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…, quem executa o projeto social na escola, na casa do
menino bago, na comunidade.

..., quem executa o projeto social na escola, na casa do menino bago,
na comunidade.

347

… a disponibilidade para prestar todo o feedback
pedido, aumenta a confiança …

… a disponibilidade para prestar todo o feedback pedido aumenta a
confiança …

364

Nos três quartos vivem os pais, o jovem bago e a sua
irmã mais nova ...

Nos três quartos vivem os pais, o jovem bago e a sua irmã mais nova
…

365

… salientou que, até ao momento da investigação só …

… salientou que, até ao momento da investigação, só …

391

… deve definir com clareza, a sua missão …

. deve definir com clareza a sua missão …

393

… através de processos claros e transparentes e
mutuamente acordados.

.. através de processos claros, transparentes e mutuamente
acordados.

418

… permitirá o alcance de complementaridades e a
geração de sinergias (p.9).

...permitirá o alcance de complementaridades e a geração de
sinergias" (p.9).

484

A ABO faz um trabalho social que as empresas
gostariam, mas não podem desenvolver …

A ABO faz um trabalho social que as empresas gostariam, mas não
podem, desenvolver …

495

A missão das organizações solidárias deve ser, assim
de “serviço aos mais carenciados , …

A missão das organizações solidárias deve ser, assim, de “serviço aos
mais carenciados , …

505

… é útil que a organização solidária tenha ela própria,
notoriedade ...

… é útil que a organização solidária tenha, ela própria, notoriedade
...

11

63

119
128
188

Apesar de todas concordarem que, “sendo a realidade um
fenómeno socialmente construído, as organizações se criam e
desenvolvem pelas práticas de comunicação” (Ruão & Kunsch, 2014,
p. 7 e 8), cada uma parte de diferentes ontologias e epistemologias
…
… para dar, pela primeira vez na história, …

Instituto Nacional de Estatística (INE).
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Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de
sustentabilidade nas parcerias estratégicas entre organizações solidárias e empresas
Resumo
A complexidade crescente dos problemas sociais exige às organizações solidárias, basilares no
apoio social, novas estratégias de comunicação. Os tradicionais modelos, solidificados neste sector
centenário, são cada vez mais obsoletos, num mundo globalizado e em acelerada mudança e num
quadro de declínio do Estado Social. Urge pois encontrar métodos de comunicação e trabalho que
contribuam para a sua sustentabilidade e lhes forneçam as ferramentas necessárias para que
apresentem, aos públicos que servem, soluções criadoras de maior valor social.
Com este trabalho, propusemo-nos discutir estratégias de comunicação que permitam às
organizações solidárias retirar proveito do crescente número de programas de Responsabilidade
Social Empresarial. A investigação incidiu sobre as práticas da CAIS e da Bagos d’Ouro e dos
respetivos parceiros empresariais, Unicer e Symington, estudando as suas estruturas internas, as
perspetivas sobre o trabalho colaborativo e, em particular, as boas práticas de comunicação
adotadas na negociação, no estabelecimento e na execução de parcerias interorganizacionais.
Com base na Literatura consultada e, sobretudo, nas lições aprendidas durante a investigação,
propomos um modelo de comunicação estratégica que permita às organizações solidárias
estimularem políticas de Responsabilidade Social Empresarial que propiciem propostas de maior
valor social aos seus beneficiários e, ao mesmo tempo, reforcem os alicerces da atividade
mercantil das empresas, suas parceiras. A proposta pressupõe um contexto de trabalho
colaborativo interorganizacional simbiótico e complementar e que os inerentes riscos e ameaças,
aqui anotados, sejam minorados.
Identificamos ainda o conjunto de ativos que as organizações solidárias aportam a parcerias com
o universo empresarial e elencamos os benefícios que as empresas daí podem retirar. Com isso,
quisemos contribuir para uma reflexão aprofundada sobre a relevância das organizações solidárias
para modelos colaborativos interorganizacionais, e concluímos ser possível nivelar os pratos da
balança, num trabalho conjunto, a bem da comunidade.
Palavras-chave: Comunicação Organizacional, Comunicação Estratégica, Responsabilidade Social
Empresarial, Economia Social, Parcerias Interorganizacionais
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Levelling the score: Study of Organizational Communication as a contributor to sustainability of
strategic partnerships between charities and corporations
Abstract
The growing complexity of social problems demands that charities, a cornerstone of social support
in Portugal, adopt new communications strategies. Traditional models, solidified in a centuries old
sector, are increasingly obsolete, in a globalized and fast-paced changing world, alongside a
decreasing Social State. There is therefore a pressing need to find new communication and
collaboration frameworks that add to charities’ sustainability and provide them with the necessary
resources to carry out their mission and offer their beneficiaries solutions of greater social value.
With this investigation, we intended to discuss communication strategies that allow charities to
skilfully manage the increasing number of corporate social responsibility programs. We studied two
cases of best practices, CAIS and Bagos d’Ouro, as well as two of their corporate partners, Unicer
and Symington, in order to uncover their internal structure, their perspective on inter organizational
cooperation and, above all, the communicative strategies adopted while negotiating, establishing
and executing partnerships.
Based on the lessons learned from these organizations and from the theories constructed by the
main authors of these fields of knowledge, we proposed a strategic communication model that
allows charities to take full advantage of and encourage the development corporate of social
responsibility programs designed to increase the amount of social value created, while reinforcing
the corporations’ mercantile activity. This communications model is grounded on the premise that
the partnership is symbiotic, and that the inherent risks and threats, as noted here, are reduced.
We have also identified a set of assets that charities bring to a collaborative work with corporations
and we highlighted the benefits that the corporations can withdraw from it. Thus, we wanted to
contribute to an in-depth reflection on the relevance of charities to inter organizational models and
concluded that it is possible to level the scores, in a collaborative work, for the greater good of the
community.
Keywords: Organizational Communication, Strategic Communication, Corporate Social
Responsibility, Social Economy, Inter Organizational Partnerships
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INTRODUÇÃO
Num mundo orgânico e sistémico, nada subsiste por si só. Nenhuma organização sobrevive sem
receber inputs e para nada serve se não produzir outputs de que alguém necessite ou deseje.
Ninguém pode funcionar de forma isolada, alheia à comunidade que a rodeia. Como nos ensina a

