboradores da organização. 

 

“Temos os voluntários que incentivamos, mas não é um programa formal, é um 

programa que quando tem ações as pessoas vão, participam e incentivamos, 

inclusive em horário de trabalho.” (Diretoria de Operações e Comitê de 

Sustentabilidade) 

 

Relativamente aos canais de comunicação disponibilizado para o público interno e externo, 

estão a webpage, com o Fale Connosco, a página do Facebook e um jornal interno. Não tem 

canal exclusivo para atender investidores. 

 

“Desde 1988, temos um jornal interno que mantém os colaboradores informados. 

Disponibilizamos uma série de murais, que são atualizados diariamente. 

Mantemos um site e uma fanpage que interagem com o colaborador e e-mails 

marketing são disparados rotineiramente fortalecendo a gestão da informação.” 

(RS 2014) 

 

“Externamente a comunicação acontece pelo site da organização, temos o facebook.” 

(Comitê de Sustentabilidade) 

 

É feito uso de uma organização terceirizada para auxilar na confecção do RS. 
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“Utilizamos organização terceirizada que nos apoia na confecção do Relatório de 

Sustentabilidade.” (Comitê de Sustentabilidade) 

 

Relativo ao uso de sistemas, programas e ações, a organização faz uso de sistemas integrados 

de gestão, a citar o Balanced Scorecard, é certificada ambiental pela ISO9001, 14001 e 

ROHS, porém, não são todas as unidades certificadas. Não possui certificação social, pratica 

benchmarking, participa de encontros setoriais e de classe, apresenta adesão a convenções e 

é signatário do Pacto Global da ONU. Quanto ao benchmarking social e ambiental, este é 

realizado nos encontros setoriais, núcleos ou de classe. 

 

Faz uso de sistemas específicos para controlar as atividades ambientais e sociais, não tem 

sistema de avaliação e recompensas e realiza programas sociais com a comunidade. 

 

Quanto aos programas sociais realizados, para os colaboradores os programas voltam-se para 

a saúde e bem-estar, à capacitação, formação de liderança, auxílio à educação formal e 

Programa Voluntariado. Com a comunidade tem o programa Reciclar EPS, que se trata de um 

programa socioambiental e beneficia alguns stakeholders broad sense, bem como à própria 

organização. Mas também é feito participação em diversas atividades desportivas na cidade, 

parcerias de combate ao uso de drogas e contra violência infantil e adolescentes.   

 

EPS é 100% reciclável, com baixo consumo de água e energia e sem gerar gases 

de efeito estufa ou resíduos tóxicos. Para evitar que ele seja indevidamente 

depositado em aterros, desde 2007 contamos com o Programa Reciclar EPS, que 

foi ampliado em 2014. (RS 2014) 

 

Em nossa cidade patrocinamos a equipe de Bocha Paralímpica. Em parceria com 

o CEPE - Centro Esportivo para Pessoas Especiais, realizamos campeonatos 

oficiais, como a etapa do Circuito Catarinense, e campeonatos nacionais. 

Apoiamos, também, o PROERD - Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e à Violência, idealizado para prevenir o uso e tráfico de drogas e a 

violência junto a crianças e adolescentes em fase escolar e o Lar Abdon Batista. 

(RS 2014) 
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CASO 6 – ORGANIZAÇÃO O6 

 

Nesta organização foi entrevistado o setor Gestão de Environment, Health and Security (EHS) 

Planta Brasil, Meio Ambiente e o entrevistado foi o supervisor desta área. As questões sociais 

foram também respondidas por este entrevistado. Para divulgar suas ações sociais e 

ambientais esta organização adota o modelo GRI, mas não menciona o nível de aderência 

adotado. 

Pela 12ª vez consecutiva, o nosso Relatório segue as diretrizes de reporte 

propostas pela Global Reporting Initiative (GRI), e pela primeira vez, elaboramos 

um Relatório aderente à G4, a quarta e mais atual geração de Diretrizes da GRI, 

lançada em julho de 2013. (RS 2014) 

 

A iniciar a análise com a descrição do processo de busca de informações ambientais e sociais, 

verificou-se que o mesmo é realizado individualmente pelas áreas e há envolvimento dos 

stakeholders por meio de pesquisas online, disponível na webpage da organização. São 

também definidos os principais públicos de relacionamentos.  

 

Principais públicos de relacionamento são os Acionistas, clientes, organização do 

grupo, colaboradores, fornecedores, comunidades do entorno das nossas 

operações e terceiros.  (RS 2014). 

 

“Cada área faz a sua busca de informações, uma ou duas vezes ao ano as áreas 

se reúnem para realizar a análise das informações e determinar prioridades.” 

(EHS) 

 

A busca de informações sociais com a comunidade é realizada pela área da Comunicação, 

que é responsável pela dimensão social com o público externo. E a busca de informações 

ambientais é organizada pela área Gestão EHS mas é feito a busca pelas áreas de toda a 

organização. É realizado a análise dos impactos ambientais. 

 

“Realizamos consulta presencial e online com nossos públicos de 

relacionamentos.” (Gestão EHS) 

 

Realizamos análise dos impactos de nossas ações na comunidade onde 

analisamos as externalidades tais como ruídos, emissões atmosféricas, 

efluentes.” (Gestão de EHS) 
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A liderança da RSC não apresenta seu comprometimento com a responsabilidade social e 

ambiental claramente no RS, porém, declara que os princípios da organização estão 

sustentados em cinco pilares e destes, um é a sustentabilidade e o outro são as pessoas, 

conforme o relatório de sustentabilidade de 2014.  

 

As diretrizes sociais estão definidas na Política de Investimento Social Privado, a qual norteia 

a aplicação de recursos de forma permanente em ações sociais na comunidade. São também 

definidas a política de responsabilidade ambiental, Código de Ética, Código de Conduta e 

Políticas Globais de Compliance e a Carta de Valores Organizacionais. Esta organização 

definiu também a Política anti-corrupção, que está inserida no Código de Ética e nas Políticas 

Globais de Compliance. 

 
Valores: Diversidade e inclusão; Espírito de vitória; Integridade; Respeito; 

Trabalho em equipe. (RS 2014) 

 
Temos a Política de Investimento Social Privado, o Código de Ética, Políticas 

Globais de Compliance, Código de Conduta e a Carta de Valores Organizacionais. 

(RS 2014) 

 

A inserção das questões sociais e ambientais no planeamento estratégico apresenta um 

processo compartilhado entre os gerentes das áreas, as áreas de assessoria e a diretoria. Estão 

também incluídos alguns líderes de área. 

 

“Participam na elaboração de objetivos e metas ambientais o Vice-presidente de 

Operações, gerentes de EHS – Environment, Health and Security, gerentes das 

áreas e líderes.” (EHS) 

 

“Algumas metas são estabelecidas pelo grupo corporativo, porém, são definidas 

estrategicamente e geralmente estão alinhadas à redução de custo, ou tendência, 

não é algo rígido.  Outras metas são definidas a partir do diálogo com as áreas, 

com os encontros com outras organizações.” (Gestão EHS) 

 

Para conectar a gestão e a operação do dia a dia da organização, alinhando-as à 

estratégia e objetivos, realizamos eventos como o Encontro Anual das Lideranças 

(Leadership Meeting) e os Diálogos Estratégicos, que contam com a participação 

de diretores que fazem parte do staff da companhia. (RS 2014) 

 

“Para garantir que a estratégia de sustentabilidade permeie toda a nossa 

operação, contamos com uma estrutura interna dedicada, liderada pela vice-

presidente de Sustentabilidade.” (Gestão EHS) 
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A estrutura organizacional projetada para atender as dimensões conta com uma vice-

presidência de sustentabilidade, uma área de gestão ambiental em nível de gerência, sendo 

esta a Gestão EHS, e uma área especialista para a dimensão social com o público externo, a 

qual pertence à área de Comunicação. 

 

Esta organização não faz uso de um comitê executivo específico para as dimensões sociais e 

ambientais, e estas questões são de responsabilidade da vice-presidência de Sustentabilidade. 

A linha hierárquica para as questões sociais é direta da vice-presidência para a área da 

Responsabilidade Social Corporativa, todavia, é feito uso de um comitê executivo, mas que 

possui responsabilidade com outras áreas também. 

Os investidores são atendidos pela organização controladora, que detém o poder sobre as 

ações.  

 

Para garantir que a estratégia de sustentabilidade permeie toda a nossa operação, 

contamos com uma estrutura interna dedicada, liderada pela vice-presidente de 

Sustentabilidade, que também responde pelas áreas de Recursos Humanos, 

Comunicação, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e Relações Institucionais. (RS 

2014) 

 

Para a dimensão ambiental, a estrutura inicia com a vice-presidência de operações, que 

também é de Sustentabilidade, não tem uma diretoria específica, mas tem uma área de 

assessoria denominada Gestão Environmet, Health and Security (EHS), os líderes de EHS e 

o time (equipa) de meio-ambiente. 

 

As ações ambientais internas estão sob responsabilidade dos gerentes de área, todavia, 

recebem assessoria da área do Gerente de EHS, dos líderes de EHS e apoio técnico dos times 

de meio ambiente.  

 

Para a dimensão social há que dividir em duas. Para lidar com os stakeholders internos, neste 

caso os colaboradores, a responsabilidade é da área de Gestão de Pessoas. E para lidar com 

os stakeholders externos, incluindo a comunidade envolvente, a responsabilidade é da área de 

Comunicação.  
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As ações sociais com a comunidade estão sob responsabilidade da área de Comunicação e a 

efetivação acontece por meio de grupos de voluntários, que são colaboradores desta 

organização. 

 

“A hierarquia é Presidência, Vice-presidente de Operações para as questões 

ambientais, Vice-presidente de Comunicação, Sustentabilidade e RH para as 

questões sociais e ambientais extermas. Não temos diretoria específica, em 

seguida vem o Gerente de EHS, líder de EHS e o time de Meio Ambiente.” (Gestão 

EHS) 

 

“Temos também um programa com a comunidade que são colaboradores 

voluntários que realizam suas ações sociais.” (Gestão EHS) 

 

“A parte social está sob responsabilidade da área de Comunicação.” (Gestão 

EHS) 

 

Também é feito uso de terceiros como consultores para as questões ambientais, não se 

limitando às questões legais. 

 

Fazemos uso de terceirizados somente como ‘consultores’ para solucionar 

diversos problemas de natureza ambiental, mas a execução fica a cargo de nossa 

organização.” (Gestão EHS) 

 

A estrutura organizacional também disponibiliza canais de comunicação para o público 

interno e externo e um canal exclusivo para os investidores na sua webpage. 

 

“Os canais de comunicação interno são formalizados e fazem uso do sistema 

informatizado denominado E People System (EPS). E os canais de comunicação 

externo estão disponibilizados na página, no Fale Connosco. Temos Canais de 

Denúncia em todas as unidades espalhadas pelo mundo.” (EHS) 

 

 

Quanto ao uso de sistemas, programas e ações, esta organização utiliza sistemas integrados 

de gestão, tanto para toda a organização, quanto para a gestão ambiental. Também utiliza 

sistemas específicos e tem programa de incentivo e recompensas, Programa Voluntariado, faz 

uso de orçamento social e ambiental, pratica benchmarking, participa em encontros setoriais, 

de classe e de comitês, tem diversos prêmios, realiza diversas ações sociais com a 

comunidade, é aderente aos pactos e convenções globais e participa em feiras e conferências.  
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Como busca de padronização de seus processos e de legitimação de suas atividades, esta 

organizações tem certificação ambiental e social, sendo estas as ISOs, OHSAS e ROHS.  

 

Nossa unidade Brasil é certifica pela ISO9001, OHSAS18001, ROHS IECQ QC 

080.000 e ISO14001. (RS 2014) 

 

Quanto aos programas sociais desenvolvidos para seu público de interesse, identificou-se que 

para os colaboradores os programas estão voltados à capacitação, formação de líderes, neste 

incluindo-se o programa trainee, participação nos resultados, saúde e segurança e programa 

voluntariado.  

Para a comunidade são também criados programas sociais e estão voltados à admissão de 

pessoas com deficiência, programa prêmio de ecologia que acontece nas escolas do 

município. 

 

CASO 7 – ORGANIZAÇÃO O7 

 

Nesta organização foram entrevistados os setores de Engenharia Ambiental e o setor 

Responsabilidade Social. Esta organização divulga suas informações sociais e ambientais no 

modelo de um Relatório Social. 

 

Nosso Relatório Social apresenta o resultado visível de nossas ações, resultados e 

compromissos sob o ponto de vista social. (Relatório Social 2014) 

 

A iniciar a análise com a descrição do processo de busca de informações, as práticas são 

realizadas  pelas áreas de Engenharia Ambiental para as questões ambientais e pela área 

especialista Responsabilidade Social. Para a dimensão ambiental é feito levantamento dos 

requisitos legais, não é feito a busca para identificar os impactos ambientais da vizinhança, 

não é feito contato com a comunidade e, portanto, também não há envolvimento dos 

stakeholders. Entretanto, é feito o mapeamento dos aspectos ambientais internos. 

 

“Fazemos levantamento dos requisitos legais, não temos contato direto com a 

vizinhança, não fazemos levantamento das necessidades e não fazemos análise de 

impacto social ou ambiental na vizinhança, porém, internamente é feito 

mapeamento de todos os aspetos ambientais.” (Engenharia Ambienal) 
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As práticas para a dimensão social são um pouco diferentes. Por exemplo, as atividades sociais 

com os stakeholders internos estão sob responsabilidade do setor de recursos humanos, que 

buscam informações legais, salariais, de necessidade futura de recursos humanos e 

capacitação técnica. 

 

Atualmente não é feito pesquisa na comunidade e com o público interno é feito pesquisa 

periódica sobre capacitação. 

 

“Pesquisa feito na comunidade, órgãos públicos, legislação, órgãos de classe, 

dados numéricos da cidade e público interno gerou o documento Política de 

Investimento Social Privado, que é a diretriz sobre o posicionamento social na 

comunidade.” (Responsabilidade Social) 

 

“Atualmente não é feito contato direto com a comunidade para identificar as 

necessidades e não é realizado análise de impactos sociais. É feito 

periodicamente pesquisa interna sobre capacitação dos funcionários sendo 

depois realizado os cursos de capacitação.” (Responsabilidade Social) 

 

 

Quanto à liderança da RSC, as práticas indicam que o comprometimento com a 

responsabilidade social e ambiental está expresso publicamente no RS.  

 

Valores: Pessoas; (…); Meio ambiente e comunidade; (…). (RS 2014) 

 

Quanto às diretrizes ambientais e sociais, os comportamentos estão definidos na Política de 

Gestão da organização, no Código de Ética e Conduta, Política de Investimento Social Privado 

e no Manual de Política e Gestão Ambiental.  

 

Política de Gestão: Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Responsabilidade Social e 

Qualidade. (RS 2014) 

 

“Temos o Código de Ética no qual no 10º ítem está expresso ‘seguir as normas 

ambientais da companhia’. Temos o Manual Ambiental de Gestão e Política 

Ambiental e nos Valores da organização o tema ‘meio ambiente e comunidade’ é 

diretriz para as tomadas de decisões.” (Eng. Ambiental) 

 

Quanto ao processo de inserção das questões sociais e ambientais no planeamento estratégico 

da organização, este é um processo compartilhado havendo envolvimento dos diretores e 

gerentes para a dimensão ambiental.  
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“As metas e objetivos ambientais são feitos uma vez por ano por meio de reunião 

de análise dos critérios com a alta direção onde validamos os objetivos e metas 

para o ano. Neste processo participam o Vice-presidente e a área da Engenharia 

Ambiental.” (Engenharia Ambiental) 

 

“O plano de ação ambiental é gerado a partir da legislação.” (Eng. Ambiental) 

 

“As metas ambientais são validadas pela diretoria.” (Eng. Ambiental) 

 

“As metas e objetivos ambientais estão inseridas no planeamento estratégico no 

tema ‘sustentabilidade’.” (Eng. Ambiental) 

 

Todavia, para a dimensão social há envolvimento dos gestores de topo somente para novas 

decisões e o processo neste caso é compartilhado. Para as escolhas de ações que já fazem 

parte do dia-a-dia, ou que estejam previstas na Política de Investimento Social Privado, a 

decisão é da área da Responsabilidade Social, mas é tomada em conjunto com um comitê 

técnico, denominado Comitê de Investimento Social. Neste momento não há participação da 

diretoria e as escolhas não são consideradas no planeamento estratégico, apenas no 

orçamento. 

 

“As decisões são tomadas em conjunto com o Vice-presidente, Presidente e 

alguns gestores específicos. Quando tem novos projetos ou mudança do existente 

os gestores de topo participam da decisão, porém, para o que já foi decidido e 

que está no dia-a-dia da organização não há participação nas decisões porque já 

foram decididos.” (Responsabilidade Social) 

 

“A área de Responsabilidade Social é quem define os objetivos e metas sociais e 

não são discutidas com a gestão de topo. As decisões são tomadas por um comitê 

integrado por representantes de diversas áreas da organização e denomina-se 

Comitê do Investimento Social.” (Responsabilidade Social) 

 

Quanto à estrutura organizacional desenhada para atender as duas dimensões, a organização 

desenvolveu uma área de Engenharia Ambiental, com status de gerência e com a função de 

gerir toda as atividades ambientais operacionais internas. A responsabilidade pela execução 

das ações ambientais pertence aos gerentes de áreas, que são assessorados pela Engenharia 

Ambiental e auxiliados por grupos de representantes de área. 

 

 “A área Gestão Ambiental é responsável pela gestão e operação das atividades 

da dimensão ambiental, está sob responsabilidade da Diretoria de Meio Ambiente 
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e Novos Negócios, que está subordinado ao Vice-Presidente de Novos Negócios 

e Pesquisa.” (Eng. Ambiental) 

 

“Não temos comitês técnico para as questões ambientais operacionais, porém, 

cada unidade fabril tem um representante ambiental que se reúnem 

quinzenalmente.” (Eng. Ambiental) 

 

A dimensão social com o público externo tem uma área especialista que pertence à área de 

Comunicação e Responsabilidade Social que responde para a Vice-Presidência de 

Desenvolvimento Humano e Organizacional. Foi criado um comitê técnico de apoio à tomada 

de decisão que auxilia a área da Responsabilidade Social. O público interno é atendido pelo 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

“A hierarquia da Responsabilidade Social inicia com o Conselho de 

Administração, seguida pela Diretoria Executiva e seguida pela Vice-Presidência 

de Desenvolvimento Humano e Organizacional, finaliza com a área de 

Comunicação e Responsabilidade Social que é responsável pela gestão e 

monitoramento das ações sociais com a comunidade do entorno.” 

(Responsabilidade Social) 

 

“Temos o Comitê de Investimento Social que possui o estado de assessoria. Temos 

a área da Responsabilidade Social que está hierarquicamente subordinado à área 

de Recursos Humanos.” (Responsabilidade Social) 
 

“Não temos comitê de Sustentabilidade, mas temos Comitê de Ética e Conduta.” 