teoria dos sistemas, vivemos numa sociedade de vasos comunicantes, em que as ações de uns
impactam outros, em que mudanças no ambiente externo obrigam a ajustes internos, em suma,
em que a eficiência das estratégias comunicativas determina a eficiência da própria organização
(Kreps, 1990; Miller, 2011; Modaff et al., 2011).
A afirmação é verdadeira para todo o tipo de organizações, incluindo as solidárias, centenárias em
Portugal e criadas com o objetivo último de servir o outro, não de prosseguir o lucro. São a espinha
dorsal do auxílio aos mais vulneráveis, quer pelos bens e serviços que lhes fornecem, quer pelo
seu papel de agentes económicos, de empregadores e geradores de riqueza (Justino & Jardim
Moreira, 2010), mas são também confrontadas com o dilema colocado pela diminuição dos
recursos tradicionais e pelo aumento das solicitações sociais (Franco, 2004a; Silva, 2010).
É, portanto, do interesse coletivo que sejam bem-sucedidas e encontrem soluções cada vez mais
eficientes e eficazes para os problemas sociais e ambientais de complexidade crescente. Perante
a rápida obsolescência das tradicionais estratégias de comunicação e de organização, impera a
necessidade de se encontrarem formas alternativas de garantia de sustentabilidade, através da
busca de fontes de ativos, financeiros ou não, supletivas ao Estado.
Como ensina a quimera do movimento perpétuo, nenhum mecanismo – ou, na nossa analogia,
organização solidária – vive por si só. Na definição de Tsaousis (2008), um mecanismo de
movimento perpétuo é “uma máquina que, uma vez posta em movimento, continua a funcionar
perpetuamente, sem o fornecimento de qualquer energia” (p. 53). Há séculos que cientistas e
inventores perseguem a quimera – o “Santo Graal da produção de energia”, como lhe chama
Cooper (2004, p. 266), que a adaptou ao ramo da biologia.
As leis da Física, em particular as da termodinâmica, todavia, garantem que máquinas
autossuficientes, alimentadas por uma fonte de energia inesgotável, não passam de um sonho
inatingível. Estão em causa, em concreto, duas primeiras leis, que podemos definir da seguinte
forma, com base em Angrist (1968), Wadlow (2007), Tsaousis (2008) e Atkins (2010).
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A primeira, da conservação da energia, postula que a energia não pode ser criada ou destruída,
que a quantidade de energia existente no universo1 se mantém constante. Quando muito, pode
ser transformada em trabalho2 ou em calor3.
A segunda lei avança que nenhum processo de transformação de energia em trabalho é possível
sem que haja dissipação de parte dessa energia para o exterior do sistema, sob a forma de calor
(uma máquina será tanto mais eficiente quanto maior for a energia transformada em trabalho e
menor a dissipada para o exterior); diz, também, que a energia flui de forma espontânea sempre
na mesma direção (da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa); e que a entropia (a
desordem) do universo tende a aumentar com o tempo4. Uma máquina 100% eficiente é, portanto,
uma impossibilidade.
As leis da termodinâmica, em particular as duas referidas, são globalmente aceites pela
comunidade científica, a ponto de se terem tornado axiomas, mas, ao longo dos anos, muitas
tentativas foram feitas para as invalidar. Essas hipóteses continuam a materializar-se em pedidos
de patentes recebidos pelas entidades de registo de propriedade industrial europeia e norteamericana – invariável e sistematicamente recusados (Wadlow, 2007). “Apesar de enormes
esforços, o movimento perpétuo nunca foi alcançado”, decreta Atkins (2010, p. 22). Da mesma
forma, nenhuma organização será capaz de se perpetuar por si só, isolada, fechada ao exterior.
Fazemos aqui esta breve analogia aos mecanismos de movimento perpétuo e às leis da
termodinâmica para demonstrar que, tal como máquinas capazes de executar um trabalho eterno
de forma isolada são uma impossibilidade científica, também as organizações não podem existir
sem trocas comunicativas com o seu exterior. Têm de se abrir ao mundo para receber inputs que,
com a sua experiência e competência técnica, transformarão em novas soluções para novas e
velhas vulnerabilidades sociais.
É deste ponto que parte a presente investigação, que arrancou com uma primeira questão de
partida: (QP1) as parcerias entre organizações solidárias e organizações empresariais contribuem

para maximizar a sustentabilidade das organizações solidárias? Procuramos saber se uma
organização solidária pode encontrar junto de empresas – entidades com missões, valores,

Na Física, universo é entendido como o conjunto do sistema e do que o rodeia.
A expressão trabalho refere-se ao movimento necessário para contrariar uma força oposta (por exemplo levantar um peso contra a gravidade).
3
Calor é a transferência de energia em resultado de diferenças de temperatura, é um processo e não uma entidade.
4
Falaremos mais sobre entropia no segundo capítulo deste trabalho.
1
2
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filosofias, objetivos muito distintos – os meios financeiros, infraestruturais, humanos ou de
conhecimento passíveis de a prover com os ativos necessários para que cumpra a sua missão; e
se pode desenvolver um trabalho colaborativo para não só melhorar a resposta dada aos mais
vulneráveis, como para se fortificar a si mesma, ao mesmo tempo que contribui para tornar as
empresas mais sensíveis à comunidade e ao ecossistema em que operam e, portanto, mais
responsáveis e sustentáveis.
Caso a primeira pergunta tenha resposta positiva, levantamos uma segunda questão de partida:
(QP2) qual o melhor modelo de comunicação estratégica a implementar para assegurar um

impacto mutuamente benéfico, que aporte dignidade às duas organizações envolvidas, e minimize
eventuais danos materiais ou reputacionais para as organizações solidárias? Em concreto,
procuramos saber que estratégias comunicativas se devem pôr em prática para maximizar as
hipóteses de acordar com uma empresa a realização de um trabalho colaborativo em prol de um
objetivo solidário – e de esse acordo ser bem-sucedido.
Com a resposta a estas duas perguntas, e baseados na valia fulcral das organizações solidárias
para a equidade e coesão social, em Portugal, quisemos contribuir para um corpo de
conhecimento que as auxilie a tornarem-se mais independentes, mais inovadoras, mais
profissionais e mais criadoras de valor social.
Com este pano de fundo, começamos por reunir o corpo teórico já construído em torno da
Comunicação Organizacional, o campo de saber no qual a investigação se alberga. Assim, no
primeiro capítulo sobrevoamos, em voo rápido, a paisagem do pensamento científico, desde o seu
desligamento da metafísica até à atualidade, em que o método científico reina sobre a produção
de conhecimento. A história mostra que as divisões entre os positivistas absolutos, frios e
quantitativos, por um lado, e por outro os qualitativos, que aceitam a influência da subjetividade
humana sobre os resultados da investigação, é transversal ao pensamento científico e não uma
característica exclusiva dos teóricos da Comunicação Organizacional.
No segundo capítulo, são escalpelizadas as diferentes correntes teóricas associadas à
Comunicação Organizacional, com particular destaque para a teoria dos sistemas, que nos parece
estar melhor posicionada para explicar a forma como as organizações solidárias se devem inserir
na comunidade. Assentes nos principais autores desta área do saber, como McPhee (2000),
Ashcraft (2001), Deetz (2001), Stohl (2001), Conrad (2005), Cheney (2007), Miller (2011),
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Mumby (2001), Kunsch (2014), Poole (2014), Putnam (2014a) ou Ruão (2016), traçamos a sua
evolução histórica, os seus principais pensadores e influências e ensaiamos uma análise
comparativa das diferentes correntes. Terminamos com uma perspetiva trazida pela globalização
sobre o poder hoje exibido por multinacionais, organizadas em monopólios ou oligopólios mais
poderosos do que Nações, e o impacto que têm nas comunidades e nos cidadãos, e sobre a
evolução da distribuição da riqueza e sobre os poderes e contrapoderes, decorrentes dessa mesma
globalização. O tema será tratado tanto na perspetiva de quem defende a globalização como algo
intrinsecamente positivo, quanto na de quem a vê como uma ameaça às soberanias nacionais e
ao livre arbítrio dos indivíduos.
De seguida, e para compreender o posicionamento das empresas, debruçamo-nos sobre as
Relações Públicas e o Marketing. Neste terceiro capítulo, vemos como têm evoluído no sentido de
fornecer à organização mecanismos, muitas vezes manipulativos, para criar boa vontade junto dos