(Responsabilidade Social) 

 

Relativamente à execução das ações sociais com a comunidade externa, esta é realizada por 

terceiros que são parceiros nas ações e internamente é a própria organização quem as executa 

e envolve alguns colaboradores voluntários por meio de Programas Voluntariado. 

 

“A execução das ações sociais com a comunidade externa é realizada por 

terceiros, pessoas com conhecimentos profissionais, são os nossos parceiros. As 

ações internas são executadas pela própria organização.” (Responsabilidade 

Social) 
 

Quanto aos canais de comunicação, estão disponibilizados na webpage para o público em 

geral por meio do Fale Connosco, telefone, e-mail, formulário e um canal exclusivo de 

denúncia. Também é publicado mensalmente um jornal na comunidade e é realizado 

trimestralmente um encontro com os líderes de todas as unidades industriais para atualização 
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e nivelamento das informações. Tem também um canal exclusivo para os investidores em sua 

webpage. 

 

Disponibilizamos canais de comunicação exclusivos para receber denúncias de 

comportamentos que não estejam em sintonia com as orientações do Código. (RS 

2014) 

 

Dentre outras iniciativas, mensalmente é publicado o jornal Repórter e 

trimestralmente é realizado o Encontro de Líderes, com gestores de todas as 

unidades, para a difusão de informações relevantes da Companhia. (RS 2014) 

 

 

Quanto ao uso de sistemas, programas e ações, esta organização faz uso das práticas da CG 

no suporte da RSC, podendo-se citar o uso de sistemas integrados de gestão, sistemas 

específicos, sistema de incentivos e recompensas, Programa Voluntariado, uso de orçamento 

ambiental e social e realizam mensuração para a dimensão ambiental.  

 

Para a dimensão social a mensuração é qualitativa e monetária por meio do orçamento. 

 

Nos seus relacionamentos externos, esta organização participa em encontros setoriais, de 

classe e núcleos, apresenta certificação ambiental (ISO14001), mas não tem para a área social, 

e praticam benchmarking, que é realizado nos encontros setoriais e de classe e envolve 

assuntos diversos a incluir neste as questões socioambientais. 

 

Por fim, as informações contábeis utilizadas são de custo, mas quem realiza o monitoramento 

das ações é a Controladoria por meio do orçamento. 

 

Os programas sociais com os stakeholders realizado pela organização O7 tem dois grupos que 

são atendidos, a citar os colaboradores e a comunidade. Para os colaboradores os programas 

voltam-se à formação escolar básica, que envolve o ensino fundamental e médio dos filhos 

dos colaboradores, cursos de capacitação, cursos de treinamento e desenvolvimento, bolsas 

de estudos, programa ergonomia e programa de estágios. São também, realizadas campanhas 

de vacinação, de atenção à saúde da mulher, reeducação alimentar, ginástica laboral, 

antitabagismo, dentre outros. 
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Para a comunidade são oferecidos cursos voltados à profissionalização, a citar o Programa 

Jovem Aprendiz, o programa de formação escolar básica e que é extensivo aos filhos de 

trabalhadores de outras indústrias. Também tem programas voltados à prática de desporto, 

meio ambiente, educação e cultura. 

 

Conscientes da importância do nosso papel no desenvolvimento das comunidades 

vizinhas, apoiamos e desenvolvemos programas com foco na defesa e preservação 

do meio ambiente, na educação, no esporte e na cultura. (RS 2014) 

 

Em 2014, desenvolvemos e impulsionamos 28 iniciativas e projetos sociais, 

investindo mais de R$ 884 MIL entre recursos próprios e incentivados. Ao todo, 

foram 5.648 crianças e adolescentes beneficiados, crescimento de 27,8% em 

relação ao ano anterior. (RS 2014) 

 

A Contabilidade é utilizada na etapa de controlo pela Controladoria e o documento utilizado 

é o orçamento, todavia, as informações tem origem na Contabilidade Financeira. 

 

A Controladoria faz apenas o acompanhamento do orçamento (ambiental e 

social), a ficar a Contabilidade sem participação objetiva no processo do CG no 

suporte da RSC. (Engenharia Ambiental). 

 

 

CASO 8 – ORGANIZAÇÃO O8 

 

 Nesta organização foram entrevistados as áreas de Relações com Investidores (RI) e a área 

da Sustentabilidade. A entrevista aconteceu por telefone, e face às dificuldades que esta 

tecnologia ainda apresenta, as declarações estão misturadas, portanto, serão identificados os 

dois setores como declarantes.  

 

Esta organização adota o termo sustentabilidade para se referir às questões sociais e 

ambientais.  

 

“Na sustentabilidade estão incluídas as dimensões sociais e ambientais, elas 

estão permeadas, não estão separadas.” (RI e Sustentabilidade) 

 

A iniciar a análise com a descrição do processo de busca de informações, as práticas são 

realizadas pela área da sustentabilidade, que tem a responsabilidade pela dimensão ambiental 
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e social. É realizado pesquisa online com diferentes grupos de stakeholders, análise dos 

impactos ambientais e sociais na comunidade envolvente e é feito acompanhamento da 

legislação e ambiente regulatório.  

 

 

“Realizamos pesquisa de materialidade por meio de entrevistas onde buscamos 

conhecer a perceção dos stakeholders das nossas ações de sustentabilidade, de 

nosso desempenho. realizamos anualmente e na forma online para diferentes 

públicos.” (RI e Sustentabilidade) 

 

“Realizamos análise de nosso impacto social e ambiental.” (RI e 

Sustentabilidade) 
 

(…) acompanhar legislações e o ambiente regulatório. (RS 2014) 

 

As informações ambientais são realizadas ao longo do ano e buscam avaliar os itens mais 

representativos com a finalidade de identificar possíveis impactos.  

 

Uma das ações realizadas ao longo do ano foi a extensa avaliação dos itens mais 

representativos em nossas categorias com a finalidade de identificar os possíveis 

impactos desde a etapa de obtenção das matérias-primas até o descarte da 

embalagem. O objetivo de todas essas análises é trazer evolução aos processos 

internos. (RS 2014) 
 

 

As práticas de liderança da RSC não apresentam de forma clara o comprometimento com a 

responsabilidade social e ambiental. No último RS identifica-se apenas a expressão de 

valorização das pessoas e das relações.  

 

Nossos valores: (…) Valorização das Pessoas e das Relações. (RS 2014) 

 

Quanto às diretrizes das questões sociais e ambientais, estas estão definidas na Política de 

Saúde e Meio Ambiente, Política de Introdução de Matérias-Primas e o Código de Conduta.  

 

“Temos Política de Saúde, Segurança e meio ambiente e Código de Conduta.” 

(RI e Sustentabilidade) 
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Todas as novas matérias-primas incorporadas nos produtos passam por análises 

de (…) e sustentabilidade, conforme nossa Política de Introdução de Matérias-

Primas.” (RS 2014) 

 

Relativamente ao processo de inserção das questões sociais e ambientais no planeamento 

estratégico, é adotado um modelo compartilhado para a tomada de decisão onde estão 

presentes os diretores e gerentes e as propostas tem origem no ‘chão de fábrica’ das unidades. 

 

“Planeamos a dimensão social e ambiental iniciando-se com os Grupos de 

Trabalho, que propõe as iniciativas, metas, cronograma, indicadores e 

resultados, apresentam-nas ao ‘Sponsor’, que as qualifica e as defende junto ao 

Comitê Executivo e vice-presidente.” (RI e Sustentabilidade) 

 

As informações consideradas no planeamento tem origem nas pesquisas realizadas, mas no 

planeamento elas são consideradas por temas e estão incluídas no grande tema 

sustentabilidade. Os stakeholders prioritários considerados são os colaboradores, 

comunidade, fornecedores, franqueados, revendedores e clientes/consumidores, porém, eles 

não participam da fase de definição do planeamento estratégico.  

 

“As informações que consideramos em nosso planeamento são as obtidas a partir 

da pesquisa de materialidade, portanto, os temas que estão relacionados com o 

setor em que atuamos são os que usamos e a estratégia é direcionada por estes 

temas.” (RI e Sustentabilidade) 

 

 “Nossos stakeholders prioritários são os colaboradores, comunidade, 

fornecedores, franqueados, revendedores e clientes/consumidores.” (RI e 

Sustentabilidade);  

 

“Definimos os objetivos e metas ambientais e sociais a partir da ‘qualificação’ 

pelo Sponsor e defendida perante o Comitê Executivo.” (RI e Sustentabilidade) 

 

“Os Stakeholders não participam do processo de escolha dos objetivos, metas e 

ações sociais e ambientais.” (RI e Sustentabilidade) 

 

A estrutura organizacional desenhada para atender as dimensões ambientais e sociais tem 

uma gerência que atende estas dimensões e denomina-se sustentabilidade, tem um sponsor, o 

Líder, a Direção executiva e Grupos de Trabalho. Para atender os stakeholders internos existe 
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o Departamento de Recursos Humanos. Os investidores não contam com uma área específica 

para atendê-los.  

 

“Não temos comitês específicos para as questões sociais e ambientais, por conta 

disso fazemos uso dos comitês formais já existentes para conduzir o tema na 

organização.” (RI e Sustentabilidade) 

 

“O Sponsor é um diretor que, além de conduzir sua área de atuação, orienta o 

plano de ação de um foco de sustentabilidade, ou seja, é o ‘patrocinador’ do tema 

na organização.” (RI e Sustentabilidade) 

 

“O Líder é um gerente que responde diretamente ao sponsor. Ele lidera as 

atividades do grupo de trabalho, planeando e garantindo a execução das 

iniciativas previstas no plano de ação.” (RI e Sustentabilidade) 

 

 

Em termos hierárquicos, a ordem projetada, de baixo para cima, inicia com os grupos de 

trabalho, gerência de sustentabilidade, sponsor, comitê e vice-presidência. 

 

“A hierarquia funcional das responsabilidades para a dimensão social e 

ambiental, em ordem crescente, inicia com o Grupo de Trabalho, a Gerência de 

Sustentabilidade, Sponsor, Comitê Executivo e Vice-Presidência.” (RI e 

Sustentabilidade)  

 

A execução das ações é de responsabilidade de cada área, que são auxiliadas pelos Grupos de 

Trabalho e pela Gerência de Sustentabilidade. Esta organização não faz uso de entidades 

externas para a realização das ações de responsabilidade social corporativa. 

 

“A responsabilidade pelo atingimento das metas socio-ambientais, é de cada 

área.” (RI e Sustentabilidade) 

 

“Não utilizamos terceirizados para a execução das ações.” (RI e 

Sustentabilidade) 

 

Esta organização disponibiliza diversos canais de comunicação para seu público, interno e 

externo, mas não tem um canal exclusivo para investidores. 

 

“Temos canais de comunicação para o público interno, formais e utilizamos 

intranet para garantir o engajamento dos colaboradores nas questões sociais e 

ambientais. Utilizamos também revistas e extranet. Também disponibilizamos 
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canais de comunicação para o público externo na webpage, a citar os, Portal, 

Facebook, Instagram, Twiter, youtube, Flickr, Tumblr, Centrais de 

relacionamento e Ouvidoria.” (RI e Sustentabilidade) 

 

Esta organização faz uso de sistemas, programas e ações para assegurar o efetivo e eficaz 

atingimento dos objetivos estratégicos. Desta forma, podem ser citados o uso de sistemas 

integrados de gestão, sistemas específicos, o uso de orçamento ambiental e social e a 

mensuração de desempenho das ações ambientais e sociais. 

 

Esta organização é certificada ao nível ambiental e social, mas não possui o Sistema de Gestão 

Ambiental. Participa de encontros setoriais e de classe, faz uso de sistema de incentivo e 

recompensas e realiza benchmarking para as questões sociais e ambientais, que é praticado 

nestes encontros setoriais e de classe e na análise de RS de organizações do setor. 

 

“Temos as certificações ISO14001 e OHSAS18000.” (RI e Sustentabilidade) 

 

Os programas e ações sociais realizados na comunidade estão focados em atender jovens e 

mulheres, e voltam-se, em sua maioria, à capacitação profissional. Assim, são realizados 

programas de formação profissional, jovem aprendiz, doações, repasse de recursos para 

instituições que promovam os direitos da criança e do adolescente e, baseado nos Princípios 

do Empoderamento das Mulheres, são feitos esforços para conseguir a equidade de gênero. 

Para os colaboradores também são desenvolvidos programas e ações sociais, podendo-se citar 

os investimentos realizados em capacitação do colaborador e programas dedicados às famílias 

de colaboradores voltados à educação, nutrição infantil e ergonomia. 

 

 

CASO 9 – ORGANIZAÇÃO O9 

 

Nesta organização foi entrevistado a área Assessoria de Responsabilidade Socioambiental 

(AsRS) mas foram entrevistadas duas pessoas, uma com responsabilidade pelas questões 

sociais e a outra pelas questões ambientais. Esta organização concentra  as duas dimensões na 

área de sustentabilidade.  
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“A organização tem a Assessoria de Responsabilidade Socioambiental e esta área 

cuida das dimensões sociais e ambientais de todas as regionais.” (AsRS) 

 

Optamos por seguir as Diretrizes GRI G4 “de acordo” – opção Abrangente 

(Comprehensive), incluindo o Suplemento do Setor de Energia Elétrica. (RS 

2014) 

 

A entrevista aconteceu em paralelo com a reunião anual realizada com os stakeholders, que 

neste ano aconteceu no dia 08 de janeiro de 2016. A finalidade do encontro anual foi de definir 

os temas a serem apresentados no Relatório de Sustentabilidade e de receber feedback do ano 

anterior. Portanto, o relato dos entrevistados foram anotadas durante a reunião e foram 

complementadas após a reunião com a pessoa responsável pela dimensão ambiental. 

 

A iniciar a análise com a descrição do processo de busca de informações, as práticas indicam 

que a organização realiza um painel dos stakeholders e envolve os colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviços contratados e outros. Estas informações acabam por 

compor a Matriz de Materialidade. 

 

“É feito pesquisa interna com os colaboradores, externa com terceirizados, 

fornecedores, e outros e as informações após análise geraram a Matriz de 

Materialidade, onde são identificados os temas a serem trabalhados no 

planeamento estratégico.” (AsRS) 

 

“Em 2014 foi realizado um Painel dos Stakeholders, presencial com 

fornecedores, sindicatos, comunidade, organizações não-governamentais e 

outros, todavia, os representantes da comunidade e sociedade não vieram. 

Também é feito pesquisa com os colaboradores.” (AsRS) 

 

“Também foi feito pesquisa com os colaboradores para escolha dos temas.” 

(AsRS) 

 

 

As informações ambientais estão focadas na legislação e a busca acontece nas fases em que 

projetos novos são iniciados ou nas épocas de renovação de licenciamento. Entretanto, em 

2015 a questão ambiental passou a incluir informações externas e internas relativas aos 

processos. 

 

As questões ambientais estão voltadas para os problemas de licenciamento, 

quando se iniciam projetos novos ou quando do momento da renovação do 
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licenciamento. Neste momento é que são realizadas as análises dos impactos 

ambientais. (AsRS) 

 

Em 2015 iniciou-se uma nova forma de ver a questão ambiental, passando-se a 

conceber uma Gestão Ambiental mais ampla, pertencente à estratégia da 

Sustentabilidade, onde passam a ser incluídas as questões ambientais externas e 

internas relativas aos processos, a citar gerenciamento de resíduos, redução de 

consumo de energia elétrica, água e combustíveis. (AsRS) 

 

 

O público de interesse definido pela organização compreende o Poder Público, Agentes 

Intrasetoriais, Mercado Financeiro, Público Interno, Sociedade, Órgãos Públicos, Clientes, 

Fornecedores, Imprensa, Compartilhadores de Infraestrutura (RS 2014). 

 

A liderança da RSC apresenta seu comprometimento com as questões ambientais e 

responsabilidade socioambiental publicamente no RS e de forma expressa.  

 

Comprometimento: com colaboradores, meio ambiente, investidores, 

comunidade, clientes, honestidade, transparência; Responsabilidade 

Socioambiental: comprometimento com programas sociais. (RS 2014) 

 

 

As diretrizes para as duas dimensões estão definidas na Política de Responsabilidade 

Socioambiental, Política de Comunicação, Política de Relacionamento com Fornecedores e 

Código de Conduta Ética. 

 

“Temos a Política de Responsabilidade Socioambiental, o Manual Socio-

ambiental da ANEEL, a política de RH, Política de Gestão Estratégica de Riscos 

e Controlos Internos.” (AsRS) 

 

“Fazemos uso do Manual Socio-ambiental da ANEEL12.” (AsRS) 

 

Quanto à inserção das questões sociais e ambientais no planeamento estratégico, este 

processo é compartilhado e centralizado na AsRS. A escolha dos objetivos e metas ambientais 

tem origem no documento Matriz de Materialidade, mas o processo de definição é 

compartilhado com diretores e os gestores da área da sustentabilidade. 

 

                                                 
12 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
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 “As metas e objetivos sociais e ambientais são propostas em conjunto com a 

ASRS e a Diretoria de Planeamento Estratégico, depois são validadas por 

deliberação pelo Conselho Administrativo e as Diretorias e sem seguida inseridas 

no Planeamento Estratégico.” (AsRS) 

 

A questão ambiental passou a ser vista de forma diferente, passando a ser gerenciada pela 

AsRS, tanto questões internas, quanto externas. 

 

“Em 2015 iniciou-se uma nova forma de ver a questão ambiental, passando-se a 

conceber uma Gestão Ambiental mais ampla, pertencente à estratégia da 

Sustentabilidade, onde passam a ser incluídas as questões ambientais externas e 

internas relativas aos processos, a citar gerenciamento de resíduos, redução de 

consumo de energia elétrica, água e combustíveis.” (AsRS) 

 

A estrutura organizacional desenhada para atender as dimensões sociais e ambientais tem 

uma assessoria de responsabilidade socioambiental, um comitê de sustentabilidade com nível 

de assessoramento do conselho e um comitê de ética. Não usa entidades externas para 

realização das ações sociais e ambientais, mas é estimulado a participação dos colaboradores 

em ações sociais, a ficar a responsabilidade pela execução das ações para cada uma das áreas, 

que são auxiliados pelos Grupos de Trabalho. Também tem um Departamento de Relações 

com Investidores. 

 

“A hierarquia do processo socioambiental em nossa organização, em ordem 

crescente, temos a Divisão Jurídico Ambiental, os Departamentos, a Assessoria 

de Responsabilidade Socioambiental, a Diretoria e o Conselho de 

Administração.” (AsRS) 

 

“Não temos terceirizados para executar as ações socioambientais externas, é a 

própria ASRS quem executa.” (AsRS) 

 

“Temos o Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Ética, dentre outros comitês, 

em nível de assessoramento do Conselho.” (AsRS) 

 

Quanto aos canais de comunicação disponibilizados para o público externo existem a 

webpage, telefone, presencial, twitter, Portal Eletrônico, ouvidoria, SMS. Para o público 

interno tem a intranet, correio eletrônico, vídeo-conferência, jornal interno, participação em 
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comissões e as Instruções Normativas. Para os investidores é disponibilizado um canal 

exclusivo na webpage. 