stakeholders e, dessa forma, receber autorização social para funcionar, crescer e prosperar. Como
veremos com a ajuda de Cutlip e Center (1964), Hunt (1984), Prahalad e Hammond (2002),
Gonçalves (2005a), Viegas Soares (2005), Domínguez (2008), Grunig e Grunig (2011) ou Kotler
e Lee (2011), nestes dois campos, as mais recentes propostas defendem conceitos como a ligação
espiritual entre a empresa/marca e os seus públicos-alvo, o que pressupõe que a atividade
mercantil toma boa nota das suas preocupações sociais e ambientais. É neste quadro que
referimos a teoria do valor partilhado de Porter e Kramer (2011), segundo a qual as empresas
podem obter ganhos próprios se contribuírem para o aumento do valor criado ao longo de toda a
cadeia de produção, permitindo que cada um dos agentes se aproprie de uma fatia correspondente
dessa riqueza.
O capítulo quarto reflete sobre a Responsabilidade Social Empresarial, um tema polémico, longe
de reunir o consenso entre a Academia. Comos se verá, é possível encontrar quem defenda que
as empresas pagam impostos, empregam pessoas e fornecem bens e serviços que a sociedade
deseja ou necessita e que, com isso, esgotam as suas obrigações; ou que a adoção de modelos
de negócio sustentáveis é um meio para obter licença para operar por parte da sociedade, de
diferenciação face à concorrência, de redução de custos ou de maior atratividade junto de
trabalhadores e consumidores; e existem também apologistas da sincera e crescente preocupação
das empresas para com a comunidade e o meio ambiente, que encontram na sustentabilidade e
na triple bottom line a resposta a uma real responsabilidade pelo seu impacto e sentido de
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altruísmo. A discussão é protagonizada por autores como Davis (1960), Evan e Freeman (1993),
Kanter (1999), Blowfield e Murray (2011), Grayson e Hodges (2004), Waddock (2004), Crane e
Matten (2005), Doane (2005), Carroll (2008), Frederick (2008), Melé (2008) ou Okpara e Idowu
(2013b).
Reconhecemos que este é um campo fértil para reflexões de natureza ética, mas não foi esse o
trilho seguido. Ao invés, adotamos uma postura pragmática: constatamos a existência de
empresas que alocam recursos a programas de Responsabilidade Social Empresarial e
questionamos de que forma as organizações solidárias os podem canalizar em proveito da causa
social que servem.
O enquadramento teórico fecha com a caracterização da Economia Social, com enfoque na
realidade portuguesa. Concentramo-nos em explanar o carácter essencial que as organizações
solidárias desempenham na prestação de apoio social aos mais vulneráveis e subscrevemos a
avaliação do Painel de Alto Nível sobre Financiamento Humanitário das Nações Unidas (2015),
para quem estas organizações são “demasiado importantes para falhar”. Neste capítulo,
invocamos o pensamento de Drucker (1990), Chaves e Monzón (2003), Franco (2004a),
Namorado (2004), Lewis (2005), Bornstein (2007), Mourão (2007b), Mendes (2011), Azevedo
(2012a), Kirby e Koschmann (2012), Hespanha (2013) ou Meira (2013), entre outros.
É claro que a investigação não é um exercício de apologia cega do sector solidário. Como qualquer
constructo humano, é sujeito a erros e falhas, abusos e má-fé, atos criminosos, inclusive. Mas
dirigimo-nos às organizações sinceramente empenhadas em encontrar soluções que acrescentem
valor social, criadoras de impacto positivo junto da sociedade e do meio ambiente. Acreditamos
ser esse o caso das organizações solidárias cujas estratégias de comunicação, missão e
posicionamento, face ao trabalho colaborativo com empresas, aqui são estudadas.
A abrir a segunda parte do trabalho, no capítulo sexto, enunciamos as razões pelas quais optamos
por uma metodologia de investigação de caráter qualitativo, o estudo de caso múltiplo, para o qual
solicitamos, e recebemos de imediato, a colaboração da CAIS e da Bagos d’Ouro.
As duas organizações foram escolhidas tendo por base a opinião de agentes do sector da economia
social consultados informalmente. Sendo o objetivo da investigação compreender se uma política
de parcerias com empresas é ou não positiva para a sustentabilidade das organizações solidárias
e, em caso afirmativo, qual o melhor modelo de comunicação estratégica para potenciar
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resultados, procuramos estudar entidades com anos de experiência prática e globalmente positiva
na matéria. A opção apoia-se em Lewis (2012), para quem a identificação de organizações bemsucedidas e a documentação das suas estratégias e metodologias é, só por si, relevante. “Isto
apenas já seria útil para os líderes de organizações sem fins lucrativos que procuram modelos de
melhores práticas, olhando à falta de recursos e de acesso a consultores”, afirma (p. 189).
A investigação de campo tem lugar em três sedes de concelho – em Lisboa, no Porto e em Alijó –
, onde procedemos a uma observação não participante das intervenções sociais promovidas pela
CAIS e pela Bagos d’Ouro. Inquirimos também duas das suas parceiras empresariais,
respetivamente a Unicer e a Symington.
Os dois capítulos seguintes explanam os estudos de caso: o da CAIS, realizado em primeiro lugar,
e o da Bagos d’Ouro, levado a cabo numa fase posterior da investigação. Num e noutro,
procuramos conhecer a missão solidária que norteia a sua atividade; a metodologia do trabalho
executado no terreno, junto dos utentes; a estrutura da organização, em particular no que toca à
responsabilidade pela comunicação e ao relacionamento com entidades externas; o seu
posicionamento de princípio perante a Responsabilidade Social Empresarial e a definição de
parcerias com o meio empresarial; e sobretudo os sistemas de comunicação estratégica
desenvolvidos por cada uma junto dos seus públicos-alvo e as metodologias de planeamento e
execução das ações comunicativas tendentes a permitir a criação de parcerias com empresas.
Note-se que assumimos a definição operacional avançada por Esgaio e Carmo (2014) do conceito
de parceria, que é:

(…) Um trabalho realizado por um conjunto de grupos, equipas e organizações, dotado
simultaneamente de heterogeneidade, uma vez que reúnem atores, perceções e recursos
diversificados, de identidade da própria parceria, pela consensualização de um querer comum e
sua operacionalização em resultados a alcançar e recursos a afetar, e pela própria
interdependência que se estabelece entre os atores presentes (p. 36).

Identificamos ainda o conjunto de ativos que as organizações solidárias aportam a parcerias com
o universo empresarial e elencamos os benefícios que as empresas daí podem retirar. Com isso,
quisemos contribuir para uma reflexão aprofundada sobre a relevância das organizações solidárias
para relações colaborativas interorganizacionais e concluímos que possuem argumentos
comunicativos de persuasão que reforçam a sua capacidade negocial.
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O último capítulo da investigação, o nono, escalpeliza os dados obtidos nos dois estudos de caso,
cotejando-os com as recomendações retiradas da literatura. Em cada uma das áreas de
intervenção identificadas na matriz de análise5, comparamos as declarações das pessoas
entrevistadas com a prática observada e retiramos os ensinamentos que, finalmente, permitirão
responder às duas questões de partida. Essas respostas são esquematizadas no capítulo nono e
sumarizadas nas conclusões.
Para lá chegar, percorremos um longo caminho de quatro anos, cujo fruto está expresso nas
páginas que se seguem.

5
Nos apêndices 2 a 5, pode encontrar quer a matriz, quer a análise de conteúdo realizada às entrevistas com os responsáveis da CAIS, da Bagos
d’Ouro, da Unicer e da Symington.
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PARTE I. O FENÓMENO DA COMUNICAÇÃO E A
SUSTENTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES SOLIDÁRIAS

Se o movimento perpétuo é um mito, onde podem ir buscar a energia de que precisam?
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Capítulo 1. A ciência e a pós-ciência: um círculo que se completa?
É irónico que o sistema científico tenha germinado da noção basilar de que a teologia devia ser
apartada da ontologia e da ciência universal, apenas para, mais de dois mil anos depois, a
Humanidade depositar no processo científico um fervor semelhante ao religioso. Três séculos
antes do nascimento de Cristo, quando filósofos como Aristóteles, Platão ou Sócrates advogaram
um processo lógico como meio para obter conhecimento, recusando aceitar explicações de fé e
crença religiosa para fenómenos naturais e comportamentos humanos, estariam longe de
imaginar que o divino seria substituído pelo processo científico. Desde então, o conhecimento
científico ultrapassou etapas evolutivas, solucionou tensões internas, somou novo saber,
construído sobre os ombros (e muitas vezes em oposição) do saber anterior. A história da
epistemologia, como veremos, é mimicada pelo corpo teórico construído pela Comunicação
Organizacional, o campo do saber onde esta investigação se enquadra.
Foram os clássicos gregos quem lançou as bases para que o pensamento racional se
autonomizasse dos ditames teológicos - “o racionalismo encara a razão como a origem do
conhecimento ou como justificação, muitas vezes decorrente de um conjunto de axiomas”
(Bhattacherjee, 2012, p. 7) – mas o início do processo que hoje se identifica como científico tem
raízes muito mais próximas no tempo. Apesar de, já então, os avanços no conhecimento terem
permitido desbravar oceanos, foi no século XVI que o filósofo e estadista inglês Francis Bacon
(1561-1626) sugeriu que a observação direta tem capacidade para confirmar ou infirmar conceitos
teóricos e para produzir teorias explicativas, ao invés de processos de raciocínio lógico e dedutivo
(Bernard, 2000). Deu primazia ao empirismo como fonte do saber científico e popularizou métodos
indutivos como a observação sistemática, a medição e a experimentação, utilizados na
investigação contida nesta tese.
Bacon iniciou uma corrente empirista que teve como partidários o cético radical escocês David
Hume (1711-1776) ou o inglês John Locke (1632-1704), que propôs a mente humana como uma

tabula rasa. Tentavam impor-se aos adeptos do racionalismo, como René Descartes (1596-1650)
cuja expressão “penso, logo existo” (2001, p. 38) persiste até aos dias de hoje. Estavam em causa
posições opostas sobre o conhecimento, as suas origens e a capacidade humana para o
apreender, pré-conceitos determinantes para compreender o posicionamento do cientista perante
o mundo. Assim, um racionalista defenderá o primado da razão, a existência de verdades
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universais e absolutas, de padrões morais transcendentes ao homem. Um empirista destaca a
importância da experiência na construção do saber e aceita que a verdade e os padrões morais
são apreendidos e relativos – posições opostas que encontram eco atual nas posturas
epistemológicas sobre a realidade, a comunicação, as organizações e as técnicas de investigação.
Estudiosos como o astrónomo italiano Galileu Galilei (1564-1642) – a quem H. Russell Bernard
atribui “a honra de ter fundado a ciência moderna” (2000, p. 11) – e o físico inglês Isaac Newton
(1643-1727), que combinou a indução através da observação empírica com a dedução racional
para postular o método científico hipotético-dedutivo, tentaram mitigar esta guerra de paradigmas
ao propor a fusão das duas correntes na filosofia natural, focando-se na compreensão da natureza
e do universo físico (Bhattacherjee, 2012). Immanuel Kant (1724-1804) tinha três anos quando
Newton morreu e prosseguiu o seu esforço de resolução da disputa entre empiristas e
racionalistas. O filósofo estabeleceu a base do idealismo alemão ao argumentar pelo primado do
empirismo, mas admitindo que é influenciado pelas representações dos sujeitos. Nesta lógica,
analisar a realidade apenas à luz da razão pura conduz a ilusões teóricas.
O legado de Descartes, Galileu ou Locke desembocou na proposta de dois grandes pensadores
que, além de partilharem o espírito humanista, morreram no mesmo ano: Voltaire (1694-1778) e
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Voltaire adotou a abordagem não religiosa com que Newton
analisava os fenómenos naturais e referiu que também se aplicava ao comportamento humano.
Rousseau partilhou a ideia de tabula rasa, advogando que a Humanidade nasce em estado de
graça, mas é corrompida pela ascensão do Estado. Rousseau determinou que deve existir um
sistema de cooperação entre atores e construções sociais e defendeu uma sociedade baseada
num acordo de igualdade e compreensão mútua entre os governados e os governantes – ou,
extrapolando o raciocínio para o objeto da presente investigação científica, entre as organizações
solidárias e o sector empresarial e a sociedade.
Em pleno Movimento das Luzes do século XVIII, a filosofia de Kant medrou no que viria a
desembocar em correntes humanistas, interpretativas, como a fenomenologia, a hermenêutica ou
a teoria crítica (Bernard, 2000). No período pós-kantiano, os sociólogos interpretativos da escola
alemã do idealismo enfatizavam o relevo de utilizar técnicas qualitativas no estudo das ações
sociais, um pensamento que derivou para o interacionismo simbólico de George Simmel (1858-
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1918), os tipos ideais6 avançados por Max Weber (1864-1920), a fenomenologia de Edmund
Husserl (1859-1938) ou a teoria crítica, que abordaremos mais adiante.
Voltando ao Movimento das Luzes, e em paralelo ao desenvolvimento de correntes de pensamento
ligadas a uma visão humanista do mundo e da ciência, ganhou força uma nova forma de fazer a
ponte entre o racionalismo e o empirismo que viria a dominar o pensamento científico sob a
designação de positivismo: Auguste Comte (1798-1857) propôs uma dependência circular entre
a teoria e a observação, admitindo que as teorias fundadas no racionalismo só podem ser dadas
como autênticas se comprovadas pela observação e postulou que a Humanidade vivia então o
terceiro estádio de desenvolvimento, no qual os fenómenos são explicados através do empirismo,
da razão e do desenvolvimento de leis científicas. Nos dois anteriores, os fenómenos eram
explicados pela ação divina (primeiro) ou por forças vitais ou essências (segundo).
O fundador da Sociologia desenvolveu a sua teoria a ponto de defender uma ordem social rígida e
a eliminação de pensamentos concorrenciais, o que lhe valeu críticas generalizadas (Bernard,
2000). Mas apesar de eventuais excessos, Comte determinou, em definitivo, o campo concreto
onde opera a ciência moderna, de um lado, e a Filosofia e a Metafísica, por outro. Não foi o único
a estabelecer as bases do positivismo. O empresário e teórico político Claude-Henri de Saint-Simon
(1760-1825) propôs o industrialismo, no qual os cientistas seriam os pregadores de uma nova
religião que aprofundaria a industrialização e a igualdade; o fundador do Real Observatório de
Bruxelas Adolphe Quételet (1796-1874) conjugou a estatística com as ciências sociais (escreveu
um livro com o subtítulo “Física Social”); e o filósofo inglês John Stuart Mill (1806-1873) estruturou
uma defesa da noção do utilitarismo. Todos aplicaram o método científico às ciências sociais.
“A posição central do positivismo como uma filosofia do conhecimento é a de que a experiência é
o fundamento do conhecimento” (Bernard, 2000, pp. 16-17). Esta noção foi sendo aprofundada,
juntando no Círculo de Viena um conjunto de pensadores para os quais o saber baseia-se na
experiência e não na Metafísica, pelo que se exige do investigador uma imparcialidade absoluta,
remetendo a arte para um campo paralelo de expressão das emoções humanas. Mais tarde, o
conceito desembocou no positivismo instrumental do norte-americano William F. Ogburn (18861959), segundo o qual a ciência deve ser isenta de emoção, de considerações éticas, de valores.
O positivismo ganhou raiz, evoluiu e dominou (dominará ainda, pode argumentar-se) o