 

Quanto ao uso de sistemas, programas e ações, é feito uso de sistema integrado de gestão da 

organização, a citar o SAP, não tem o Sistema Integrado de Gestão – SIG, não tem certificação 

ambiental, mas tem da qualidade e social (NBS1600113), não é feito uso de sistema de 

incentivo e recompensas, mas é feito uso de programas de incentivos ao voluntariado dos 

colaboradores.  

 

Faz uso de orçamento ambiental e social, realiza benchmarking, participa em encontros 

setoriais e de classe. São signatários de Pacto Global da ONU e incorporam nos negócios o 

conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) do Instituto Ethos. O benchmarking 

é feito nos encontros setoriais e de classe. 

 

Os programas sociais com o público externo são desenvolvidos em parceria com a Fundação 

Abrinq e voltam-se à área da educação, saúde e proteção da criança. São realizados programas 

de educação ambiental na comunidade, programa de engajamento da comunidade local e 

programa jovem aprendiz.  

 

Para os colaboradores que estão em fase de adquirir a sua reforma, existe um programa de 

apoio à transição, tem também programas, projetos e atividades voltados à saúde dos 

colaboradores.  

6.3 DISCUSSÃO - SÍNTESE CRUZADA DOS CASOS 

A Síntese Cruzada dos Casos realiza o cruzamento de informações entre os casos para que se 

construa a explanação das ações. A finalidade desta técnica é de encontrar evidências das 

práticas entre os casos, as quais serão explanadas em relação às teorias adotadas com a 

finalidade de compreedê-las nos seus significados de como e porquê. 

 

                                                 
13 NBR 16001 – Responsabilidade Social – Sistema da Gestão (INMETRO) 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/norma_nacional.asp 
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Construído a explanação é então possível identificar padrões de comportamento entre as 

organizações, cujas informações contribuirão para construir as respostas às questões de 

partida. 

 

Neste sentido, o que se propõe nesta secção é construir a explanação das evidências 

identificadas entre as organizações. Portanto, em específico, a explanação busca explicar 

como e porquê as organizações adotam as práticas da CG no suporte da RSC no ambiente 

institucional no qual estão a operar. 

 

Adota-se a seleção de categorias como técnica para auxiliar na construção da explanação e as 

categorias adotadas são as do modelo conceitual, as quais compreendem as práticas de busca 

de informações, liderança da RSC, estratégia da RSC, estrutura organizacional da RSC e 

sistemas, programas e ações (Epstein, 2008).  

 

A Análise de Frequência foi utilizada como técnica auxiliar para identificar as evidências em 

cada uma das categorias. Quanto aos dados que deram origem às tabelas, bem como as tabelas  

estão no Apêndice 2 deste documento. 

 

 

EXPLANAÇÃO DO RESULTADO DA SÍNTESE CRUZADA DOS CASOS 

 

BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 

Os resultados da Análise de Frequência para esta análise estão no Apêndice II, Tabela A-1. 

 

Nas práticas de busca de informação evidenciou-se que as organizações realizam a análise 

dos impactos socioambientais na comunidade, consultam a comunidade sobre suas 

necessidades e expectativas sociais e ambientais, praticam o envolvimento dos stakeholders, 

buscam informações ambientais regulatórias, das atividades operacionais internas e de 

necessidade de recursos humanos.  

 

As evidências empíricas parecem indicar homogeneização nestas práticas de busca de 

informações, todavia, estão focadas no atendimento da dimensão ambiental e especificamente 
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para as questões regulatória e de operações internas. Também parecem evidenciar 

homogeneização nas práticas trabalhista e em específico para as questões regulatórias.  

 

Nas demais práticas, tais como envolvimento dos stakeholders, análise dos impactos 

socioambientais e consulta à comunidade não foi evidenciado homogeneização de práticas, 

uma vez que das nove organizações, somente seis realizam estas atividades. 

  

A homogeneização para as questões ambientais e trabalhistas e não homogeneização para as 

questões sociais com o público externo pode encontrar explicações nos sistemas institucionais 

brasileiros e às características operacionais das organizações, uma vez que todas elas 

pertencem ao setor industrial.  

 

O ambiente institucional brasileiro apresenta um sistema regulatório complexo e rigoroso para 

as questões ambientais (Abreu et al., 2004; Machado, 2015; Motta, 2006) e questões de 

relações de trabalho com os colaboradores (Brasil, 1943, 1988; Costa, 2005). Já para as 

questões sociais com a comunidade e demais stakeholders externos, o sistema regulatório é 

omisso, com exceção dos Art. 5º e 6º da Constituição Federal e do DL 5051/2014, que 

promulga adesão do país à Convenção nr. 169 – OIT – Povos Indígenas e Tribais.  

 

Por conta desta omissão do sistema regulatório, a sociedade não está amparada pelas 

organizações distais (Lee, 2011), portanto, não existem instituições que as protejam dos 

impactos sociais causados pelas atividades das organizações.  

 

Atualmente a sociedade brasileira conta com ONGs e o atual Ministério Público. Contudo, 

para esta última é necessário que sejam feitas denúncias pelo cidadão (MPF, 2015). As ONGs, 

por sua vez, realizam trabalhos sociais e voltam-se para a melhoria da qualidade de vida da 

população menos favorecida, portanto, não realizam trabalhos de proteção direta do indivíduo. 

 

Outro fator que pode influenciar as escolhas das organizações é a característica cultural da 

sociedade brasileira, que apresenta uma valorização do meio-ambiente, do social e das 

relações sociais e por existir um sentimento de solidariedade (Motta, 2003, 2006; Carvalho, 

1998).  
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Porém, esta sociedade não apresenta estruturação entre os grupos sociais e entre os indivíduos 

(Carvalho, 1998; Lemaitre & Helmsing, 2012; Motta, 2003; R. Motta, 2006), acarretando 

ações isoladas, não estruturadas, de curto prazo e não sustentáveis. Portanto, a sociedade não 

é efetiva na pressão social sobre as organizações. 

 

Outro fator da cultura-brasileira é a existência de um distanciamento de poder entre os grupos 

sociais (Motta, 2003), que faz com que esta sociedade não consiga exercer pressão sobre as 

organizações de forma organizada porque estes grupos sociais não se unem para defender 

uma causa comum. A vulnerabilidade social faz com que a sociedade seja dependente deste 

poder. 

 

Portanto, os sistemas regulatório e cultural exercem pressão sobre a responsabilidade 

ambiental das organizações, mas não exercem sobre a responsabilidade social com o público 

externo. Neste caso, diante de uma baixa pressão institucional para as questões sociais com o 

público externo, em especial da comunidade do entorno, é dado menor relevância para este 

tipo de informação porque elas não representam um risco para a organização por não estarem 

definidas como um grupo de interesse devidamente estruturado.  

 

Quer isto dizer que não buscar informações sociais da comunidade envolvente pode também 

representar uma opção da organização nas situações em que se opta por uma gestão pelo custo 

por questões de situação econômica do ambiente no qual operam (Dkhili & Noubbigh, 2013). 

Ou porque adota uma estratégia acomodativa, no qual se deseja socialmente, mas 

paralelamente se deseja também reduzir os custos (Meznar et al., 1990). 

 

A organização O3 informou que sua opção por não realizar busca de informações sociais na 

comunidade e por não realizar ações sociais está relacionada com a situação econômica do 

país no momento. 

 

“Atualmente a dimensão social com a comunidade está com a área de Marketing 

e Comunicação, todavia, não são realizadas ações sociais por questões 

econômicas.” (SMA) 

 

Nesta etapa da CG tem uma situação muito peculiar, que se trata da responsabilidade social 

obrigatória por compensação, decorrente do cumprimento do DL 5051, ao qual a O1 é a única 
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organização deste estudo que deve compliance ao decreto. Esta responsabilidade decorre da 

obrigação de cumprir a Convenção nr. 169 – OIT – Povos Indígenas e Tribais nos casos de 

desapropriação de terras (Brasil, 2004).  

 

As informações para cumprir com esta responsabilidade devem ser buscadas enquanto a usina 

está em construção, a partir da conclusão da usina a organização está desonerada desta 

responsabilidade, mas não está desonerada da prestação de contas (Brasil, 2004). 

 

A organização O9 também provoca desapropriação de terras, portanto, necessita atender a 

Convenção nr. 169, todavia, não há deslocamento dos moradores, uma vez que seu processo 

de distribuição de energia elétrica exige pequenas áreas de terras, as quais se localizam ao 

longo da extensão da linha de transmissão. 

 

Em relação ao atendimento dos princípios de relacionamento com os stakeholders, a citar a 

Legitimidade Corporativa e Stakeholder Fiduciário (Freeman, 1984), a busca de informações 

ambientais atende as necessidades destes dois princípios, porque para a legitimidade 

corporativa o Ativo da organização está sendo protegido e para a relação de fidúcia esta 

relação também está sendo assegurada pelos gestores da organização (Freeman, 1984; Houaiss 

& Villar, 2011; Sacconi, 2006, 2008).  

 

Porém, para as questões sociais com o público externo já não pode ser dito o mesmo, uma vez 

que as organizações O1, O3 e O7 não promovem o envolvimento dos stakeholders, em 

especial a comunidade, não realizam a busca de informações das necessidades da comunidade 

e não realizam a análise dos impactos socioambientais no entorno.  

 

Portanto, qualquer planeamento social realizado por uma destas três organizações poderá não 

ser efetivo, ou a inclusão de necessidades dos stakeholders no planeamento não assegura os 

Ativos da organização porque o que se planeou não está a representar as necessidades da 

sociedade, por conseguinte, a legitimidade corporativa pode não ser obtida porque os gestores 

não estão sendo efetivos na proteção dos ativos (Evan & Freeman, 1988). 

 

Quanto à obtenção da legitimidade social esta também pode ser prejudicada porque a relação 

de confiança entre a organização e os stakeholders não foi estabelecida nesta etapa de busca 
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de informações já que não foram realizadas consulta com a comunidade, o envolvimento dos 

stakeholders e a análise dos impactos socioambientais. Portanto, a fidúcia não está sendo 

assegurada pela organização (Freeman, 1984; Sacconi, 2006). 

 

Evidenciou-se, também, que há predominância de um comportamento pró-ativo de estratégia 

de relacionamento com os stakeholders uma vez que a maioria das organizações está a buscar 

informações antes da elaboração do planeamento estratégico com a finalidade de alimentá-lo 

para a escolha estratégica (Ackoff, 1970; Malsch, 2013; Post, 1978).  

 

Das nove organizações, somente três adotam estratégia defensiva de relacionamento com os 

stakeholders (Lee, 2011; Miles & Snow, 1978) nas questões sociais com a comunidade do 

entorno, sendo estas as O1, O3 e O7. 

 

Neste sentido, de acordo com os parágrafos anteriores e a evidência empírica recolhida, parece 

ser possível identificar alguns padrões de comportamentos nesta etapa da CG no suporte da 

RSC, sendo estes:  

 

a) Em ambientes institucionais onde a sociedade exerce pressão ambiental e onde o 

sistema regulatório é complexo e rigoroso para as questões ambientais, as 

organizações industriais tendem a priorizar as informações ambientais; 

 

b) Em ambientes institucionais onde o sistema regulatório é complexo e rigoroso para as 

questões trabalhistas e onde os colaboradores exercem pressão e estão amparados por 

instituições distais, a citar os sindicatos, as organizações tendem a priorizar as 

informações trabalhistas; 

 

c) Em ambientes institucionais onde o sistema cultural-cognitivo, representado pela 

comunidade, não exerce pressão social sobre as organizações e onde essa comunidade 

não está amparada por instituições distais, as organizações tendem a dar pouca 

relevância às informações sociais da comunidade do entorno; 

 

d) Organizações que buscam informações nos ambientes institucionais com a fnalidade 

de antecipar problemas, identificar tendências ou predizer o que poderá acontecer e, a 
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partir destas informações definir seu planeamento estratégico, estão a adotar um 

comportamento pró-ativo no relacionamento com os stakeholders. 

LIDERANÇA DA RSC 

 

Os resultados da análise de frequência para esta análise estão no Apêndice II, Tabela A-2. 

 

Em relação às práticas de liderança da RSC, evidencia-se que as organizações estão a se 

comprometer com a responsabilidade ambiental e social e têm definido políticas e códigos 

ambientais, sociais, ética e de conduta.  

 

Os resultados obtidos parecem indicar que há homogeneização de práticas na definição de 

políticas e código ambiental e código de ética e de conduta. Por sua vez, nas demais atividades 

não foram evidenciadas homogeneização, todavia, observou-se similaridades de práticas em 

algumas organizações na declaração de comprometimento com a responsabilidade ambiental, 

já para a social não foi evidenciado práticas similares.   

 

Algumas organizações substituíram a expressão responsabilidade social por respeito às 

relações, respeito ao ser e respeito às pessoas. 

 

Quanto à definição de Política de Responsabilidade Social, evidenciou-se baixa adoção desta 

prática, no qual somente três organizações tem definido. Como elemento de substituição de 

uma Política de Responsabilidade Social, algumas organizações adotaram uma Política de 

Investimento Social Privado. Este documento define as regras para as atividades sociais com 

a comunidade envolvente sem, por outro lado, consultá-la periodicamente.  

 

Uma única organização transferiu a responsabilidade social para um Instituto, portanto, as 

práticas de liderança são por eles realizadas, já na organização nada é desenvolvido 

relativamente à dimensão social com a comunidade. 

 

Comprometer-se e definir políticas e códigos sociais e ambientais pode encontrar explicações 

numa das características da sociedade brasileira, como a aversão à incerteza (Motta, 2003). 

Portanto, comprometer-se expressa e publicamente com a responsabilidade socioambiental 

contribui para reduzir o grau de incertezas da sociedade brasileira (Motta, 2003). 
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Ao reduzir o grau de incerteza, a organização está a reduzir os riscos de uma não aceitação 

social nas situações em que esta sociedade perceber que os valores da organização não são 

congruentes com os valores dessa sociedade e, portanto, não lhe dariam a legitimidade social 

para operar (Jo & Na, 2012). 

 

A prática de comprometer-se também contribui para reduzir riscos financeiros pela redução 

das receitas nas situações em que a sociedade rejeite algum comportamento da organização 

(Godfrey et al., 2009; Jo & Na, 2012; Salama et al., 2011). Outra contribuição do 

comprometimento está em fazer com que os colaboradores se engajem na execução das ações 

sociais e ambientais (Boal & Hooijberg, 2000; Epstein, 2008).  

 

Já o uso de códigos e políticas contribui para alinhar o comportamento e decisões dos 

colaboradores aos objetivos da organização (Simons, 1995). Uma forma encontrada para 

estimular e formalizar o comprometimento foi a criação de Programas de Voluntariado, como 

é o caso das organizações O2, O5, O6, O7 e O9.  

 

Comprometer-se com a responsabilidade ambiental de forma clara e expressa publicamente é 

também uma forma de comunicar que os valores da organização estão em consonância com 

os valores da sociedade brasileira, uma vez que esta sociedade valoriza o meio-ambiente 

(Carvalho, 1998; Lemaitre & Helmsing, 2012; Motta, 2006).  

 

Demonstrar o comprometimento com aspectos que pertencem à responsabilidade social, tais 

como a valorização das relações sociais, respeito ao ser e às pessoas, podem ser 

compreendidas pelo público como uma forma indireta de comprometimento com as questões 

sociais. Todavia, é de se entender que na essência, estas expressões podem estar a indicar um 

comprometimento mais restrito.  

 

Quanto ao uso de Código de Ética e Conduta, uma prática adotada por todas as organizações 

desta investigação, pode estar a indicar que é necessário definir estas regras de comportamento 

no ambiente institucional no qual operam.  
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As razões podem ser encontradas na própria sociedade brasileira, no qual se verifica uma 

arraigada cultura da prática da corrupção e o do jeitinho brasileiro (Avritzer, 2011; Flach, 

2012; Motta & Alcadipani, 1999). A prática de corrupção não é aceita pela sociedade 

brasileira (Avritzer, 2011), já o jeitinho brasileiro pode ser visto como positivo ou negativo 

(Flach, 2012), entretanto, o seu uso sem controlo pode levar à corrupção.  

 

Desta forma, fazer uso de Códigos de Ética e de Conduta tem a proposta de evitar que práticas 

de corrupção e o jeitinho brasileiro venham para dentro da organização, fator que já vem 

acontecendo com o jeitinho brasileiro (Flach, 2012).  

 

Quanto ao atendimento dos princípios de relacionamento com os stakeholders (Freeman, 

1984), a prática de comprometer-se com as questões ambientais e sociais assegura a 

legitimidade corporativa e a licença social para operar (Melé & Armengou, 2015; Sacconi, 

2006, 2008; Slack, 2008).  

 

Já a omissão destes comprometimentos pode prejudicar ambos (Evan & Freeman, 1988), 

porque pode não proteger os Ativos em situações de movimento social contra a organização 

e por prejudicar a relação de confiança entre a organização e os stakeholders broad sense 

(Slack, 2008).  

 

Desta forma, com base no exposto e nas evidências pode-se admitir a existência de alguns 

padrões de comportamento entre as organizações nesta atividade de liderança da RSC, sendo 

os seguintes: 

 

a) em ambientes institucionais onde a sociedade valoriza as questões ambientais e estão 

amparadas por um sistema regulatório, as organizações tendem a comprometer-se 

expressa e publicamente com a responsabilidade ambiental. 

 

b) em ambiente institucional onde o sistema cultural-cognitivo exerce pouca pressão 

social sobre as organizações, portanto, não está  a representar um risco, as 

organizações tendem a omitir ou não ser clara quanto ao seu comprometimento com a 

responsabilidade social; e  
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c) Num ambiente onde a corrupção está impregnada na cultura da sociedade, as 

organizações tendem a definir seu Código de Ética e de Conduta; e 

 

d) Num ambiente onde as instituições políticas apresentam baixa institucionalização dos 

valores sociais, onde ainda persiste um distanciamento de poder, uma desigual 

condição social e econômica, as organizações tendem a fazer uso de Código de Ética 

e de Conduta. 

 

 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Os resultados da análise de frequência para esta análise estão no Apêndice II, Tabela A-3. 

 

Na elaboração do planeamento estratégico evidenciou-se que as organizações envolvem a 

diretoria no processo, há compartilhamento das decisões entre diretores e gerentes na 

definição dos objetivos e metas e as questões ambientais e sociais são inseridas no 

planeamento (Baldo, 2012; Edwards & Hulme, 1996; Morimoto et al., 2005).  

 

Evidenciou-se homogeneização no processo de elaboração do planeamento estratégico em três 

atividades, sendo estas o envolvimemto dos gestores de topo, compartilhamento do processo 

de tomada de decisão com diretores e gerentes e inserção das questões ambientais no 

planeamento. 

 

As questões sociais não evidenciaram homogeneização porque três das organizações não a 

inserem no planeamento, uma delas não a insere porque não a realiza, uma outra insere apenas 

no orçamento, e outra transferiu a responsabilidade social para um Instituto. 

 

 “Não realizamos ações sociais, com exceção do projeto Hydrus que envolve a 

comunidade e é de treinamento, mas está parado.” (Organização O3) 

 

Uma organização envolve a vice-presidência de sustentabilidade no processo de planeamento 

estratégico e outras duas organizações envolvem alguns coordenadores de área e gestores de 

área. 

 



 
 
 

180 
 

A evidenciação da homogeneização das práticas pode ser resultado de um sistema normativo 

estruturado no país, uma vez que foi observado a existência de órgãos que estão a auxiliar as 

organizações nas suas atividades de gestão.  

 

Os órgãos e institutos que compõe o sistema normativo, a exemplo das federações das 

indústrias e outros órgãos ligados ou não ao Governo, como é o caso da Comissão de Valores 

Mobiliários, instituições particulares como o IBGC, Instituto Ethos, Ibase, Instituto Ayrton 

Sena, Fundação Abrinq, FNQ, ABNT e o INMETRO auxiliam as organizações na 

profissionalização de práticas da CG. 

 

A ABNT e INMETRO são órgãos do governo que certificam as organizações e a FNQ 

desenvolveu um modelo de gestão, denominado Modelo de Excelência de Gestão® (MEG). 

A homogeneização na inserção das questões ambientais pode estar relacionada ao factor risco, 

uma vez que as organizações deste estudo de caso são do setor industrial, o país apresenta um 

sistema regulatório complexo e rigoroso para as questões ambientais, as organizações são de 

grande dimensão e tem seus ativos comercializados na BOVESPA por meio de ações. 

  

A não homogeneização nas práticas da inserção das questões sociais e a existência de uma 

organização que não as insere, porque também não as pratica, pode estar relacionado à fraca 

pressão realizada pelo sistema regulatório e do sistema cultural, neste caso representado pela 

comunidade do entorno, portanto, não estão a representar um risco para a organização. 

 

A homogeneização evidenciada nas atividades de liderança apresenta uma característica 

mimética entre as organizações porque todas elas estão num mesmo ambiente institucional a 

adotarem práticas institucionalizadas (Dimaggio & Powell, 1983), e onde não há coerção 

regulatória nem pressão cultural-cognitiva para as atividades de planeamento estratégico. 

 

Em relação ao atendimento aos princípios de relacionamento com os stakeholders, a adoção 

de práticas institucionalizadas assegura aos gestores a legitimidade corporativa porque estão 

a adotar práticas no qual os resultados são conhecidos. E quanto à legitimidade social, a 

adoção destas práticas também assegura a relação de confiança entre as partes porque a 

organização está a praticar o que as demais organizações praticam.  
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O mimetismo nesta situação vem corroborar com a busca da legitimidade e assegurar a 

sobrevivência da organização (Dimaggio & Powell, 1983). 

 

Desta forma, de acordo com as evidências pode-se admitir a existência de padrões de 

comportamento para esta etapa de planeamento estratégico, sendo os seguintes: 

 

a) Em ambiente onde o sistema normativo está a auxiliar as organizações industriais 

na construção do planeamento estratégico social e ambiental, as organizações 

tendem a inserir as questões ambientais e sociais no planeamento;  

 

b) Em ambientes institucionais onde as questões ambientais representam um risco 

para as organizações, estas tendem a apresentar homogeneização nas práticas de 

construção do planeamento estratégico para as questões ambientais; 

 

c) Em ambientes institucionais onde as questões sociais não representam um risco 

para as organizações, estas tendem a não apresentar homogeneização nas práticas 

de construção do planeamento estratégio para as questões sociais. 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura organizacional da RSC é projetada para atender aos objetivos estratégicos sociais 

e ambientais (Burton et al., 2011). Assim, ao considerar que as organizações inserem as 

questões sociais e ambientais no planeamento é então projetado uma estrutura que atenda as 

necessidades destas duas dimensões.  

 

Portanto, o cruzamento dos casos evidenciou que as organizações definiram responsabilidade 

pessoal pelo atingimento dos objetivos e metas, criaram comitês executivos, áreas de 

assessoria ambiental, áreas especialistas para a dimensão social com a comunidade, 

departamento para a dimensão social com os colaboradores, comitês técnicos e equipes força-

tarefa para auxiliar na execução das ações ambientais planeadas.  

 

A Figura 05 apresenta a estrutura organizacional que resultou do cruzamento de informações 

dos casos.  
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FIGURA 05 – Estrutura Organizacional da RSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos gerais, na estrutura da Figura 05 estão apresentados os comitês executivos, áreas 

de assessoria e áreas especialistas. A dimensão ambiental apresenta uma hierarquia 

verticalizada, uma vez que é criado uma área de assessoria. A dimensão social apresenta uma 

hierarquia horizontal. 

 

A escolha de uma estrutura verticalizada para a dimensão ambiental pode estar relacionada à 

necessidade de minimizar os riscos ambientais ao qual a organização está exposta. As 

organizações deste estudo de caso são todas industriais, portanto, suas atividades operacionais 

geralmente são complexas e apresentam potencial poluidor, portanto, são constantemente 

policiadas pelo sistema regulatório brasileiro.   

 

Quanto à estrutura organizacional escolhida para atender a dimensão social com os 

stakeholders externos, esta pode estar relacionada à menor rigidez, ou mesmo omissão do 

sistema regulatório para as questões sociais com a comunidade e à inexistência de pressão 

social, portanto, não está a gerar riscos sociais para a organização.  
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Não foram evidenciados o uso de comitê executivo específico, mas evidenciou-se o uso de 

comitê que envolve a sustentabilidade. Também foi evidenciado a homogeneização de uso de 

comitê de ética. 

 

Duas organizações fazem uso do Comitê de Sustentabilidade e, coincidentemente ou não, 

operam sob regime de monopólio.  

 

A opção por criar um Comitê de Sustentabilidade pode estar associada à necessidade de 

coordenação de diferentes áreas de interesse e na coordenação e comunicação entre as linhas 

de comando (Linstead et al., 2009; Prakken, 2004). Neste caso, as organizações apresentam 

unidades industriais em diversas regiões e dentro do próprio Estado, bem como uma hierarquia 

com mais níveis de comando. 

 

O fato de 89% das organizações não possuírem comitês executivos pode estar relacionado a 

dois fatores, custo e agilidade na tomada de decisão, uma vez que são menos decisores na 

hierarquia, portanto, mais descentralizadas para as dimensões sociais e ambientais (Linstead 

et al., 2009; Adler, 1999; Xiaohua & Germain, 2003). 

 

Quanto as áreas criadas com função de assessoria ou de gerência ambiental, estas foram 

identificadas somente na dimensão ambiental, já para a dimensão social é homogênio o não 

uso de áreas de assessoria.  

 

São também criadas áreas especialisatas para atender a dimensão social com o público externo 

e evidenciou-se uma homogeneização da área da RSC pertencer à área da Comunicação 

(Pollach et al., 2012). Para a dimensão ambiental somente duas organizações criaram área 

especialista, mas elas são corporativas e tem status de coordenadorias. 

 

Evidenciou-se, também, uma homogeneização quanto à responsabilidade pessoal pelo 

atingimento das metas ambientais e sociais, a ficar os gerentes de área ou de unidades 

industriais com a responsabilidade ambiental e os coordenadores de área especialista com a 

RSC. 
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É homogênio também a hierarquia, uma vez que cada uma das áreas criadas respondem 

diretamente para a Diretoria, bem como integram o Comitê de Sustentabilidade. 

 

Quanto ao atendimento ao público interno, é homogênio o uso de departamento de recursos 

humanos. A opção por deixar esta responsabilidade com um departamento pode estar 

relacionada à relevância que este tema representa para as organizações industriais, tanto por 

necessidades de reposição de mão-de-obra, quanto ao atendimento das pressões regulatórias. 

 

A estrutura organizacional desenhada evidencia uma descentralização nas decisões (Linstead, 

Fulop, & Lilley, 2009; Xiaohua & Germain, 2003), em especial nas operações do dia-a-dia, 

verificada pela responsabilização do atingimento das metas encontrarem-se nos níveis de 

execução das ações, ou seja, as ambientais estão com os gerentes de área ou de unidades, e as 

sociais com o público externo com as áreas especialistas. 

 

Esta opção de descentralização pode estar relacionada à necessidade de agilidade nas decisões 

e de serem eficientes e eficazes nas suas ações (Epstein, 2008; Linstead et al., 2009; Adler, 

1999; Xiaohua & Germain, 2003), uma vez que são estas pessoas que estão diretamente em 

contato com a execução das ações e, portanto, com o público beneficiado. 

 

Para auxiliar os  gerentes de área na execução de suas ações foram criadas as equipas, 

denominadas Força-tarefa e/ou Grupos de Trabalho, que são grupos formalmente 

constituídos (Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2004).  Para auxiliar os coordenadores e 

gestores das dimensões sociais e ambientais na tomada de decisão são criados os Comitês 

Técnicos (Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2004). 

 

Quanto à execução das ações sociais com a comunidade há o auxílio dos voluntários, que são 

colaboradores da organização que entram no Programa Voluntariado (Epstein, 2008).  

 

Na Governança Corporativa das organizações evidenciou-se que a participação feminina na 

direção da RSC (Webb, 2004), ficou restrita a um único caso e, foi somente nesta organização 

que a comunidade local é convidada a visitar a organização periodicamente.  
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São também disponibilizados canais de comunicação e, conforme cruzamento dos casos, 

evidenciou-se homogeneização desta prática. A webpage é o meio padrão de disponibilização 

e nela são disponibilizados os canais, tais como o Fale Connosco, e-mail, Contato, facebook, 

twitter e flicker.  

 

Também são disponibilizados formulários na portaria, jornal na comunidade. Todavia, não foi 

evidenciado homogeneização na disponibilização de canal de denúncia específico, uma vez 

que somente quatro organizações disponibilizam canal formal de denúncia. 

 

Fazer uso de canais de comunicação contribui com alguns benefícios, a exemplo da obtenção 

de informações por terceiros da própria organização, facilita a comunicação com seus 

stakeholders, em especial a comunidade, e é uma forma de reduzir o distanciamento de poder 

entre a organização e a sociedade (Epstein, 2008; Motta, 2003). 

 

Sob os conceitos da NIS, estas organizações modificaram sua estrutura para adaptarem-se 

às pressões do ambiente institucional, exceção é feita a uma única organização que não fez 

adaptação para as questões sociais com os stakeholders externos.  

 

Evidenciou-se um mimetismo entre as organizações no modelo de estrutura organizacional 

desenhado, tanto para a dimensão ambiental, quanto social. Este mimetismo pode ter como 

fator motivador a busca pela legitimidade, uma vez que práticas institucionalizadas já estão 

legitimadas pelos constituintes do ambiente. 

 

Em relação ao atendimento dos princípios de relacionamento com os stakeholders, ao 

projetarem a estrutura organizacional as organizações estão a assegurar a efetividade no 

atingimento dos objetivos e metas ambientais e sociais. 

 

Portanto, a legitimidade corporativa pode então ser obtida porque os Ativos da organização 

estão protegidos porque na estrutura foram criadas funções e definido responsabilidade 

pessoal, da mesma forma a legitimidade social é também obtida. 

 

Com base nas evidências desta explanação, pode-se identificar alguns padrões de 

comportamento para esta etapa da CG no suporte da RSC, conforme a seguir: 



 
 
 

186 
 

 

a) Organizações industriais, cujas atividades operacionais são complexas, apresentam 

potencial poluidor e sofrem pressão coerciva do sistema regulatório para as questões 

ambientais, tendem a adotar uma estrutura verticalizada para atender a dimensão 

ambiental;   

 

b) Organizações industriais que estão a operar em ambientes institucionais onde o 

sistema regulatório não exerce pressão para as questões sociais com os stakeholders 

externos, tendem a adotar uma estrutura organizacional horizontal para atender a 

dimensão social;   

 

c)  Organizações industriais que estão a operar em ambientes institucionais onde a 

sociedade não exerce pressão social, tendem a adotar uma estrutura organizacional 

horizontal para atender a dimensão social;   

 

d) Organizações que operam em ambiente cujas questões sociais com o público externo 

não representam um risco, porém, contribuem para a imagem de organização cidadã, 

tendem a incluir a área especialista da RSC na área da Comunicação. 

 

A seguir é apresentado a explanação do último elemento que compõe o grupo PROCESS do 

modelo conceitual, que se trata do uso de sistemas, programas e ações pelas organizações 

analisadas.  

 

 

SISTEMAS, PROGRAMAS E AÇÕES 

 

Os resultados da análise de frequência para esta análise estão no Apêndice II, Tabela A-4. 

 

Neste estudo evidenciou-se a homogeneização no uso de Sistema Integrado de Gestão, do tipo 

ERP, uso de indicadores de desempenho ambiental, uso de certificações ambientais, 

programas sociais aos colaboradores e participação em reuniões de classe ou núcleos. Nas 

demais práticas não foi observada homogeneização.  
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Interessante observar que há homogeneização de certificações ambientais e de uso de 

indicadores ambientais, todavia, não há uso de Sistema de Gestão Ambiental, no qual apenas 

três organizações possuem este sistema implantado. 

 

Esta característica parece evidenciar que as organizações fazem uso de sistemas específicos 

de controlo, que conforme os nossos resultados, são 6 organizações a fazerem uso destes 

sistemas.   

 

Novamente evidencia-se homogeneização para as questões ambientais e trabalhistas, mas o 

mesmo não ocorre com as questões sociais. Evidenciou-se também que apenas quatro 

organizações fazem uso, apenas seis organizações possuem certifição social e oito 

organizações realizam programas sociais com a comunidade. 

 

A diferença de certificações pode estar relacionada no querer assegurar uma padronização de 

procedimentos ambientais, factor que contribui para reduzir a exposição ao risco. A considerar 

que para as questões sociais com o público externo não existem riscos potenciais, esta pode 

ser então uma das razões desta diferença de certificações. 

 

A homogeneização de uso de certificações ambientais pode também relacionar-se à intenção 

de reduzir pressões de grupos ambientalistas, ou obter benefícios de longo prazo, tais como 

reduzir riscos, reter clientes, atrair novos investidores e evitar ações sociais punitivas (Ferreira 

et al., 2010; Jhunjhunwala, 2014; Lynes & Andrachuk, 2008; Schieg, 2009).  

 

Quanto aos programas sociais, evidenciou-se homogeneização na existência de programas 

sociais para os colaboradores, no qual estes programas apresentam similaridades entre as 

ações. Por sua vez, não há homogeneização na existência de programas sociais com a 

comunidade porque uma única organização não realiza ações sociais.  

 

Quanto às ações destes programas, evidenciou-se dois grupos de ações: uma que visa atender 

as necessidades futuras de recursos humanos da organização e, a outra, que indica 

preocupação com a imagem de organização responsável socialmente.  
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Numa visão de estratégia, as organizações estão a adotar estratégia do tipo específica 

(Freeman, 1984) para os programas sociais com os colaboradores e alguns com a comunidade 

porque suas ações buscam atender as necessidades presente e futura de recursos humanos.  

 

Também estão a adotar estratégias do tipo genérica para alguns programas com a comunidade, 

uma vez que suas ações estão direcionadas a todo tipo de stakeholders e contribuem para a 

imagem de organização cidadã.  

 

As razões da opção por estratégias específicas podem estar no facto de que os elementos do 

sistema normativo, por exemplo, o sistema educacional da região, não estar a conseguir 

atender as necessidades de recursos humanos das organizações.  

 

Outras organizações estão a adotar estratégia do tipo genérica (Freeman, 1984), cuja 

motivação pode estar relacionada às necessidades de interação com os stakeholders 

(Karapetrovic, 2002), busca pela imagem que demonstre a consciência ambiental (Parguel et 

al., 2011; Quaak et al., 2007) e legitimidade social para operar (Dowling & Pfeffer, 1975; 

Parguel et al., 2011), bem como porque o sistema educacional está conseguindo atender as 

demandas das organizações. 

 

Uma única organização realiza os dois tipos de estratégia com a comunidade do entorno: uma 

genérica, já explicada, e outra específica. Esta última refere-se ao atendimento da Convenção 

nr. 169 – OIT - Povos Indígenas e Tribais.  

 

As demais práticas também demonstraram similaridades entre as organizações, todavia, pode-

se afirmar que há homogeneização apenas no uso do orçamento geral e específico ambiental, 

mas o mesmo não pode ser afirmado sobre o social porque uma das organizações não realiza 

ações sociais.  

 

As práticas de benchmarking são realizadas por oito das nove organizações, e esta prática é 

realizada nos encontros setoriais e de classe. Também foi evidenciado similaridades nas 

práticas de participação em reuniões setoriais e de classe, busca por prêmios de qualidade, 

aderência aos pactos globais.  
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As práticas observadas nesta categoria do modelo conceitual podem ser decorrentes da 

perceção pelas organizações da necessidade de assegurar o efetivo uso dos recursos, 

atingimento dos objetivos estratégicos, de prestar contas (Alrazi et al., 2015), e de buscar a 

legitimidade para operar (Abernethy & Wai Fong, 1996; Rocha & Granerud, 2011; Shocker 

& Sethi, 1973).    

 

Quanto ao atendimento aos princípios de relacionamento com os stakeholders (Freeman, 

1984), a adoção de sistemas, programas e ações, estão a proporcionar condições para que as 

ações planeadas sejam efetivadas. Neste sentido, este comportamento por parte dos gestores 

está a proteger os Ativos da organização, bem como está a assegurar a relação de confiança 

entre a organização e os stakeholders.  

 

Portanto, os dois princípios acabam por serem atendidos e como resultado, os gestores obtém 

a legitimidade corporativa e a licença para operar dos stakeholders broad sense (Melé & 

Armengou, 2015; Sacconi, 2006, 2008; Slack, 2008).  

 

Apesar de não constar na Tabela A-4, do Apêndice II, o uso da Contabilidade financeira pelas 

organizações nas práticas da CG no suporte da RSC, evidenciou-se uma homogeneização do 

uso das informações de custo e despesas e estas são utilizadas nos orçamentos, tanto para o 

planeamento, quanto para o controlo. Entretanto, observou-se que não são realizadas 

modificações na estrutura do Planco de Contas, exceto inserções de contas ambientais em 

subgrupos já existentes. 

 

A explicação da não existência de uma Contabilidade Ambiental e/ou Social pode estar na 

gênese da Contabilidade tradicional, uma vez que ela foi inicialmente concebida como um 

sistema de partidas dobradas com a finalidade de encontrar o valor do patrimônio da 

organização. Nos períodos seguintes foram acrescentados a conta capital e as contas nominais 

e o fechamento anual das contas com o respectivo cálculo do lucro do período, portanto, foi 

um mecanismo propulsor do capitalismo (Sombart, 1916; Winjum, 1971). 

 

E na definição de que capital é dinheiro (Marx, 1990), e que o capital está identificado no 

Balanço, tanto na forma de dinheiro, quanto na forma de mercadorias (Chiapello, 2007), 

identifica-se então, nestas afirmações uma natureza financeira da informação contábil. 
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Portanto, a considerar que para a dimensão ambiental as informações financeiras, 

quantitativas, de eficiência e produtividade atendem as suas necessidades, a Contabilidade na 

forma como foi concebida não apresenta dificuldades para adaptar-se à necessidade de 

informação para atender a dimensão ambiental. Por sua vez, a dimensão social já faz uso de 

informações qualitativas. 