6

Na expressão original de Weber, idealtyp.
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pensamento científico. Teve sempre, contudo, opositores. Ferdinand C. S. Schiller (1864-1937)
liderou a revolta europeia contra o positivismo, argumentando que o método e conteúdo da ciência
são produtos da mente humana, pelo que a realidade e a verdade são criações humanas, e,
portanto, não podem existir de forma independente do Homem. Já o historiador e filósofo alemão
Wilhelm Dilthey (1833-1911) advogava que os métodos da ciência exata são adequados para o
estudo de objetos inanimados, mas não para estudar o comportamento social. Dizia que o ser
humano vive numa teia de significados que ele próprio fia, pelo que compreender essa teia é a
única forma de compreender o seu comportamento.
E mesmo entre os defensores do positivismo há quem lance alertas para a subjetividade inerente
a qualquer investigação científica. É o caso do sociólogo norte-americano Paul Lazarsfeld (19011976), que reconhecia os perigos potenciais colocados pelos pré-conceitos dos investigadores às
conclusões obtidas através de um método de investigação tão positivista quanto o inquérito em
larga escala, de que foi pioneiro (Bhattacherjee, 2012).
Esta breve explanação da evolução histórica da ciência e do conhecimento contribuirá para melhor
navegar pelos conceitos científicos e de investigação associados à Comunicação Organizacional,
como veremos de seguida.
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Capítulo 2. Comunicação e organização: como comunicar organiza
As sociedades estão estruturadas em conglomerados de pessoas que, num esforço concertado e
deliberado, procuram atingir objetivos comuns, inalcançáveis apenas por via de esforços
individuais. Através de ações comunicativas, ou na sequência dessas ações comunicativas,
agrupam-se em organizações. Antes de avançarmos nesta análise teórica, vamos definir os
conceitos de comunicação e organização, que enquadram o campo de saber que acolhe esta
investigação, a Comunicação Organizacional. Como veremos, com base em McQuail (2003), Wolf
(1999) e Fisher (1993), as definições não só têm evoluído no tempo como variam consoante a
perspetiva teórica a partir da qual os conceitos são analisados.
Os primeiros modelos explicativos da Comunicação Humana, desenvolvidos em meados do século
XX, eram prescritivos, lineares, positivistas, refletindo as principais correntes de pensamento da
época. Veja-se a teoria formulada por Shannon e Weaver (1948). Baseada na matemática, a teoria
prevê a existência de um emissor que codifica uma mensagem e a envia através de um meio,
sujeito a ruído que deve ser minimizado, a um recetor, que a descodifica e reage através do

feedback. É um modelo propagandístico, de estímulo-resposta, que adota a metáfora da
comunicação enquanto conduta, neutra de valores e presumindo uma visão behaviorista e unitária
do recetor. Em concreto, o modelo procura reduzir a ambiguidade e enviar mensagens de forma
o mais eficiente possível, eliminando a distorção de informação entre o emissor e o destinatário,
e está “centrado na eficácia da transmissão da comunicação através da otimização dos elementos
que compõem a comunicação” (Scheinsohn, 1998, p. 62).
Uma segunda teoria foi formulada pelo professor de Yale Harold Lasswell em 1948, depois de
analisar os métodos de persuasão usados pela eficaz propaganda nazi (Wolf, 1999). Numa lógica
mais sociopolítica, o Modelo Lasswell pode ser resumido nas perguntas: quem diz o quê, por que
canal, a quem e com que efeito. Prevê a comunicação como um processo assimétrico e
intencional, no qual um emissor ativo produz um estímulo, envia-o a uma massa passiva de
destinatários que, ao ser atingida pelo estímulo, reage em conformidade (Scheinsohn & Saroka,
2000; Monteiro et al., 2006).
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As duas teses, consideradas hipodérmicas, deixaram uma forte marca nos estudos sobre a
comunicação, mas são hoje entendidas como demasiado simplistas para a compreensão de um
fenómeno humano e social tão complexo. De acordo com Mauro Wolf (1999), foram substituídas
pelas abordagens empírico-experimentais ou de persuasão, segundo as quais a mensagem pode
ser unívoca na sua intenção, mas torna-se equívoca sob a influência do contexto de quem a recebe.
O recetor já não é visto como uno e acrítico, mas sim composto por diferentes grupos (etários, de
género, étnicos, culturais, entre outros), capaz de interpretar a mensagem à luz das suas prédisposições e medir a credibilidade da mensagem, mediante a credibilidade do emissor.
Recomenda, portanto, que a mensagem seja veiculada utilizando argumentos de persuasão.
Mas faltava compreender os mecanismos através dos quais se processa a influência, quer a
exercida pelos meios de comunicação de massa, quer a que perpassa nas relações comunitárias.
Este modelo reconhece que a eficácia da comunicação depende em larga medida de processos
existentes no interior da estrutura social a que o indivíduo pertence.
Hoje, o universo da comunicação engloba múltiplas perspetivas (Ashcraft et al., 2009). Começa
por ser a troca de mensagens entre duas ou mais pessoas, através de palavras, expressões,
posturas, símbolos, sob a forma falada ou escrita, presencial ou usando tecnologias que eliminam
o espaço físico e descontinuam o fio do tempo. Pode ser uma performance coletiva de storytelling,
de criação e desenvolvimento de rituais, mitos, crenças partilhadas que permitam estruturar uma
cultura comum. Pode assumir um carácter profissional, uma atividade milimetricamente planeada
e estruturada para maximizar as hipóteses de atingir objetivos iniciais, fixados junto de um ou mais
públicos-alvo cientificamente segmentados. Ou ainda configurar uma postura de mediação ou
negociação, resistência ou dominação, dentro de estruturas sociais entre grupos de poder
desigual. Mais, pode ser a partícula constitutiva das organizações.
Comunicar é basilar a toda a atividade social. Assume múltiplos formatos, canais, emissores e
recetores e, sobretudo, intenções (conscientes ou não) e consequências (propositadas ou
inadvertidas). Não é, portanto, de estranhar que surjam tantas definições de comunicação quantas
as perspetivas sobre a teia social, as estruturas organizativas e de poder, as posturas filosóficas
perante o constructo humano.
Assim, comunicar pode ser definido da seguinte forma (tabela 1):
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Tabela 1 – Definições de comunicação
“Processo através do qual as pessoas, agindo em conjunto, criam, sustentam e gerem significados através do uso de sinais e
símbolos verbais e não-verbais, dentro de um contexto particular” (Conrad & Poole, 2005, p. 4).

“Uma tentativa de construção de realidades partilhadas através de interação social” (Shockley-Zalabak, 2015, p. 10).
“Processo em curso, situado e personificado através do qual agentes humanos e não humanos interpenetram a ideação e
materialidade em direção a realidades tangíveis e axiais à existência organizacional e ao fenómeno de organizar” (Ashcraft et
al., 2009, p. 26).
É uma "força social que permite aos indivíduos trabalhar em cooperação a fim de atingirem objetivos mutuamente aceites"
(Kreps, 1990, p. 5).
É também um fator de mudança, com os profissionais de comunicação a assumirem a função de agentes dessa mudança
(Suchan, 2006).
“A comunicação é o tijolo das organizações” (Christensen & Cornelissen, 2011, p. 398).
Numa perspetiva mais utilitária, é fundamental para alcançar as metas que “dependem ou necessitam de uma relação com os
stakeholders de uma empresa” (Carrillo, 2014, p. 72).
7

“É a nossa capacidade para comunicar que nos permite coordenar e colaborar nas nossas ações, tomar decisões importantes
que afetam mais do que um indivíduo em simultâneo e, em última instância, funcionar como uma entidade organizacional”
(Church, 1996, p. 4)

Um conceito que, para efeitos desta investigação científica, importa estabilizar é o da comunicação
interpessoal. De acordo com Wood (2012), trata-se das “transações seletivas, sistémicas, únicas,
processuais (é um processo em curso) que permitem às pessoas refletir e construir conhecimento
pessoal mútuo e criar significados partilhados” (p. 21). É seletiva porque nem todas as interações
pessoais constituem comunicação significativa; única porque estão em causa indivíduos
específicos, insubstituíveis, impossíveis de duplicar e replicar, imbuídos de experiências próprias,
contextos culturais, sociais e económicos, pré-conceitos e valores específicos, inseridos num dado
sistema, que contribui para definir a linguagem, os valores e expectativas dos envolvidos; e
processual porque decorre ao longo do tempo. É ainda transacional, no sentido de que a
comunicação interpessoal implica trocas constantes entre as partes, em que cada uma procura
os significados da mensagem que a outra quer veicular.

7
O conceito de stakeholder foi definido por R. Edward Freeman (1984) para se referir a todos os grupos sociais com algum tipo de interesse sobre
a organização e a sua atividade. Será desenvolvido mais adiante, nesta investigação.
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Gary Kreps (1990) alerta, ainda, para a importância de se ter em conta o princípio da
reciprocidade, ou seja, da forma como cada uma das partes envolvidas na comunicação responde
às expectativas da outra parte.
Neste cenário, a eficácia da comunicação depende de fatores tão diversos quanto a empatia, o
tipo de código usado, a adequação do canal escolhido, as crenças e interesses pessoais. “Não é
segredo para ninguém que os fatores de índole pessoal assumem importância excecional na
comunicação oral” (Monteiro et al., 2006, p. 57).
Estabilizado este conceito de comunicação, vejamos a segunda parte do binómio em estudo, as
organizações8. Tal como quando tratamos a comunicação, aqui a resposta é também evolutiva.
No mundo da globalização, do terrorismo, das alterações climáticas e das mudanças
demográficas, de desmaterialização de processos e de rotinas decorrente das novas tecnologias
da informação e da comunicação, de fluidez da cadeia hierárquica e rotatividade dos trabalhadores
e de inconstância do capital, uma organização já não é definida pela existência física, pelas
fronteiras do tempo e do espaço ou pela estrutura hierárquica (Miller, 2011), nem se centra na
manufatura de bens físicos, mas abrange a produção e a manipulação de informação, a gestão
de marcas, a satisfação do cliente e a remuneração do acionista.
Hoje, a organização é vista como o meio e o produto de um processo comunicativo dinâmico,
como algo que resulta da comunicação e, em simultâneo, modela a comunicação. E a
comunicação é mais do que apenas um outro fenómeno organizativo: é o processo através do
qual as estruturas e processos organizacionais se constroem (Putnam & Mumby, 2014a). Mas
nem sempre as organizações foram vistas como um resultado da comunicação. No final do século
passado, vários autores atribuíam-lhes uma existência autónoma, admitindo que a comunicação
fluía de, dentro e para a organização, numa visão utilitarista.
A organização pode ser assim definida (tabela 2):

8
A palavra deriva do grego organon que, de acordo com o Dicionário Oxford, significa um instrumento do pensamento, uma forma de racionalizar
ou um sistema lógico.
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Tabela 2 – Definições de organização
“Como um ponto de referência formal e analítico, a primazia da orientação para um objetivo ou propósito específico é utilizado
como a característica definidora de uma organização, o que a distingue de outros tipos de sistema social” (Parsons, p. 17, cit.
em McAuley et al., 2007, p. 12).
As organizações são "coletivos sociais nos quais as pessoas desenvolvem padrões de interação ritualizados, numa tentativa de
coordenar atividades e esforços na prossecução constante de objetivos pessoais e grupais" (Kreps, 1990, p. 5).
“As organizações são entidades dinâmicas vivas, constituídas para obter algum tipo de propósito – são orientadas para objetivos”
(Harris, 2002, p. 20).
“Ao nível mais básico, o objetivo da organização é coordenar esforços de pessoas que trabalham numa tarefa coletiva, decomposta
num certo conjunto de atividades especializadas”, sendo a comunicação “a cola da organização”, pelo que “uma organização
produtiva equivale a um bom sistema comunicativo” (Taylor, 1993, p. 32)
A organização é “uma instituição social deliberadamente criada e mantida, dentro da qual comportamentos conscientemente
coordenados pelos membros visam alcançar um limitado número de resultados” (Jelinek e Litterer, p. 12, cit. em McPhee & Zaug,
2000, p. 4).
A organização é “o resultado do processo de organizar; sistema dinâmico no qual os indivíduos desenvolvem esforços coletivos
para atingir objetivos” (Shockley-Zalabak, 2015, p. 15).

Estas definições de organização questionam quem estabelece os objetivos e que objetivos são
esses. Uma visão antropomórfica encara-a como um organismo cujo cérebro é simbolizado pelos
gestores, defende a unicidade de objetivos em prol de um fim comum e elimina comportamentos
desviantes. A noção de que os objetivos definidos pela hierarquia são incorporados como objetivos
da organização presume, contudo, que a organização os partilhe. Criou-se “um mito moderno que
torna obscura a possibilidade ameaçadora de as organizações não serem consensuais ou, pelo
menos, não se deve presumir que são sempre consensuais” (McAuley et al., 2007, p. 14).
Mito ou não, a visão da meta comum como elemento definidor da organização reforça a narrativa
e a estrutura de poder dentro das organizações, já que não leva em conta os objetivos individuais
dos seus membros, muitas vezes em conflito com o rumo fixado pelos corpos dirigentes. McAuley

et al. (2007) avisam que esta conceptualização da organização corre o risco de marginalizar as
prioridades da vasta maioria dos seus membros, bem como da sociedade na qual se insere e que
é afetada direta ou indiretamente pelas suas ações.
Muitas outras definições de organização poderiam ser avançadas, mas um padrão parece emergir
destas propostas. A maioria dos autores destaca que, quando se fala de organização, fala-se da
ação e do efeito de organizar. Esse efeito resulta na existência de uma estrutura criada por pessoas
(ainda que o façam através de atos comunicativos decorrentes da agência humana e/ou não
humana comunicação) para a prossecução de um fim comum (Kunsch, 2003). Essa estrutura,
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entende a professora na universidade do Texas Katherine Miller (2011), tem fronteiras mais ou
menos definidas, com uma presença física no tempo e no espaço, ainda que cada vez mais
virtual/digital. Cabem nesta definição organizações religiosas, militares, de gestão da coisa

pública, empresariais ou solidárias. Se ainda hoje se pensa nas empresas como o epítome das
organizações, “os académicos estão cada vez mais interessados nas operações de organizações
sem fins lucrativos”, assegura Miller (2011, p. 11).