 

Quanto ao fechamento anual das contas, para a dimensão ambiental não representa um 

problema porque as ações geralmente são pontuais e estão restritas às atividades operacionais 

internas, portanto, acompanham o ciclo operacional da organização. A dimensão social com 

o público interno também acompanha o ciclo da organização, todavia, a dimensão social com 

o público externo acompanha o ciclo do ambiente no qual a ação está a ser realizada.  

 

Nem sempre os ciclos são os mesmos, portanto, se forem realizadas mensurações de 

desempenho das ações sociais por período igual ao ciclo da organização, os resultados podem 

não expressar a verdade. 

 

Uma única organização questionou a validade dos modelos de mensuração de desempenho 

das ações sociais, conforme segue: 

 

“Para nós, hoje em dia fazer uso dos indicadores é uma das maiores dificuldades. 

Os projetos sociais envolvem muitas ações sociais, muita coisa intangível. 

Podemos citar o exemplo da divulgação do valor total dos investimentos sociais, 

então questionamos se é necessário investir um valor alto para fazer uma grande 

diferença. Então será que quanto mais é investido financeiramente no social é 

sinal de que estamos fazendo uma grande coisa?  (Organização O2) 

 

Na conceção de que a Contabilidade é um valioso instrumento social (Dillard, 1991) e forte 

instrumento de manobra (Cooper & Sherer, 1984; Craig & Amernic, 2006), pode-se buscar 

nestas conceções a explicação da existência de uma Contabilidade Ambiental e da não 

existência de uma Contabilidade Social, conforme evidencia a literatura. 

 

Em suma, com base nas evidências desta síntese cruzada dos casos, pode-se admitir 

como padrão de comportamento os seguintes: 
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a) Em ambientes onde o sistema normativo não atende as necessidades presentes e 

futuras de recursos humanos das organizações, estas tendem a adotar estratégias do 

tipo específicas com a comunidade envolvente; 

 

b) Em ambientes onde o sistema normativo consegue atender as necessidades presentes 

e futura de recursos humanos das organizações, estas tendem a adotar estratégias do 

tipo genérica com a comunidade do entorno; 

 

c) Em ambientes competitivos e normalizados, as organizações tendem a apresentar 

homogeneização no uso das práticas institucionalizadas neste ambiente; 

 

d) A informação da Contabilidade Financeira tradicional apresenta características 

financeira e quantitativa, todavia, essas características não conflitam com as 

necessidades de informações ambientais, que são quantitativas. Portanto, as 

organizações analisadas tendem a fazer uso das informações da Contabilidade 

tradicional na CG para atender a dimensão ambiental;   

 

e) A Contabilidade Financeria tradicional acompanha o ciclo anual de encerramento e 

apuração do resultado das organizações, por sua vez, as ações da dimensão ambiental 

voltam-se para as atividades operacionais internas, portanto, estão compreendidas 

neste mesmo ciclo anual de encerramento e apuração do resultado. 

 

f) A Contabilidade Financeira apresenta uma característica financeira e quantitativa de 

suas informações, bem como um ciclo anual de encerramento e apuração dos 

resultados. Por sua vez, as ações sociais não apresentam um ciclo de encerramento que 

coincida com o ciclo anual da Contabilidade Financeira, bem como exigem 

informações qualitativas. Neste sentido, as organizações analisadas tendem a não fazer 

uso da Contabilidade Financeira na sua CG porque divergem na natureza da 

informação e no ciclo de encerramento. 

 

A seguir são apresentadas as respostas às questões de partida desta investigação. 
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6.4 RESPOSTA ÀS QUESTÕES ESPECÍFICAS E DE PARTIDA 

Este sub-capítulo apresenta as respostas às questões de partida geral e específicas. As análises 

anteriores permitiram compreender como cada uma das organizações adotam as práticas da 

CG no suporte da RSC, e tambem porquê as organizações adotam as práticas.  

 

Estes dois conhecimentos permitem verificar os pressupostos desta investigação que, com 

base nas afirmações da NIS, as organizações refletem a realidade social do ambiente 

institucional no qual estão a operar como forma de assegurar a sua sobrevivência (Meyer & 

Rowan, 1977). 

 

 Desta forma as organizações estão a adotar os elementos institucionais legitimados no 

ambiente externo como forma de reduzir as turbulências deste ambiente e, por conseguinte, 

sobreviver (Meyer & Rowan, 1977).  

 

Conhecer as respostas às questões de investigação também contribuem para reduzir o gap 

existente entre o conhecimento teórico e prático, uma vez que as respostas envolvem 

explicções como e porquê o fenômeno acontece. 

 

Neste sentido, esta secção desenvolve uma explanação para cada uma das questões de partida 

a buscar nas teorias e nos fatos do estudo de caso as explicações necessárias à compreensão 

do fenômeno. São adotadas para o desenvolvimento das respostas os padrões de 

comportamento evidenciados na Síntese Cruzada dos Casos, porém, devidamente construído 

de forma que como e porquê sejam respondidos e compreendidos. 

 

Portanto, a primeira questão específica relaciona-se com a primeira prática da CG no suporte 

da RSC, que se refere à busca de informações sociais e ambientais. Esta etapa corresponde à 

primeira fase das práticas do controlo organizacional da CG e seu entendimento contribui para 

compreender a etapa seguinte, que é a confecção do planeamento estratégico. 
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6.4.1 As organizações fazem uso das práticas de busca de informações sociais e 

ambientais? Como e porque adotam estas práticas? 

Evidenciou-se que as organizações realizam a busca de informações sociais e ambientais e 

que é uma prática institucionalizada nas organizações. Evidenciou-se homogeneização das 

práticas para as questões ambientais, porém, o mesmo não ocorreu com as questões sociais, 

uma vez que nem todas as organizações buscam estas informações.  

 

As práticas adotadas compreendem a identificação dos stakeholders prioritários, a realização 

da análise dos impactos sociais e ambientais na comunidade do entorno e na organização, 

consulta aos stakeholders, em especial a comunidade, envolvimento dos stakeholders neste 

processo, levantamento das necessidades ambientais das operações internas, levantamento 

dos riscos socioambientais e da legislação ambiental e social. Obtida as informações é então 

definido a Matriz de Materialidade, documento este que subsidiará o planeamento estratégico. 

 

O processo de envolver os stakeholders no geral é feito na forma online, onde lhes é enviado 

um questionário, mas algumas organizações realizam encontro presencial. Com relação à 

comunidade, algumas organizações realizam o processo corpo-a-corpo, outras utilizam a 

internet para realizar o contato. 

 

O processo de buscar informações ambientais envolve os gerentes de área, organizações 

terceirizadas que mantêm a organização atualizada quanto à legislação ambiental e algumas 

organizações envolvem os coordenadores de área. Evidenciou-se um processo de mimetismo 

(Dimaggio & Powell, 1983) para as questões ambientais, que pode ser decorrente da 

necessidade de obter a legitimidade social para operar. 

 

Evidenciou-se também que as informações ambientais resultam das necessidades das 

atividades operacionais internas, riscos ambientais e sociais, e legislação ambiental. Já as 

informações sociais envolvem conhecer as necessidades e expectativas sociais dos diversos 

stakeholders, bem como conhecer os impactos que a organização causa na comunidade e que 

a comunidade causa na organização. 
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A homogeneização para as informações ambientais pode encontrar explicação na aversão ao 

risco da própria organização, por operarem num ambiente institucional no qual o sistema 

regulatório é complexo e rigoroso com as questões ambientais. As organizações do estudo de 

caso são todas industriais, portanto, estão a apresentar complexidade nas suas operações 

internas, apresentam potencial poluidor, tem seus ativos comercializados na BOVESPA e são 

de grande dimensão, por conseguinte, expostas aos mídia. 

 

Outro fator que favorece a busca pela homogeneização das práticas para as informações 

ambientais está na sociedade brasileira que apresenta uma valorização do meio ambiente, bem 

como a existência de instituições distais a protegê-la, e que exercem pressão sobre as 

organizações, em especial médias e grandes organizações. 

 

A justificativa para não homogeneização de busca de informações sociais pode estar também 

no risco, uma vez que as questões sociais com o público externo não representam um risco 

potencial aos ativos da organização porque a sociedade brasileira, neste caso representado 

pela comunidade, não exerce pressão sobre as organizações. 

 

A explicação para este não exercício da sociedade brasileira encontra-se na própria cultura do 

país, que apresenta uma sociedade que valoriza o social e é solidária, todavia, não encontra 

amparo no sistema regulatório e não existem instituições distais a protegê-la, com exceção do 

Ministério Público. Existe também um distanciamento de poder entre os grupos hierárquicos 

da sociedade brasileira, fazendo com que esta mesma sociedade não se estruture de forma 

coesa para policiar e proteger as suas condições sociais. 

 

Portanto, com base no exposto e na síntese cruzada dos casos, evidenciou-se alguns padrões 

de comportamento a partir do ambiente institucional no qual as organizações estão a operar. 

Desta forma, o ambiente institucional brasileiro apresenta um sistema regulatório voltado ao 

atendimento do setor produtivo do país, por conta disto, a sociedade encontra-se desamparada 

por este sistema.  

 

Este sistema também apresenta rigorisidade e complexidade para as questões ambientais e 

trabalhistas. Este ambiente também apresenta um sistema-cultural cognitivo fragilizado para 

as questões sociais, uma vez que a sociedade, por estar desamparada pelo sistema regulatório, 
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não tem instituições distais a protegê-la, com exceção do Ministério Público. Portanto, as 

organizações acabam por priorizar as informações ambientais e trabalhistas, mas não 

priorizam as informações sociais com o público externo. 

 

Ainda como padrão de comportamento, predomina um comportamento pró-ativo das 

organizações em relação à busca de informações, uma vez que a maioria realiza contatos com 

os stakeholders externos e estão à envolvê-los nesta atividade. 

 

Esta primeira atividade da CG é de fundamental importância para a organização porque é por 

meio destas informações que são definidas as estratégias socioambientais, bem como 

posiciona-se perante sua responsabilidade socioambiental com os stakeholders. A consulta e 

o envolvimento dos stakeholders contribui para estreitar os relacionamentos, assegurar a 

relação de confiança e proteger os ativos da organização. 

 

A segunda questão específica busca compreender a forma como as organizações praticam a 

liderança para as questões da RSC, bem como as razões que conduzem estas organizações a 

adotarem estas práticas de liderança. Complementarmente, contribui na compreensão da 

forma como a organização usa das práticas de liderança para assegurar a sua sobrevivência 

no ambiente institucional no qual está a operar.  

 

Neste sentido, a segunda questão específica apresenta-se de seguida. 

6.4.2 As organizações fazem uso das práticas de Liderança da RSC? Como são 

realizadas e porquê fazem uso?  

Os resultados obtidos evidenciam que as organizações estão a adotar as práticas de liderança 

para a RSC e estas consistem em declarar expressa e publicamente o comprometimento com 

a responsabilidade socioambiental perante seus stakeholders, bem como definir as diretrizes 

sociais e ambientais por meio de códigos, políticas e manuais. 

 

O comprometimento expresso publicamente contribui para reduzir os riscos da não aceitação 

social (Jo & Na, 2012), reduzir a aversão às incertezas da sociedade (Motta, 2003), posicionar-
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se perante os valores da sociedade e para buscar o comprometimento dos colaboradores com 

as questões sociais e ambientais da organização. 

 

A sociedade brasileira apresenta aversão às incertezas (Motta, 2003), portanto, o 

comprometimento das organizações contribui para reduzir esta aversão ao transmitir que 

compartilha dos mesmos valores sociais estabelecidos e legitimados por esta sociedade. Neste 

sentido, evidenciou-se homogeneização no comprometimento com a responsabilidade 

ambiental, porém, não foi evidenciado com a social. Algumas organizações foram omissas, 

outras fizeram uso de expressões diferentes de responsabilidade social, tais como Respeito às 

Pessoas e Valorização das relações.   

 

Ao compreenderem e aceitarem as práticas da responsabilidade social das organizações, a 

sociedade está a proporcionar a licença social e, portanto, legitima a organização a operar 

neste ambiente institucional (Abernethy & Wai Fong, 1996; Alrazi et al., 2015; Suchman, 

1995). 

 

A legitimidade tem duas vertentes, a corporativa e a social. A corporativa é obtida pelos 

gestores da organização e a social é obida da sociedade (Abernethy & Wai Fong, 1996; Sethi, 

1975; Shocker & Sethi, 1973). 

 

A definição de diretrizes, por sua vez, tem por finalidade alinhar as decisões dos colaboradores 

envolvidos com os objetivos da organização. Portanto, evidenciou-se homogeneização no uso 

de Código de Ética e de Conduta e Código Ambiental, porém, para a política de 

responsabilidade social já não foi evidenciado homogeneização. 

 

A homogeneização do uso de Código de Ética e Conduta pode estar relacionado a alguns 

aspectos do ambiente institucional, os quais estão relacionados aos valores culturais da 

sociedade brasileira, que se trata da corrupção e do jeitinho brasileiro. Estes códigos 

estabelecem as condições de procedimentos e decisões dos colaboradores envolvidos, 

limitando suas decisões.  

 

Por sua vez, a não homogeneização no uso de políticas de responsabilidade social pode estar 

relacionado ao baixo risco que estas questões representam para a organização, uma vez que a 
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sociedade brasileira, apesar de valorizar o social, não apresenta coesão nem está amparada 

por instituições distais, nem pelo sistema regulatório. 

 

Em termos de conhecimento prático, a liderança contribui para comprometer os 

colaboradores nos objetivos socioambientais da organização, alinhar o comportamento dos 

colaboradores aos objetivos da organização e de servir como norte para as escolhas 

estratégicas. E em termos de conhecimento teórico, contribui para posicionar a organização 

em relação aos valores da sociedade e de reduzir as incertezas dessa mesma sociedade (Boal 

& Hooijberg, 2000; Epstein, 2008). 

 

Portanto, alguns padrões de comportamento foram evidenciados, conforme síntese cruzada 

dos casos, sendo estes o comprometimento expresso publicamente com as questões 

ambientais, omissão ou comprometimento não claro com as questões sociais e adoção de 

Código de Ética e de Conduta.  

 

As razões destes padrões estão relacionados às características dos sistemas institucionais do 

país, ou seja, no Brasil o sistema regulatório é rigoroso e complexo para as questões 

ambientais, a sociedade valoriza o meio ambinte e esta mesma sociedade está amparada pelo 

sistema regulatório e instituições distais, então as organizações apresentam seu 

comprometimento de forma clara com as questões ambientais.  

 

Por outro lado, o sistema regulatório brasileiro é omisso para as questões sociais com o 

público externo, portanto, as organizações tendem a omitir ou mesmo não serem claras com 

o seu comprometimento social.  

 

E no Brasil, práticas de corrupção e jeitinho brasileiro estão impregnados na cultura da 

sociedade, todavia, estas são práticas inadequadas para o desempenho das organizações, 

portanto, as organizações apresentaram como padrão de comportamento o uso de Códigos de 

Conduta e Ética. 

 

A terceira questão específica busca compreender como e porquê as organizações definem suas 

estratégias de responsabilidade socioambiental e contribui para reduzir o gap existente entre 

o conhecimento teórico e prático para esta atividade da CG no suporte da RSC. 
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Complementarmente, contribui para compreender como e porque a organização realiza 

mudanças na sua estrutura organizacional. 

 

6.4.3 As organizações fazem uso das práticas de definições de Estratégias 

socioambientais? Como e porquê definem estas estratégias? 

As organizações definem suas estratégias socioambientais e a forma como o processo 

acontece ocorre aquando da elaboração do planeamento estratégico. As  práticas de 

construção do planeamento estratégico compreendem o envolvimento dos gestores de topo, 

um processo compartilhado entre diretores e gerentes de área para a escolha dos objetivos e 

metas socioambientais e inserção das questões ambientais e sociais no planeamento. 

Compreendem, também, nesta etapa a responsabilização pessoal pelo atingimento das metas 

e pela execução das ações, bem como a definição de uma estrutura organizacional que atenda 

o que foi planeado. 

 

Nos resultados obtidos verificou-se uma homogeneização nas práticas para as questões 

ambientais, todavia, o mesmo não pode ser afirmado para as questões sociais. As estratégias 

ambientais estão centradas no atendimento da legislação ambiental e nas demandas dos 

processos operacionais internos.  

 

Por sua vez, as estratégias das questões sociais podem ser dividida em duas: aquela que atende 

as questões trabalhistas e a que atende os demais stakeholders, em especial a comunidade. 

Para a trabalhista evidenciou-se homogeneização das práticas e da escolha de uma estratégia 

do tipo específico nos seus programas sociais.  

 

Com a comunidade não foram evidenciadas homogeneização, uma vez que uma organização 

não realiza ações sociais com a comunidade, outra transferiu esta responsabilidade para um 

instituto e duas fazem uso de Política de Investimento Social Privado, o qual já contém todo 

o alinhamento das ações sociais aos objetivos da organização. Todavia, evidenciou-se uso de 

estratégias do tipo específica e genérica.  
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A adoção de estratégias específicas e genéricas estão relacionadas às necessidades da 

organização, se são atendidas ou não. O ambiente institucional brasileiro apresenta fragilidade 

no sistema normativo e este é representado pelo sistema educacional, o qual apresenta 

diferenças entre as zonas rurais e zonas urbanas e uma alta taxa de evasão escolar. 

 

Este sistema não consegue atender a demanda de mão de obra das organizações, tanto em 

quantidade de profissionais, quanto formação profissionaias, fator este que conduz algumas 

organizações a adotarem estratégias específicas com a intenção de suprir esta necessidade 

presente e futura. Evidenciou-se que as organizações que fizeram uso de estratégias genéricas 

nos seus programas socias com a comunidade localizam-se em grandes centros urbanos, 

portanto, nestes há um sistema normativo mais estruturado. 

 

Em síntese, as evidências indicaram que as estratégias do tipo específica são realizadas com 

o propósito de suprir as necessidades presente e futura de recursos humanos. 

 

Quanto ao uso do orçamento, evidenciou-se homogeneização no uso do orçamento geral e 

orçamento ambiental, porém, nem todas as organizações fazem uso de orçamento social, uma 

vez que uma organização não realiza ações sociais e outra transferiu esta responsabilidade 

para um Instituto. 

 

Ao cruzar os dados com as práticas de busca de informações, evidenciou-se homogeneização 

de práticas pró-activas na confecção do planeamento estratégico, em específico para as 

questões ambientais e trabalhistas.  

 

Para as questões sociais com o público externo predomina um comportamento pró-activo, 

porém, não homogêneo porque uma organização adota uma estratégia defensiva para as 

questões sociais, outra inativa porque transferiu esta responsabilidade para um Instituto. 

Outras três fazem uso de Política de Investimento Social Privado, que se trata de um 

documento que define o campo da responsabilidade social corporativa. A escolha de ações 

com base nesta política pode não atender a efetiva necessidade dos stakeholders, bem como 

da própria organização no longo prazo. 
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Inserir as questões ambientais e sociais no planeamento também contribui para atender os 

princípios da Legitimidade Corporativa e Stakeholder Fiduciário. O primeiro porque assegura 

a proteção dos Ativos da organização e o segundo porque assegura a confiança na relação de 

fidúcia.  

 

Em termos de conhecimento prático, definir estratégias contribui para dar um norte e para 

conduzir a organização com foco nos objetivos estratégicos definidos e assegurar o 

atendimeno das necessidades da organização. Em termos teóricos, definir estratégias contribui 

para obter a legitimidade e assegurar a sobrevivência da organização. 

 

Portanto, padrões de comportamento foram identificados, sendo estes a inserção das questões 

sociais e ambientais no planeamento, homogeneização nas práticas de planeamento 

estratégico para as questões ambientais e não homogeneização para as questões sociais. 

 

O ambiente institucional brasileiro apresenta um sistema normativo atuante no auxílio das 

organizações de grande dimensão para a profissionalização das dimensões ambientais e 

sociais nas organizações, portanto, este fator conduz as organizações a inserirem as questões 

ambientais e sociais no planeamento estratégico. 

 

No Brasil as questões ambientais acabam por tornarem-se um risco para as organizações 

devido à rigorosidade e complexidade do sistema regulatório, bem como por encontrarem-se 

em constante observação pela sociedade. Este contexto faz com que as organizações 

apresentem um comportamento homogênio para as práticas de construção do planeamento 

estratégico para as questões ambientais. Por outro lado, o ambiente institucional brasileiro não 

exerce pressão sobre as questões sociais, portanto, não está a representar um risco para a 

organização, isto faz com que um padrão de comportamento seja definido,  que neste caso é 

a não homogeneização das práticas de planeamento estratégico para as questões sociais. 

 

 A quarta questão específica busca comprender como e porquê as organizacões modificam 

sua estrutura organizacional para atender as estratégias socioambientais.   
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6.4.4 As organizações fazem modificações na sua estrutura organizacional para atender 

as dimensões sociais e ambientais? Como e porque fazem modificações? 

Os resultados obtidos mostram que as organizações modificaram sua estrutura organizacional 

para atender às questões sociais e ambientais e a forma como e porquê tem origem no 

planeamento estratégico. 

 

As alterações envolveram a criação de áreas especialistas para a responsabilidade social com 

o publico externo, departamento para a responsabilidade trabalhista com o público interno, 

áreas de assessoria para as questões ambientais e comitês de sustentabilidade. Foram também 

criados comitês de Ética.  

 

Evidenciou-se homogeneidade na estrutura das áreas especialistas para a dimensão social, no 

qual todas apresentam status de coordenadorias, tem a responsabilidade pela execução das 

ações e no organograma estão na área da Comunicação (Pollach et al., 2012). 

 

As organizações deste estudo de caso apresentam predominância de uma estrutura 

organizacional do tipo divisional (Burton et al, 2011), e a estrutura da dimensão social é do 

tipo horizontal, o qual evidenciou-se como homogêneo entre as organizações.  

 

Por sua vez, a estrutura da dimensão ambiental é do tipo vertical, uma vez que foram criadas 

áreas intermediárias entre os gestores de topo e os gerentes de áreas responsáveis pela 

execução das ações. Todavia, observou-se também como homogêneo a prática de que as áreas 

responsáveis pela execução das ações e as áreas de assessoria respondem diretamente para os 

diretores, neste caso a Diretoria de Operações para as questões ambientais e Diretoria 

Administrativa para as questões sociais. 

 

Quanto à criação de comitês executivos, evidenciou-se que somente comitês de 

sustentabilidade foram criados e por apenas duas organizações. As demais não criaram 

comitês específicos e destas, algumas fazem uso de comitês já existentes. 
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Para auxiliar na execução das atividades ambientais internas, evidenciou-se homogêneo o uso 

de comitês técnicos e equipas de execução denominadas força-tarefa ou Grupos de Trabalho. 

Porém, para a execução das ações sociais não foram evidenciados homogeneização de 

práticas, uma vez que algumas organizações fazem uso dos colaboradores por meio do 

Programa Voluntariado, outras não tem este programa, outras adotam parcerias com ONGs 

ou órgãos do governo local. 

 

Também verificou-se homogeneização quanto à responsabilização pelo atingir das metas, a 

ficar esta com os gerentes de área para as questões ambientais e com os coordenadores das 

áreas especialistas para as questões sociais com o público externo. 

 

As razões que sustentam a estrutura adotada na dimensão ambiental (vertical) e na social 

(horizontal) parece estar relacionada aos elementos institucionais que estão a exercer pressão, 

podendo-se citar como preponderante o sistema regulatório. A regulação no Brasil é complexa 

e rigorosa para as questões ambientais, enquanto que para as questões sociais com o público 

externo este sistema é omisso.  

 

Portanto, por pertencerem as organizações deste estudo de caso ao setor industrial, elas 

apresentam um processo industrial e algumas vezes complexos, porém, todos com potencial 

poluidor, portanto, necessitam apresentar compliance às regulações ambientais sob pena de 

expor seus Ativos ao risco.  

 

Já para a dimensão social com a comunidade, o elemento de maior pressão institucional é o 

sistema cultural-cognitivo, que está representado pelos stakeholders broad sense. Entretanto, 

estes stakeholders não estão amparados por um sistema regulatório, nem por instituições 

distais, portanto não conseguem exercer pressão social sobre as organizações de forma 

estruturada e consistente. Portanto, as pressões sociais não representam um risco para os 

Ativos da organização, exceto para a imagem de organização cidadã. 

 

Evidenciou-se também homogeneização na disponibilização de canais de comunicação para 

o público interno e externo e a webpage é o meio comum. Esta prática contribui para 

aproximar a organização da sociedade e com isto diminuir o distanciamento de poder que 
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ainda persiste na sociedade brasileira (Epstein, 2008; Motta, 2003), bem como é utilizado 

como um mecanismo para obter informações sobre a própria organização.  

 

Portanto, as organizações que adaptaram sua estrutura organizacional para atender as 

dimensões sociais e ambientais demonstraram comprometimento com estes temas, portanto, 

preocupação com a efetividade das ações planeadas. Estas práticas contribuem para a proteção 

dos Ativos da organização e dos Ativos da sociedade e, como retorno, obtém a legitimidade 

corporativa e a licença social para operar. 

 

Portanto, alguns padrões de comportamento foram evidenciados para esta etapa da CG no 

suporte da RSC, sendo estas a adoção de uma estrutura verticalizada para a dimensão 

ambiental, uma estrutura horizontal para a dimensão social e localização da área especialista 

para as questões sociais com o público externo junto com a área de Comunicação. 

 

A opção por adotar uma estutura vertical para as questões ambientais relaciona-se às 

características industriais das organizações deste estudo de caso e ao sistema regulatório que 

é rigoroso e complexo para as questões ambientais. Todavia, a opção por uma estrutura 

horizontal para a dimensão social com o público externo relaciona-se à baixa pressão exercida 

pelo sistema regulatório e cultura do país. 

 

Quanto à opção de manter a área especialista para a RSC junto com a área de Comunicação 

relaciona-se ao facto destas questões não representarem um risco e por relacionar as atividades 

com a imagem da organização. 

 

 A quinta questão específica busca compreender a forma como e porquê as organizações 

fazem uso de sistemas, programas e ações nas práticas da CG no suporte da RSC. 

6.4.5 As organizações fazem uso de sistemas, programas e ações para atender as 

dimensões sociais e ambientais? Como são feitos e porque fazem uso? 

As organizações fazem uso de sistemas, programas e ações como práticas da CG para tornar 

efetiva as ações planeadas da RSC. A forma envolve uso de sistemas informatizados, 
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integrados e específicos, realização de programas sociais e diversas ações, a citar a busca por 

certificações, participação em reuniões setoriais e de classe, busca por prêmios de qualidade, 

práticas de benchmarking, uso de sistemas de mensuração de desempenho, de sistemas de 

avaliação e recompensa, uso de indicadores de desempenho, adesão ao Pacto Global. 

 

Dos resultados obtidos verificou-se que existe uma homogeneização no uso de sistemas 

integrados de gestão empresarial, a citar os Enterprise Resource Planning (ERP). Por sua vez, 

os demais sistemas integrados de gestão, a citar o SIG e SGA não apresentaram 

homogeneização de uso entre as organizações, o mesmo vale para os sistemas específicos.  

 

Quanto ao uso de sistemas de mensuração de desempenho e uso de indicadores, evidenciou-

se que esta prática é homogênia entre as organizações para as ações ambientais, mas não é 

comum para as ações sociais, no qual somente quatro organizações mensuram seu 

desempenho. E quanto ao uso de sistemas de Avaliação e Recompensa, este não é uma prática 

comum entre as organizações. 

 

Verificou-se também haver uma homogeneidade na realização de programas sociais com os 

colaboradores, bem como do tipo de ações. Por sua vez, quanto à homogeneização de uso de 

programas sociais com a comunidade as evidências indicam que as organizações estão a 

realizar estes programas, todavia, quanto ao tipo de ações, já não há homogeneização, uma 

vez que elas apresentam diversas formas e finalidades.  

 

Apesar de evidenciar homogeneização, uma das organizações não realiza programas sociais 

com a comunidade. 

 

Nos programas sociais com a comunidade evidenciou-se o uso de estratégias do tipo genérica 

e do tipo específica.  

 

Em relação às ações, as organizações apresentam homogeneização de algumas práticas, por 

exemplo, todas possuem certificação ambiental ISO14000, mas nem todas tem certificação 

social, a OHSAS18000 e NBS16001, apenas seis organizações. Todas as organizações 

participam de encontros setoriais, de classe e de núcleos, buscam prêmios de qualidade, 
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aderem aos pactos globais ou aos Direitos da Criança e do Adolescente, ao aos Direitos da 

Mulher.  

 

Também evidenciou-se que a prática de realizar benchmarking socioambiental nos encontros 

setoriais e de classe é comum entre as organizações, com excessão de uma única organização 

que não realiza benchmarking.   

 

Sob os conceitos da NIS, a adoção destas práticas contribuem para tornar efetivas as ações 

planeadas e, portanto, asseguram a adaptação da organização às mudanças na sua estrutura 

decorrentes das pressões institucionais (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Em relação aos princípios da Legitimidade Corporativa e de Stakeholder Fiduciário, a adoção 

destas práticas vem assegurar a proteção dos Ativos, tanto da organização, quanto da 

sociedade. Portanto, para os gestores a legitimidade é obtida porque o uso de sistemas, 

programas e ações permite que as ações planeadas sejam efetivadas. Para a sociedade a 

relação de confiança fica assegurada também pela efetividade das ações planeadas.  

 

Em síntese, ao fazerem uso de sistemas, programas e ações, as organizações tornam efetivas 

as ações planeadas (Epstein, 2008), bem como asseguram o alinhamento do comportamento 

e decisões dos colaboradores aos objetivos da organização (Chow et al., 1999; Malmi & 

Brown, 2008).  

 

A seguir é apresentado a resposta à questão de partida geral. 

 

6.4.6 As organizações fazem uso das práticas da Contabilidade de Gestão para 

suportar as atividades da RSC? De que modo e porquê utilizam estas práticas? 

A condensar as respostas já apresentadas nas questões específicas e delas extrair o essencial, 

pode-se construir uma resposta síntese para esta questão de partida geral. Desta forma, pode-

se afirmar que as  organizações deste estudo de caso fazem uso das práticas da CG no suporte 
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das atividades da RSC e estão a representar a realidade social (Meyer & Rowan 1977), do 

ambiente institucional brasileiro no qual operam. 

 

A análise de como as organizações adotam as práticas evidenciou a adoção de práticas 

institucionalizadas e legitimadas e que o uso destas práticas entre as organizações apresenta 

um comportamento homogêneo  para a dimensão ambiental, mas não evidenciou o mesmo 

para a dimensão social.  

 

Na dimensão ambiental a homogeneização foi mais evidenciada nas fases de busca de 

informações, liderança, confecção do planeamento estratégico e uso de sistemas, programas 

e açoes, a ficar a etapa da  estrutura com algumas diferenças entre as organizações. Na 

dimensão social foram evidenciadas homogeneização nas etapas de planeamento e de 

estrutura organizacional. 

 

A estrutura organizacional demonstrou que as organizações adotam formas que melhor 

atendam as suas realidades, uma vez que algumas criaram áreas de assessoria para a dimensão 

ambiental e a execução é de responsabilidade dos gerentes de área. Para a dimensão social 

todas criaram área especialista e que também tem a responsabilidade pela execução das ações.  

 

Portanto, a dimensão ambiental apresentou uma estrutura organizacional vertical como 

predominante,  já a dimensão social apresentou unicamente uma estrutura horizontal. 

 

A opção por uma estrutura organizacional vertical para atender a dimensão ambiental 

relaciona-se aos grupos de pressões existentes, uma vez que estes representam risco para a 

organização. No ambiente institucional brasileiro os grupos de pressões estão identificados 

pelo Governo por meio do Sistema Regulatório que exerce pressão coerciva, e pela sociedade  

que valoriza o meio ambiente e está amparada pelo sistema regulatório e pelas organizações 

distais para as questões ambientais. 

 

Por sua vez, a opção por uma estrutura horizontal para a dimensão social também está 

relacionada aos grupos de pressões existentes, porém, no ambiente institucional brasileiro não 

existem grupos de pressões organizados para as questões sociais, portanto, as organizações 

não estão expostas ao risco social. 
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As organizações também apresentaram características de descentralização nas decisões e esta 

é uma prática homogênea, conforme foi percebido na definição da responsabilidade pessoal 

pelo atingimento das metas. Para as questões ambientais a responsabilidade é dos gerentes de 

área ou de usinas e para a social é dos coordenadores de área. 

 

Relativo às práticas de liderança, há uma homogeneização com relação ao comprometimento 

com a responsabilidade ambiental e por extensão, com o uso de políticas e códigos ambientais. 

Entretanto, o comprometimento com a responsabilidade social e por extensão ao uso de 

diretrizes sociais não é homogêneo, excessão é feita ao uso de Código de Ética e Conduta.  

 

As razões desta não homogeneização pode estar relacionada ao facto da sociedade brasileira, 

apesar de valorizar o social, não apresenta organização social estruturada, logo, não representa 

um grupo direto de pressão. Todavia, a preocupação com a imagem já é um factor real entre 

as organizações que as levam ao comprometimento em especial com a responsabilidade 

ambiental. 

 

A homogeneização do uso de Código de Ética e de Conduta pode estar relacionado a algumas 

características da sociedade brasileira, podendo-se citar a prática de corrupção e ao uso do 

jeitinho brasileiro. O uso destes códigos são formas de evitar que estas práticas venham para 

dentro da organização, bem como de comunicar ao público que a organização apresenta uma 

conduta ética e coerente aos valores da sociedade brasileira, uma vez que a corrupção não é 

aceita pela maioria dos brasileiros, já o jeitinho brasileiro se não for controlado, leva à 

corrupção. 

 

Outro elemento que exerce relativa pressão é o Sistema Normativo, cujo ambiente 

institucional brasileiro está representado por organizações não governamentais, de classe e 

sectoriais e pelo Sistema Educacional em especial pelo profissionalizante. Este sistema 

conduz as organizações à busca pela profissionalização e tem como factor impusionador a 

necessidade de sobrevivência num mercado competitivo. As organizações deste estudo de 

caso são de grande porte e atuam num mercado nacional e internacional de livre concorrência, 

excessão é feita à duas organizações que atuam na forma de concessão pública. 
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Entretanto, no que se refere ao Sistema Educacional, este apresenta diferenças na formação 

dos individuos, em especial nas zonas urbanas e rurais, há evasão escolar na fase fundamental 

e ainda persiste o analfabetismo. Esta realidade do ambiente institucional brasileiro leva as 

organizações a adotarem estrategias específicas nos seus programas sociais como forma de 

assegurar o atendimento de suas necessidades futura de recursos humanos. As organizações 

que realizam programas sociais com estratégia genéricas estão localizadas em regiões urbanas 

e/ou grandes centros, portanto, estão assistidas pelo Sistema Educacional.  

 

Nas práticas de elaboração do planeamento estratégico as organizações apresentam um padrão 

pró-ativo de comportamento nos seus relacionamentos com os stakeholders. Para as questões 

ambientais as organizações apresentam homogeneidade, porém, para as questões sociais o 

mesmo não acontece, pois algumas organizações não envolvem os stakeholders na fase de 

busca de informações, em especial a comunidade do entorno, bem como não realizam consulta 

nem análise dos impacos socioambientais. 

 

Ainda com as questões ambientais, há homogeneização quanto ao uso de certificações 

ambientais, mas não há quanto à existência de um Sistema de Gestão Ambiental devidamente 

implantado. Esta diferença pode estar relacionado aos factores custo, risco e legitimidade e, 

novamente ligados aos grupos de pressão. 

 

Quanto à certificação social, não há homogeneização, factor que pode estar relacionado à 

inexistência de grupos de pressão devidamente estruturados no ambiente institucional 

brasileiro. Porém, há homogeneização nas práticas de relações trabalhistas com os 

colaboradores, factor que está relacionado ao Sistema Regulatório e ao Sistema Cultural, o 

primeiro porque é complexo e rigoroso e o segundo porque a sociedade brasileira está 

amparada pelo sistema regulatório e as instituições distais. 

 

Também evidenciou-se que a forma como a Contabilidade Financeira é utilizada atende 

unicamente as necessidades informativas da dimensão ambiental. As razões podem ser 

encontradas na própria Contabilidade Financeira e à sua forma sistemática de operar, ou seja, 

a natureza de sua informação é financeira, seu foco está em apurar o resultado da organização 

e o período de apuração está determinado num ciclo anual. 
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Portanto, as questões sociais apresentam uma natureza subjetiva, apresentam  informações 

financeiras, quantitativas e  subjetivas, portanto, de difícil ligação direta de causa e efeito, de 

difícil mensuração Outro fator está no ciclo de apuração dos resultados que não coincidem 

com o ciclo anual da Contabilidade Financeira. 

 

Conforme se verifica, como as organizações adotam as práticas de CG no suporte da RSC 

encontra amparo nas práticas institucionalizadas e legitimadas no ambiente. Como elemento 

de legitimação no ambiente institucional brasileiro estão os Sistemas Institucionais e nestes, 

o regulatório para as questões ambientais, o cultural por meio dos valores da sociedade os 

quais legitimam mais confortavelmente as questões ambientais do que as sociais. E também 

no Sistema Normativo por meio dos orgãos não governamentais e do Sistema Educacional, 

principalmente nas formações profissionais. 

 

As razões que explicam porquê as organizações adotam estas práticas relacionam-se com a 

sua sobrevivência no ambiente institucional no qual operam. Desta forma, a adoção de 

práticas já institucionalizadas e legitimadas assegura a legitimidade corporativa e a 

legitimidade social. A adoção de práticas da CG no suporte da RSC é também uma forma de 

reduzir a exposição da organização aos riscos socioambientais, os quais podem trazer como 

consequência prejuízos à imagem de organização socialmente responsável.   
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7 CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES, CONTRIBUTOS E INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Esta investigação propôs compreender como as organizações estão a adotar as práticas da CG 

no suporte da RSC, bem como compreender porquê adotam estas práticas. Tal como a 

literatura aponta, verificou-se que as organizações estudadas refletem na sua estrutura as 

práticas institucionalizadas no ambiente no qual estão a operar por forma a assegurar a sua 

sobrevivência (Meyer & Rowan, 1977). Da mesma forma, as práticas da CG são também, 

resultado de pressões econômicas e de natureza institucional (Major & Ribeiro, 2009). 