2.1 Comunicação Organizacional – emergência de uma disciplina enquadradora

A disciplina que estuda a dialética comunicação-organização – e em cujo quadro teóricometodológico a presente investigação se insere – é a Comunicação Organizacional. Sabendo que
as definições conceptuais denunciam a posição epistemológica de quem as avança (Argenti,
1996), encontramos um espectro largo de definições de Comunicação Organizacional (tabela 3):

Tabela 3 – Definições de Comunicação Organizacional
É "o processo de criação de estruturas de significado, coletivas e coordenadas, através de práticas simbólicas orientadas para atingir
objetivos organizacionais" (Mumby, 2001, p. 586).
“A Comunicação Organizacional é um processo evolutivo, culturalmente dependente de partilha de informação e criação de
relacionamentos desenhado para obter um comportamento gerível e orientado para objetivos” (Wilson, Goodhall e Waagen cit. em
Fisher, 1993, p. 4).
“O processo através do qual as organizações são criadas e, por seu turno, criam e moldam acontecimentos. Pode ser compreendido
como uma combinação de processos, pessoas, mensagens, significado e propósito” (Shockley-Zalabak, 2015, p. 17).
Presume “uma negociação de significado dinâmica e interativa, através da utilização de símbolos” (Ashcraft et al., 2009, p. 6).
É o estudo da forma "como as pessoas de uma organização se congregam para formular, gerir e mudar as organizações e o papel
desempenhado por processos como a negociação, persuasão, tomada de decisão, dinâmica de grupo pela comunicação corporativa
e de negócios" (Reardon, 1996, p. 109).
É o "processo de criação, troca, interpretação (correta ou incorreta) e armazenamento de mensagens, num sistema de interrelacionamentos humanos" (Modaff et al., 2011, p. 2).
“Não vemos necessariamente as organizações como entidades económicas que devem ser mantidas solventes, mas antes como
fenómenos comunicacionais que criam problemas às pessoas, na sua tentativa para interagir de forma bem-sucedida” (Mumby &
Stohl, 1996, p. 56).
“É o equilíbrio entre criatividade e restrições. Acreditamos que a comunicação [nas organizações] é a resolução passo-a-passo da
tensão entre a criatividade individual e as restrições organizacionais” (Eisenberg et al., 2010, p. 36).
“O sistema de comunicação está no coração do desempenho organizacional. O sucesso dos esforços de uma organização em
adquirir recursos e influenciar o contexto em que desenvolve a atividade depende fortemente de quão bem e profissionalmente
comunica com os detentores desses recursos” (Riel & Fombrun, 2007, p. 2)
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Independentemente da designação adotada, as várias visões sobre a Comunicação Organizacional
têm um corpo comum: assentes na tradição da Sociologia, referem-se às formas de comunicação
desenvolvidas e utilizadas pelos indivíduos e pelas organizações, no seu relacionamento com os
vários públicos de interesse. É encarada como uma representação da polifonia existente dentro da
estrutura organizacional (Christensen & Cornelissen, 2011), numa lógica de heteroglossia9
(Bakhtin, 1981), capaz de estudar a coexistência de diferentes discursos, formas de comunicação,
culturas dentro da mesma organização e entre uma organização e o seu ecossistema social:

Um traço distintivo dos estudos de Comunicação Organizacional é o facto de estes reconhecerem,
examinarem e valorizarem as múltiplas vozes – intrapessoais, interpessoais e grupais; informativas
e persuasivas; administrativas e comerciais; emocionais e racionais; políticas e pessoais; formais
e informais; individuais e institucionais; ambíguas e coerentes; tensas e alinhadas;
interorganizacionais e de redes; entre outras - que caracterizam a polifonia das organizações, no
seu seio e na relação com o exterior. E esse traço permite-lhe demarcar-se de outros campos,
além de corresponder ao olhar das Ciências da Comunicação sobre sociedade e o mundo em que
vivemos (Ruão, 2016, p. 45).

Hoje, a multitude de perspetivas e atributos dados à Comunicação Organizacional é vasta, mas
durante décadas a disciplina viveu lutas intestinas, atravessou dificuldades de delimitação face a
outros campos do saber da área da comunicação e das organizações e pugnou pela afirmação da
sua independência enquanto ramo do saber de pleno direito.
Para demarcar um campo próprio que a distinguisse dos outros estudos de comunicação em
ambiente organizacional, em particular os ligados ao universo empresarial, os estudiosos
laboraram para definir conceções comuns, escolas e tradições (Miller, 1996; Corman & Poole,
2000 ed.). Em contraponto com a Comunicação Organizacional, estão em causa disciplinas como
a Comunicação de Negócios10, a Comunicação Corporativa11, a Comunicação Empresarial, a
Comunicação Estratégica, o Marketing ou as Relações Públicas.