 

A linha teórica da Nova Sociologia Institucional (NIS) adotada, suportada pelas Teoria 

Institucional (Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1987 ), Teoria dos Stakeholders e seus 

princípios de relacionamento com os stakeholders (Freeman, 1984) e os Sistemas 

Institucionais (Scott, 2001, permitiram explicar como e porquê as organizações do estudo de 

caso adotam as práticas da CG no suporte da RSC. 

 

Neste sentido, a forma como as organizações adotaram as práticas da CG na RSC compreende 

o uso de práticas institucionalizadas e legitimadas no ambiente e o conjunto destas práticas é 

percebido em cada um dos cinco elementos do modelo conceitual, sendo estes a busca de 

informações, liderança da RSC, estratégia da RSC, estrutura organizacional e uso de 

sistemas, programas e ações. 

 

Ao serem observadas as especificidades da forma como as práticas foram adotadas, observou-

se diferenças entre as organizações, a evidenciar homogeneização nas práticas para a 

dimensão ambiental e social com o público interno, mas não para a dimensão social com o 

público externo. 

 

Os resultados também evidenciaram que as questões ambientais estão presentes em todas as 

etapas da CG, o mesmo não aconteceu com as questões sociais. Já a dimensão ambiental 

apresenta maior relevância na estrutura organizacional do que a dimensão social, uma vez 

que foram criados áreas de assessoria para a dimensão ambiental.  As razões desta diferença 

podem estar relacionados à necessidade de sobrevivência da organização no ambiente 
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institucional no qual operam porque os elementos deste ambiente estão a policiar as atividades 

ambientais das organizações, mas não estão para as atividades sociais.  

 

Por conta disto, as questões ambientais estão a representar um risco para a organização devido 

às pressões oriundas do ambiente, por sua vez, as questões sociais não estão a representar um 

risco porque não foram identificados grupos de pressão a exercerem pressão sobre as 

organizações. 

 

Adotar as práticas da CG como suporte da RSC também contribui para proteger os Ativos da 

organização por meio da busca pela legitimidade corporativa e a licença social para operar. 

 

A legitimidade corporativa é obtida quando os gestores protegem os Ativos ao inserir as 

questões sociais e ambientais no planeamento estratégico e ao controlar sua execução e 

desempenho de forma que seja feito o melhor uso dos recursos.  

 

A licença social para operar é obtida quando a organização compromete-se com a sua 

responsabilidade social e quando cria mecanismos que asseguram o seu comprometimento, 

tais como a definição de políticas e códigos, certificações, criação de programas sociais e a 

inserção das necessidades socioambientais dos stakeholders no planeamento.  

 

Esta atitude fortalece a relação de confiança entre ambos, uma vez que esta prática assegura 

também os ativos dos stakeholders broad sense. Esta licença social constitui-se da obtenção 

da legitimidade social para operar pela organização.  

 

Em relação à metodologia adotada, considerou-se fundamental buscar no dia-a-dia das 

organizações os dados empíricos necessários à resolução do problema desta investigação 

porque os dados são internos, portanto, não é possível encontrá-los por meio dos relatórios 

divulgados. 

 

A opção por estudo de caso múltiplo contribuiu na quantidade de informações e na diversidade 

de fontes e, corroborados pelos critérios de qualidade de um estudo de caso, a escolha desta 

estratégia contribuiu para que os resultados desta investigação pudessem ser generalizados  

(Yin, 2010). 
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Para a coleta dos dados optou-se por entrevistas semi-estruturadas por entender que neste tipo 

de entrevista o respondente tem liberdade de expressar seu conhecimento e, por conseguinte, 

permite obter detalhes do fenômeno. Quanto à estratégia de coleta de dados adotada, esta foi 

a Tipologia Integrada, por entender que os casos analisados individualmente enriquece com 

detalhes a investigação, bem com permite que se aprofunde nas especificidades do tema. 

 

Nos dois primeiros casos fez-se uso da Tipologia Integrada Tipo I, onde foram analisados 13 

áreas que direta e indiretamente relacionavam-se com a RSC. Entretanto, observou-se que as 

informações das áreas indiretas pouco acrescentavam à investigação e que suas informações 

poderiam ser obtidas nas áreas diretamente relacionadas, o que fez alterar a tipologia, a passar 

para o Tipo II. Portanto, a partir da terceira organização, inclusive, passou-se a entrevistar 

apenas as áreas responsáveis pelas dimensões sociais e ambientais. 

 

A estratégia da proposição teórica adotada e a construção da explanação como técnica 

analítica de análise (Yin, 2010) permitiram encontrar a resposta do problema de pesquisa, 

uma vez que a análise das ações foi realizada sob os conceitos das teorias adotadas nesta 

investigação. 

 

O uso do referencial teórico, que se compõe da Nova Sociologia Institucional (NIS) (Meyer 

& Rowan, 1977), a Teoria Institucional, Sistemas Institucionais (Scott, 2001) e Teoria dos 

Stakeholders (Freeman, 1984), deram a sustentação teórica necessária para a explanação dos 

casos. O uso dos dados socio-econômicos do Brasil e dos sistemas institucionais brasileiros 

contribuíram para proporcionar o realismo necessário a esta investigação científica. 

 

A Análise Analítica dos casos foi desenvolvida sobre cada um dos casos e adotou-se a ordem 

do modelo conceitual para desenvolver o texto desta análise. Já na Síntese Cruzada dos Casos 

foram evidenciadas homogeneização de práticas e, por conta disto foram identificados 

padrões de comportamento entre as organizações. Para auxiliar nesta etapa da análise fez-se 

uso da técnica Análise de Frequência de dados, neste caso as ações das organizações. 

 

Quanto às limitações desta investigação, evidenciou-se que o uso de um estudo qualitativo 

traz em sí um pouco de subjetividade do investigador, tanto na fase de coleta de dados, quanto 
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na fase de análise dos dados. Portanto, para eliminar a subjetividade, adotou-se o paradigma 

positivista, uma ontologia representacionista (Putnam, 1987) e uma epistemologia positivista, 

uma vez que no positivismo presume-se que os significados sobre todos os objetos e entidades 

existem de forma independente do pensamento humano, portanto, livre de subjetividade 

(Baggio et al., 2008). 

 

Desta forma, na construção da entrevista os temas foram definidos a partir do referencial 

teórico e na análise dos dados empíricos foram adotadas técnicas que confirmem a opção 

positivista de construção do conhecimento. As técnicas adotadas são a Proposição Teórica, a 

Construção da Explanação, Análise de Conteúdo e Análise de Frequência. 

 

Para que os resultados pudessem ser generalizados as ações foram explanadas sob a luz das 

teorias Nova Sociologia Institucional, Teoria Institucional, Teoria dos Stakeholders e 

Sistemas Institucionais. A primeira e segunda explicaram como e porque as organizações 

adaptam-se ao ambiente institucional no qual operam, a terceira explica como e porquê os 

princípios de relacionamento com os stakeholders devem ser atendidos e a  quarta foi utilizada 

para organizar os elementos institucionais que exercem pressão sobre as organizações numa 

linguagem conhecida pelos acadêmicos. 

 

Há também a limitação da triangulação dos dados num estudo de caso, portanto, com a 

finalidade de dar credibilidade às análises foram adotadas a triangulação de fontes de dados, 

a citar as entrevistas e análise dos Relatórios de Sustentabilidade e a triangulação de teorias, 

já citadas no parágrafo anterior. 

 

Os resultados obtidos nesta investigação tem vários contributos para diversas áreas do 

conhecimento como também para o país em que a investigação foi desenvolvida. Para a 

Contabilidade, confirma-se que a Contabilidade financeira não atende às necessidades 

informativas para a responsabilidade social corporativa, dado que esta responsabilidade exige 

informações qualitativas para auxiliar no planeamento e em especial no monitoramento.  

 

Os resultados obtidos também contribuem para compreender melhor o papel da Contabilidade 

de Gestão na definição e acompanhamento das ações corporativas relacionadas com a sua 

responsabilidade social corporativa. 
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Para a área de gestão, esta investigação contribui porque mostra a forma como as organizações 

utilizaram as práticas de CG no suporte da RSC em cada uma das etapas do CG, bem como, 

explica porquê as organizações adotam as práticas.  

 

Com esta investigação foi possível conhecer que os sistemas institucionais do ambiente onde 

as organizações operam são os maiores influenciadores da tomada de decisão e consequente 

mudança de postura. 

 

Para o universo científico esta investigação permite reduzir o gap existente entre o 

conhecimento teórico e o prático, uma vez que efetuou-se uma profunda investigação em cada 

uma das organizações e seus resultados trouxeram a luz necessária à compreensão do 

conhecimento prático relacionado com o conhecimento teórico. 

 

Assim, o conhecimento prático recebeu o contributo da forma como as organizações utilizam 

as práticas da CG no suporte da RSC e o conhecimento teórico recebeu o contributo de 

compreender porquê as organizações utilizam as práticas e se posicionam em relação à sua 

responsabilidade socioambiental. 

 

Para o país, este estudo também proporciona suas contribuições. Por exemplo, identificou-se 

que o sistema regulatório volta-se ao atendimento das necessidades do sistema produtivo, 

enquanto que a sociedade está à margem deste sistema. Por conseguinte, as questões 

ambientais são extremamente policiadas por este sistema, talvez porque os impactos 

ambientais podem trazer prejuízos aos Ativos das organizações.  

 

A sociedade, por outro lado, não está amparada por este sistema, assim como não está 

amparada pelas instituições distais. Esta realidade do ambiente institucional brasileiro pode 

ser revista pelos governantes de forma que políticas sociais e de investimentos possam ser 

redirecionadas. A sociedade brasileira também pode rever o seu estado e com isto estruturar-

se em termos institucionais, por exemplo, criando organismos de defesa de seus direitos, 

alterações nas leis, no sistema educacional, maior participação nas decisões políticas e um 

fortalecimento dos valores e institutos sociais.  

 



 
 
 

216 
 

Outras reflexões sobre os resultados desta investigação para um país podem ser realizadas a 

partir da evidência de que há uma concentração da responsabilidade socioambiental no 

atendimento das necessidades da organização. Esta forma de agir exclui a sociedade, em 

especial a comunidade do entorno, fator que pode trazer como consequência o aumento do 

empobrecimento da sociedade, a degradação de sua qualidade de vida, bem como a exaustão 

dos recursos naturais.  

 

Uma outra contribuição deste estudo relaciona-se às atividades privadas de assessoria e 

consultoria, ou seja, no momento em que estas organizações compreenderem os conceitos e 

as práticas destas atividades nas organizações, podem rever seus procedimentos e seu 

portfólio de serviços. 

 

Para o universo acadêmico, os cursos de 3º Nível podem fazer uso das informações desta 

investigação nas suas aulas, podendo inserir nos temas de gestão da RSC, Contabilidade de 

Gestão da RSC, ética, perícia, princípios de relacionamento com os stakeholders, 

comportamento de resposta das organizações às pressões institucionais e sobre definição e 

escolhas estratégicas. 

 

E quanto às sugestões de investigações futuras, estas podem envolver diversas áreas do 

conhecimento, por exemplo, áreas do comportamento organizacional, área da educação, da 

gestão, áreas que investigam aspectos da cultura, meio-ambiente, Administração, Sociologia 

e até mesmo a Engenharia de Produção.  

 

Podem ser desenvolvidas novas linhas de investigação, por exemplo, linhas que busquem o 

fortalecimento das instituições, ou a sua modificação, linhas voltadas aos aspectos práticos da 

responsabilidade social corporativa que efetivamente promovam o desenvolvimento social, 

ou que promovam o fortalecimento do sistema normativo do país.  

 

Podem ser desenvolvidas investigações com a finalidade de compreender porquê as 

organizações respondem às pressões dos sistemas institucionais, porém, mais complexa ao 

propor uma metodologia comparativa entre organizações de países diferentes com 

características socioeconômicas distintas, ou idênticas. Ou investigações sobre a relação deste 
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tema com o sistema cultural-cognitivo num país como o Brasil, que é continental, multiracial, 

multicultural e dividido em cinco regiões. 

 

Na área da Contabilidade podem ser desenvolvidas investigações para uma nova conceção 

contábil que atenda as necessidades de informações da responsabilidade social. Ou ainda, 

investigações que adotem paradigma interpretativista com a finalidade de compreender os 

efeitos das escolhas estratégidas das organizações na população de um país de forma a suscitar 

reflexões sobre o papel das organizações na sociedade. 

 

Portanto, considera-se que esta investigação atingiu sua proposição intrínseca e extrínseca, ou 

seja, conseguiu dar a resposta ao problema principal, trouxe contributos à investigação 

científica, ao país e às organizações e pode ser utilizada como ponto de partida para outras 

investigações sugeridas no escopo desta conclusão. 

 

Em síntese, pode-se admitir que as atividades da RSC estão concentradas nas atividades 

internas das organizações, na dimensão ambiental e que os elementos de maior pressão é o 

sistema regulatório. Que, apesar da evolução dos conceitos, as organizações ainda utilizam a 

CG com a finalidade de serem mais efetivas no uso dos recursos, de buscar a legitimidade 

para operar e, por conseguinte, assegurar a sua própria sobrevivência. 
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APÊNDICE I – Protocolo do Estudo de Caso Múltiplo 

 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO 

 

Este documento tem a finalidade de auxiliar o processo de elaboração e execução das 

entrevistas. A sua formatação e conteúdo foram construídos com base nas obras de Yin e 

Guerra   (J. H. L. Guerra, 2010; Yin, 2010). O conteúdo deste protocolo está contigo em quatro 

seções, no qual a primeira apresenta os dados do entrevistado e da entrevista, a segunda 

apresenta os dados sobre a pesquisa, a terceira apresenta as orientações gerais ao pesquisador 

e ao entrevistado, e a quarta e última seção apresenta as cartas enviadas e um modelo de termo 

de compromisso de sigilo de identidade dos entrevistados e finaliza com a referência 

bibliográfica. Portanto, segue o presente protocolo. 

 

 

PRIMEIRA SECÇÃO: DADOS DO ENTREVISTADO E DA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO E ORGANIZAÇÃO 

Esta seção apresenta a organização e dados das entrevistas na organização. As organizações 

solicitaram que não fosse identificado seus nomes do documento final de tese, portanto, por 

questões de respeito à liberdade de expressão, não serão identificados nomes dos entrevistadso 

e nomes das organizações entrevistadas. A entrevista orientou-se por temas. 

 

 

1 Dados das organizações e da entrevista: 

 

a) Organização O1 – do setor de energia elétrica, é de grande porte, controlada de 

organização francesa. Opera sob regime de concessão pública protegido por um contrato 

de 30 anos, renováveis pelo mesmo período. 

 

Foram realizadas no dia 09 de junho de 2014, na cidade sede. Foram entrevistadas as seguintes 

áreas: Planeamento e Controlo, Gestão de Risco, Comitê de Sustentabilidade, Assessoria de 
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Meio Ambiente, Responsabilidade Social Corporativa, Contabilidade e Recursos Humanos. 

As entrevistas duraram em média 1 hora e trinta minutos. 

 

b) Organização O2 – do setor de papel e celulos, é de grande porte, controladora de 

unidades no país, opera num mercado de livre-concorrência. 

 

As entrevistas na organização O2 foram todas realizadas no dia 09 de junho de 2014, na cidade 

sede. Foram entrevistadas as áreas de: Superintendência de Estratégia e Gestão, Gestão para 

a Excelência, Gestão de Risco e Controlo Interno, Sustentabilidade, Contabilidade, Recursos 

Humanos. Cada entrevista durou em média 1 hora. 

 

c) Organização 03 – do setor químico, opera com plásticos, de grande porte, multinacional 

estrangeira. Opera num mercado de livre-concorrência. 

 

As entrevistas na O3 foram realizadas em novembro/2015, na sede da organização. Foi 

entrevistado a área de:  Sistema de Gestão Integrada – (SGI) e Segurança e Meio Ambiente – 

(SMA). A área da responsabilidade social foi responsida pelo entrevistado da área ambiental. 

A entrevista durou 1 hora. 

 

d) Organização 04 – do setor de máquinas e equipamentos, de grande porte, multinacional 

brasileira. Opera num mercado de livre-concorrência. 

 

As entrevistas na O4 foram realizadas em novembro/2015, na sede da organização. Foram 

entrevistadas as áreas: Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e o Instituto. A entrevista foi 

em conjunto e durou 2 horas. 

 

e) Organização O5 – do setor químico, opera com poliestireno expandido, de grande porte. 

Opera num mercado de livre-concorrência. 

 

As entrevistas na O5 foram realizadas no mês de dezembro/2015, na sede da organização. 

Foram entrevistadas as áreas: Comitê de Sustentabilidade e Diretora de Operações. A 

entrevista aconteceu na sede da O5 e foi em conjunto, durou 2 hrs. 
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f) Organização O6 – do setor máquinas e equipamentos, fabrica motores, é de grande 

porte, multinacional brasileira e opera num mercado de livre-concorrência. 

 

As entrevistas na O6 foram realizadas no mês de dezembro/2015, na sede da organização. Foi 

entrevistado a área de Gestão de EHS Planta Brasil, Meio Ambiente, a pessoa entrevistada foi 

a Assistente de Meio Ambiente. Ela respondeu pela área social. A entrevista durou 45 

minutos. 

 

g) Organização 07 – do setor de fundição, é de grande porte, multinacional brasileira e 

opera num mercado de livre-concorrência. 

 

As entrevistas na O7 foram realizadas no mês de janeiro/2015, na sede da organização. Foram 

entrevistados a área de Engenharia Ambiental e Responsabilidade Social. Cada entrevista 

durou 1 hora.  

 

h) Organização 08 – do setor de produtos de beleza e higiene, é de grande porte e opera 

num mercado de livre-concorrência. 

 

As entrevistas na O8 foram realizadas no mês de janeiro/2015, por telefone, e em conjunto 

com os dois setores: Relações com Investidores e Sustentabilidade. A entrevista durou 40 

minutos. 

 

i) Organização 09 – do setor de energia elétrica, é de grande porte e opera num mercado 

de concessão pública, protegido por contrato de 30 anos, renováveis. 

 

As entrevistas na O9 foram realizadas no mês de janeiro/2015, na sede da organização, em 

reunião com diversos stakeholders, e foi entrevistado a Assessoria de Responsabilidade 

Socioambiental – (ASRS). Nesta área foram entrevistados os responsáveis pela área social e 

pela área ambiental. Cada entrevista durou 1 hora. 

 

 

 

 



 
 
 

244 
 

SEGUNDA SECÇÃO:  DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1 Dados do Pesquisador: Adelaide Maria Bogo, aluna de Doutoramento em Contabilidade, 

na Universidade do Minho (PT), programa em parceria com a Universidade de Aveiro (PT). 

Professora universitária na Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – 

UDESC, lotada no Centro de Ciências Tecnológicas – CCT/Joinville, no Dpto de Química. 

Email adelaide.schmitt@udesc.br, adelaidebogo@hotmail.com   e http://www.cct.udesc.br/ 

- Afastada para capacitação no exterior; 

- Área de Pesquisa - Gestão Empresarial 

- Linha de Pesquisa - Controlo de Gestão 

 

2 – Dados da Orientadora: Professora Doutora Filomena Antunes Brás, professora na Escola 

de Economia e Gestão – EEG, na Universidade do Minho, Portugal. Email 

filomena@eeg.uminho.pt 

 

3 – Objetivo da Pesquisa e sua Contribuição 

Esta pesquisa tem por objetivo compreender o fenômeno ‘Controlo de Gestão como suporte 

para a atividade da RSC’, nas dimensões sociais e ambientais, para compreender a forma 

como e porquê as organizações utilizam adotam estas práticas. 

 

Os resultados da pesquisa poderão contribuir no melhoramento de práticas de Controlo de 

Gestão nas atividades da RSC das organizações que desejam implementar essas, as que estão 

em fase de implantação, ou mesmo para aquelas que já a possuem, mas que desejam melhorar 

seus procedimentos internos de controlo.  

 

Para o universo acadêmico esta pesquisa contribui na redução do gap existente entre os 

conhecimentos teórico e prático, bem como fornece inúmeros insights para diversos temas de 

pesquisa que envolvam Controlo de Gestão e/ou RSC. Os temas podem relacionar-se com os 

sistemas institucionais regulatório, normativo e cultural, pode relacionar-se com estudos sobre 

o comportamento, com linhas históricas sobre a RSC e o CG no país, sobre práticas 

educacionais neste tema, enfim. 
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O tema da entrevista e o conteúdo da entrevista são apresentados a seguir, o qual foi o roteiro 

das entrevistas. 

 

 

 



 
 
 

246 
 

TERCEIRA SECÇÃO: ORIENTAÇÕES GERAIS OA PESQUISADOR E 

ENTREVISTADO 

 

Esta seção explica a forma como as entrevistas foram organizadas e realizadas, nas fazes que 

a antecederam OA fato. Desta forma, o pesquisador adotou os seguintes procedimentos: 

 

a) Marcar a entrevista: esta fase iniciou um mês antes da data agendada. O primeiro 

contato foi via email e foi enviado ao Diretor Administrativo de cada uma das 

organizações e foi anexado à mensagem uma carta do professor orientador e carta do 

pedido de entrevista, ambas direcionado ao Diretor Administrativo. A informação para 

saber com quem deveria ser feito o primeiro contato foi através do Relatório de 

Sustentabilidade. Identificado, foi-lhe então enviado mail, que foi prontamente 

respondido pela secretária. 

 

Feito o primeiro contato, foi então solicitadado que o pesquisador enviasse o roteiro 

da entrevista, o qual foi prontamente atendido. Este roteira contnha os temas a serem 

trabalhados nas entrevistas e os departamentos/áreas de interesse. Em contato seguinte 

foi enviado o Curriculum-Vitae do pesquisador. Concluído esta etapa, foi então 

agendado as datas, que foi 09/06/2014 para a organização A e 23/06/2014 para a 

organização B. 

 

As entrevistas foram então marcadas na sede de cada uma das organizações, e foram 

realizadas em sala de reunião. Na organização A foram todas presenciais, já na 

organização B, algumas foram presenciais e outras via vídeo-conferência. 

 

Antes de realizar a entrevista foi realizado uma atenta leitura do Relatório de 

Sustentabilidade a fim de evitar buscar informações que já estão disponibilizadas no 

website das organizações. Foram também levados gravador, papel, caneta, e notebook. 

 

b) Da entrevista: a entrevista é do tipo semi-estruturada, portanto, será guiada por temas, 

ou seja, por uma pergunta ampla. A resposta deve ser livre, completa e com a maior 

profundidade sobre o tema. As respostas do entrevistado não serão interrompidas, ou 

seja, não haverá interferência do pesquisador, mas serão feitas anotações para, OA 
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final, realizar as perguntas específicas. O objetivo desta não interrupção é para deixar 

livre a fala do entrevistado.  

 

c) Definição dos termos da entrevista: considerando que a entrevista é presencial, então 

nos casos em que houver dúvidas sobre a interpretação de um termo, frase ou pergunta, 

está é esclarecida no momento em que a entrevista está a ocorrer. Porém, para evitar 

problemas que podem acarretar prejuízo no tempo disponível, foram utilizados termos 

já considerados clássicos na gestão das organizações. 

 

d) Finalização da entrevista: A entrevista foi finalizada e foi então combinado que após 

feito a transcrição em documento word este seria enviado para os respondentes para 

conferência das informações fornecidas. Caso houvesse diferenças entre o dito e o 

escrito, então estas seriam enviadas OA pesquisador para correção. Foi também 

acordado entre as partes que, havendo necessidade de correções ou de mais 

informações, estas poderiam ser feitas por mail ou telefone. 

 

e) Despesas financeiras para a realização das entrevistas:  foram gastos passagm de 

avião internacional, passagens de ônibus e hotel. A alimentação foi paga pelas 

organizações. O total de despesas ficou em 1.100 euros, aproximadamente. Em reais 

em torno de R$ 3.500,00 reais. 

 

 

QUARTA SECÇÃO: CARTAS ENVIADAS E TERMO DE COMPROMISSO 

 

Segue modelo de Termo de Compromisso de sigilo da identidade dos entrevistados. Este 

compromisso também já foi afirmado na primeira carta, a carta onde é feito o pedido para as 

entrevistas.  

 

Seguem cartas:  
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1 – Da orientadora: 

 

Exmo. Senhor.... 

Diretor de Administração, Finanças e de Relações 

com .... 

 

Doutora Filomena Antunes Brás, Professora Auxiliar da Escola de Economia e Gestão da 

Universidade do Minho, em Portugal, vem por deste meio informar V. Exª que ADELAIDE 

MARIA BOGO (id4352) encontra-se na fase de desenvolvimento da sua dissertação de 

doutoramento do Programa Doutoral em Contabilidade desta Universidade, no qual se 

encontra inscrita.  

No âmbito da elaboração da sua dissertação de doutoramento, e do qual sou sua orientadora, 

a doutoranda propõe-se estudar o Processo de Controlo de Gestão nas atividades de 

Responsabilidade Social Corporativa levado a cabo pelas empresas brasileiras. E é neste 

sentido que a doutoranda contacta V. Exª, solicitando a colaboração da Celusose Irani, SA. O 

quadro teórico já se encontra definido, estando a doutoranda na fase de recolha de dados, para 

os quais a colaboração de V. Exª é muito preciosa e motivo do contacto. A recolha de dados 

prende-se fundamentalmente com a realização de entrevistas a pessoas que a doutoranda 

identificou como fundamentais para dar andamento OA seu trabalho empírico.  

Para qualquer dúvida adicional que entenda necessária, não hesite em contactar-me. 

Grata pela atenção dispensada, e esperando que esta carta tenha o melhor acolhimento por V. 

Exª, despeço-me apresentando os meus respeitosos cumprimentos. 

Braga, Portugal, 23 de maio de 2014. 

 

2 – De solicitação das entrevistas pelo pesquisador: 

 

Ilmo Sr. .... 

DD. Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores 

...... 

Porto Alegre (RS) 
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Ref.: Solicitação de autorização para coleta de dados para estudos de doutoramento. 

 

Prezado Senhor, 

Sou estudante de Doutoramento em Contabilidade, professora na Universidade do Estado 

de Santa Catarina – UDESC, lotada no Centro de Ciências Tecnológicas – CCT, na cidade 

de Joinville (SC). Atualmente encontro-me afastada para capacitação e estou a realizar os 

estudos em Portugal na Universidade do Minho e Universidade de Aveiro.   

 

Meus estudos estão na fase de coleta de dados, e considerando que a proposta metodológica 

envolve entrevistas com duas organizações brasileiras, verifico na empresa .............. uma 

organização ideal para esta pesquisa por apresentar boas políticas sociais e ambientais.  

 

O tema de minha pesquisa envolve um estudo sobre as práticas do Controle de Gestão nas 

atividades ambientais e sociais da Responsabilidade Social Corporativa (RSC). A proposta 

metodológica compreende: 

- entrevista com duas empresas que emitam Relatório de Sustentabilidade (RS) no modelo 

GRI, A+; Análise de Conteúdo; e finalização com análise estatística; 

- inquérito com as demais empresas brasileiras que publiquem RS e que estejam cotadas na 

BOVESPA; segue-se com análise estatística dos dados; 

- Análise do Estudo de Caso sob a perspectiva da Teoria Institucional. 

 

A coleta de dados será por meio de entrevistas semi-estruturadas com os Diretores e pessoal 

responsável pela RSC da organização, podendo incluir os colaboradores ou outras pessoas 

que vossa organização considerar pertinente. Também serão analisados alguns documentos 

internos e que sejam relacionados OA tema da pesquisa. 

 

Penso que esta contribuição poderá ser interessante para os dois lados porque lhes darei toda 

a informação produzida e toda a conclusão sobre o estudo. Questões confidenciais serão 

respeitadas. 

 

Neste sentido, venho à V.Sa, solicitar permissão para a realização da entrevista em 

conformidade com o Projeto de Tese acima parcialmente informado. 

 

Desde já agradeço a atenção, colocando-me à disposição para maiores detalhes sobre o Projeto 

de Tese. 

 

Atenciosamente 
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3 – Modelo de um Termo de Compromisso: 

 

 

“Termo de Compromisso”, que contenha as informações a seguir e seja assinado pelo 

pesquisador (que deve incluir o local e a data), embora simples, tem validade legal:  

 

 

“Eu, ........., brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG n.º XX.XXX.XXX SSP/SP, CPF 

n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado à ......, nr ...., bairro da ....., na cidade de 

......, Estado de ......, venho através do presente, comprometer-me a não associar ou relacionar, 

direta ou indiretamente, de forma escrita, verbal ou de qualquer outra forma, o nome ou a 

identidade de (nome completo do entrevistado) à minha pesquisa de doutorado iniciada em 

(ano) e ligada OA Programa de Pós-Graduação do Departamento de ......... da Universidade 

............., seja durante e/ou após a realização da mesma.” 

 

 

Nome e assintaura 
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APÊNDICE II – Dados das Entrevistas 

Este apêndice tem por finalidade sistematizar os dados das entrevistas que são utilizados nas 

Tabelas A-1 a A-4. 

 

Dados de suporte para para a Tabela A-1 

 

 

 

 

TABELA A-1 – Busca de Informações 

Busca de Informações 

Práticas Frequência 

Envolvimento dos stakeholders 6 

Análise dos impactos socioambientais na comunidade do entorno 6 

Consulta à comunidade 6 

Informações ambientais (regulatórias e operacionais internas) 9 

Informações de legislação trabalhista  9 

 

 

  

Org.
Envolv. dos 

stakeholders

Análise dos 

Impactos 

socioambientais

Consulta à 

Comunidade

Inform. 

Ambientais

Inf. 

Trabalhistas

O1 não não não sim sim

O2 sim sim sim sim sim

O3 não não não sim sim

O4 sim sim sim sim sim

O5 sim sim sim sim sim

O6 sim sim sim sim sim

O7 não não não sim sim

O8 sim sim sim sim sim

O9 sim sim sim sim sim

BUSCA DE INFORMAÇÕES
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Dados de suporte para para a Tabela A-2 

LIDERANÇA DA RSC 

Org. 
Política de 

Resp. Social 
Código 

Ambiental 

Códito de 
Ética e 

Conduta 

Comprometimento 

Social Ambiental 

O1 sim Sim sim não sim 

O2 sim Sim sim sim sim 

O3 não Sim sim sim sim 

O4 não Não sim * sim 

O5 não Sim sim * sim 

O6 não Sim sim * não 

O7 não Sim sim sim sim 

O8 não Sim sim * não 

O9 sim Sim sim sim sim 

(*) - Usaram expressões como 'Respeito ao Ser, Respeito às Pessoas e 
Respeito às Relações. 

 

 

TABELA A-2 – Liderança da RSC. 

Liderança da RSC 

Práticas Frequência 

Comprometimento com a responsabilidade ambiental 7 

Comprometimento com a responsabilidade social 4 

Definição de Políticas e Códigos ambientais 9 

Definição de Políticas e Códigos sociais 3 

Definição de Código de Ética e Conduta 9 
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Dados de suporte para para a Tabela A-3 

ESTRATÉGIA DA RSC 

Org. 
Envolvimento 
dos Gestores 

de Topo 

Processo 
compartilhado 

com Diretores e 
Gerentes 

Objetivos e 
Metas sociais 
inseridas no 

planeamento 

Objetivos e Metas 
ambientais 
inseridas no 

planeamento 

O1 sim sim sim sim 

O2 sim sim sim sim 

O3 sim sim não sim 

O4 sim sim não (*) sim 

O5 sim sim sim sim 

O6 sim sim sim sim 

O7 sim sim não (*) sim 

O8 sim sim sim sim 

O9 sim sim sim sim 

(*) não inserem de modo formal. 

 

 

 

 

TABELA A-3 – Estratégia da RSC 

Estratégia da RSC 

Práticas Frequência 

Envolvimento dos 'gestores de topo' 9 

Processo compartilhado com diretores e gerentes 9 

Objetivos e metas sociais inseridas no planeamento 6 

Objetivos e metas ambientais inseridas no planeamento 9 
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Dados de suporte para a Tabela A-4 

 

 

 

 

 

TABELA A-4 – Sistemas, Programas e Ações 

 

 

Org.
SIG - 

ERP
SIG SGA

Sist. 

específic

os de 

Controlo

SAR IDA IDS
Certif. 

Amb.

Certif. 

Soc.

Prog. 

Sociais 

aos 

colabora

dores

Program. 

Sociais à 

Comunida

de

Práticas 

de 

Benchm

arking

Particip. 

Em 

reuniões

Aderência à 

Pactos e 

Convenções

Receb. 

Prêmios

O1 sim sim sim sim sim sim não sim sim sim sim sim sim sim sim

O2 sim sim não sim sim sim sim sim não sim sim sim sim sim sim

O3 sim não não não sim sim sim sim sim sim não não sim sim sim

O4 sim não sim não não sim sim sim sim sim sim sim sim sim não

O5 sim sim não sim não sim não sim não sim sim sim sim sim sim

O6 sim sim sim sim sim sim não sim sim sim sim sim sim sim sim

O7 sim sim não sim sim sim não sim não sim sim sim sim não sim

O8 sim sim não sim não sim sim sim sim sim sim não sim sim sim

O9 sim sim não não não sim não sim sim sim sim sim sim sim sim

tot. 9 7 3 6 5 9 4 9 6 9 8 7 9 8 8

SISTEMAS, PROGRAMAS E AÇÕES

SIG - ERP - Sistema Integrado de Gestão - Enterprise Resource Planning; SIG (ou SGI) Sistema Integrado de Gestão - envolve Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente; SGA - Sistema de Gestão Ambiental; SAR - Sistema de Avaliação e Recompensa

Práti

cas

SIG - 

ERP
SIG SGA SEC SAR IDA IDS

Certif. 

Amb.

Certif. 

Soc.
PSC PSCo

 

Benchma

rking

Reuniões
Pactos e 

Conven.

Receb. 

Prêmios

Nr. 

Org.
9 7 3 6 5 9 4 9 6 9 8 7 9 8 8

SISTEMAS, PROGRAMAS E AÇÕES

SIG - ERP - Sistema Integrado de Gestão - Enterprise Resource Planning; SIG (ou SGI) Sistema Integrado de Gestão - envolve Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente; SGA - Sistema de Gestão Ambiental; SEC - sistema específico de controlo; SAR - Sistema de Avaliação e Recompensa; IDA - Indicador de 

Desempenho Ambiental: IDS - Indicador de Desempenho Social; PSC - Programas Sociais aos Colaboradores; PSCo - Programas Sociais à comunidade

Práticas
SIG - 

ERP
SIG SGA SEC SAR IDA IDS

Certif. 

Amb.

Certif. 

Soc.
PSC PSCo

 

Benchm

arking

Reuniões

Pactos 

e 

Conven.

Receb. 

Prêmio

s

Nr. Org. 9 7 3 6 5 9 4 9 6 9 8 7 9 8 8

SISTEMAS, PROGRAMAS E AÇÕES

SIG - ERP - Sistema Integrado de Gestão - Enterprise Resource Planning; SIG (ou SGI) Sistema Integrado de 

Gestão - envolve Saúde, Segurança e Meio Ambiente; SGA - Sistema de Gestão Ambiental; SEC - sistema 

específico de controlo; SAR - Sistema de Avaliação e Recompensa; IDA - Indicador de Desempenho Ambiental: 

IDS - Indicador de Desempenho Social; PSC - Programas Sociais aos Colaboradores; PSCo - Programas Sociais à 

comunidade
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Dados para a FIGURA 5.1 

 

 

Demais dados utilizados na síntese cruzada dos casos. 

ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES 

Org. 
Comprometimento Program. 

Voluntariado 

Social Ambiental 

O1 não sim não 

O2 sim sim sim 

O3 sim sim não 

O4 não sim sim 

O5 não sim sim 

O6 não não sim 

O7 sim sim sim 

O8 não não não 

O9 sim sim sim 

 

Org.
Área de 

Assessoria

Área 

Especialista
Gerência Dpto Comitê

O1
AMA - 

ambiental
RSC nihil RH Sustentab.

O2 nihil
Sustentab. 

(social)
nihil RH nihil

O3 nihil
SGI 

(ambiental)
nihil RH nihil

O4
Eng. De Meio 

Ambiente
STMA (amb.)

Gerente 

Ambiental
RH nihil

O5 nihil nihil Sustentab. RH nihil

O6
Gestão EHS 

(amb.)
RSC nihil RH nihil

O7 nihil RSC
Gerente 

Ambiental
RH nihil

O8 Sponsor Líder Sustentab.(1) RH nihil

O9 AsRS nihil nihil RH Sustentab.(2)

Estrutura Organizacional

(1) É um comitê técnico

(2) Está em implantação com previsão de atuação em 2015
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Apoios do Sist. Normativo - gestão 

Org. Modelos de Gestão Modelo GRI 

O1 - GRI 

O2 MEG - FNQ GRI 

O3 - GRI 

O4 - GRI 

O5 MEG - FNQ GRI 

O6 - GRI 

O7 - GRI 

O8 - GRI 

O9 - GRI 

 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Org. Webplage Intranet Formulário 
Canal de 
Denúncia 

Jornal 
Facebook, 

Twitter, 
Flicker, … 

Canal para 
Investidores 

O1 sim sim   sim     sim 

O2 sim sim   sim sim   sim 

O3 sim sim           

O4 sim sim         sim 

O5 sim       sim sim   

O6 sim sim   sim     sim 

O7 sim sim sim sim     sim 

O8 sim sim       sim   

O9 sim sim     sim sim sim 

Os espaços em branco significam que a informação não foi localizada na entrevista e no RSC. 

 

 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4