9
Definida como “a fala de alguém na linguagem de outro”, que “serve dois falantes ao mesmo tempo e expressa em simultâneo duas intenções
diferentes: a intenção direta do personagem que fala e a intenção refratada do autor” (Bakhtin, 1981, p. 324).
10
De todas, a disciplina mais antiga, assegura Shelby (1996). Reinsch define-a como “o estudo académico do uso, adaptação e criação de
linguagens, símbolos e signos com o objetivo de conduzir atividades que satisfazem as necessidades e desejos humanos, ao fornecer bens e
serviços para obter lucro privado” (1996, p. 28).
11
Na presente investigação, a palavra “corporativa” será usada significar corpus, palavra latina para “corpo”, significando aqui um todo, uno e
coerente, e deve incluir as organizações sem fins lucrativos (Riel, 1992).
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Há vinte anos, numa edição especial da Management Communication Quarterly, o principal meio
de divulgação científica da disciplina, Mumby e Stohl (1996) asseguravam que existia um “forte
sentido de comunidade e identidade” entre os estudiosos da Comunicação Organizacional,
baseado no facto de todos partilharem “problemáticas centrais que enfatizam uma preocupação
com a ação coletiva, agência, mensagens, símbolos e discurso” (p. 53). Admitiam, todavia, ser
necessária maior reflexão sobre as delimitações da disciplina.
Uma reflexão ponderada, recomendava Reardon (1996) na mesma edição, porque apressar o
processo de definição do conteúdo de qualquer disciplina incorre no risco de criar “falsas
dicotomias”, uma vez que “sempre que nos tentamos definir, fazemo-lo não compreendendo o
que somos, mas sim o que não somos” (p. 106). Craig (1999) também subscrevia a falta de
identidade do sector. “Exceto dentro de pequenos grupos, os teóricos da comunicação aparentam
não concordar nem discordar sobre o que quer que seja. Não existe um cânone de teoria geral a
que todos reportem. Não existem objetivos comuns a uni-los, contestações a separá-los. No global,
limitam-se a ignorar-se” (1999, pp. 119-120).
Mais, lamentava Eisenberg (1996), gasta-se demasiada energia a delimitar fronteiras entre cada
disciplina, ao invés de envidar todos os esforços para evitar que o ensino universitário e a
investigação em comunicação se tornassem obsoletas pela rápida evolução da tecnologia que, já
então, marcava a vida organizacional e a investigação científica.
Em todo o caso, ao longo dos anos, os teóricos da Comunicação Organizacional esforçaram-se
por dar à disciplina um campo próprio, distinto. Refletindo sobre a Comunicação Organizacional,
o Marketing e a Comunicação Corporativa, Lars Thøger Christensen (2002) resumiu assim o foco
de cada uma: a primeira preocupa-se com os trabalhadores, a segunda com os clientes e a terceira
visa organizar, num todo coerente, o conjunto das comunicações ocorridas dentro da entidade
empresarial – estando as duas últimas mais ligadas ao lado mercantilista do negócio.
Para Dolphin e Fan (2000), a Comunicação Organizacional e a Comunicação Corporativa podem
ser distinguidas pela unicidade ou pela diversidade da mensagem. Os autores encaram a
Comunicação Corporativa como “um processo de gestão estratégica através do qual uma
organização comunica com os vários públicos para benefício mútuo e para melhorar a sua
vantagem competitiva” (p. 100). Propõem, portanto, uma unicidade de mensagem incompatível
com a diversidade e polifonia da comunicação realçadas pela Comunicação Organizacional,
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destinadas a atenuar tensões organizacionais e a permitir que diferentes públicos tenham uma
interpretação própria da mensagem corporativa – é o que Eisenberg (1984) chama de
“ambiguidade estratégica” (p. 227), capaz de aproveitar o potencial de inovação e capacidade
adaptativa decorrente do facto de existir uma multitude de perspetivas.
Esta perspetiva de ângulo gestionário da Comunicação Corporativa tem evoluído para uma visão
mais holística que salienta a “coesão, unicidade, totalidade” da mensagem e da organização
perante os stakeholders (Christensen & Cornelissen, 2011, p. 387), devido à crescente pressão
por transparência, exercida por grupos externos. Foi por isso que a Comunicação Corporativa
começou a utilizar ferramentas como a accountability, sustentabilidade e Responsabilidade Social
Empresarial, transformando a comunicação numa preocupação transversal a toda a estrutura
organizacional. Esta evolução permite-lhe beneficiar dos ensinamentos da Comunicação
Organizacional, que encara a comunicação não como uma conduta de transmissão de dados, mas
como “uma força ativa e constitutiva na construção de organizações” (ibidem p. 397). A conclusão
lógica é a proposta de uma “fertilização cruzada” entre a Comunicação Organizacional e a
Corporativa (ibidem p. 383), que aceite um grau de permeabilidade de fronteiras entre estes
campos de saber (Leipzig & More, 1982).
Também as Relações Públicas e o Marketing têm pontos de cruzamento com a Comunicação
Organizacional. Soares (2014) atribui à Comunicação Organizacional um carácter macro,
versando o todo organizacional, dando às Relações Públicas uma função micro, de gestão prática
e pragmática da comunicação, visando atingir objetivos organizacionais concretos. “Entendemos
a Comunicação Organizacional como a força propulsora que permite à organização cumprir a sua
missão e compreendemos as Relações Públicas como uma relevante disciplina envolvida no
desenvolvimento, implantação e avaliação dessa comunicação nas organizações”, sublinham
Ruão et al. (2014, p. 17), que encontram um campo comum às duas áreas do saber: “o dos
processos de comunicação a acontecer em empresas e instituições” (ibidem, p. 34).
Não só com as Relações Públicas, acrescentam McKenna et al. (2012), mas também com os
estudos sobre os media, a publicidade e o Marketing, entre outros, o que justifica ser chegada a
altura de a Comunicação Organizacional incorporar múltiplas perspetivas culturais e disciplinares,
como a Psicologia, Sociologia e Economia Política. É precisamente o que reconhece Elving (2011):
“Até certo ponto, os campos da Comunicação de Gestão, Comunicação Organizacional,
Comunicação Estratégica, Comunicação de Negócios e Comunicação Corporativa parecem
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partilhar um alicerce comum. Estão interligados, bem como aos campos das Relações Públicas e
comunicação de Marketing” (p. 67).
Em resumo, este cruzamento de objetivos, missões e perspetivas tem deixado claro que a
comunicação não pode ser, hoje, isolada da vida organizacional, acantonada num departamento
específico e com tarefas e objetivos sectoriais, mas tem de englobar toda a dinâmica da
organização, numa perspetiva transversal que lhe dê unidade, sentido de missão e propósito,
coordene os seus esforço em direção aos objetivos da organização e permita que, no seu seio,
surjam e sejam dirimidos conflitos de interesses e relações desiguais de poder. Por outras
palavras, a comunicação não pode ser uma mera unidade departamental, mas tem de ser pensada
de forma estratégica, holística, agregadora. “As empresas que continuem a adotar uma
abordagem laissez-faire à comunicação terão uma dificuldade crescente em competir” (ênfase
nosso) (Argenti et al., 2005).
A necessidade de utilizar a comunicação de forma coordenada, integrada, tendo em mente os
objetivos expressos pela organização, desembocou na Comunicação Estratégica. Apesar de os
termos comunicação e estratégia terem sido unidas pela primeira vez em 1923 – “dois velhos
companheiros de viagem recebiam assim a sua declaração de casamento e nunca mais se
separariam” (Pérez, 2012, p. 126) – esta construção de corpo teórico é recente.
A Comunicação Estratégica pode ser definida como “a comunicação alinhada com a estratégia
global da empresa, de forma a reforçar o seu posicionamento estratégico” (Argenti et al., 2005,
p. 83). Ou seja, pressupõe que o ato de comunicar seja refletido e alinhado (seja deliberado) com
as características da organização e os objetivos (previamente definidos) a que se propõe. Implica
a alocação de recursos (financeiros, técnicos, humanos) e a seleção de públicos-alvo (clientes,
trabalhadores, investidores ou doadores, Estado ou o público em geral). É uma componente fulcral
da comunicação visando atingir os objetivos das empresas (Durán, 2014), mas não só. “É
importante realçar que não só as empresas, mas também organizações ativistas e de cidadãos
usam a comunicação estratégica para atingir os seus objetivos” (Hallahan et al., 2007, p. 4). Ou
seja, também as organizações solidárias estão a estruturar a comunicação de forma a alcançar os
objetivos organizacionais.
Em Portugal, em 2013, um encontro da Associação Portuguesa das Ciências da Comunicação
(Sopcom) discutiu o grau de autonomia da Comunicação Organizacional e das Relações Públicas.
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Daí surgiu a proposta de adotar a comunicação estratégica como um chapéu que alberga quatro
paradigmas comunicacionais que advogam o uso intencional da comunicação: Comunicação
Organizacional, Relações Públicas, Comunicação Corporativa e Comunicação de Negócios:

Comunicação Organizacional refere-se à comunicação de, para e na organização, assim como o
seu nível meta comunicativo. As Relações Públicas dedicam-se à relação entre a organização e os
seus públicos. A Comunicação Corporativa defende a perspetiva integradora das fontes de
mensagens organizacionais. E a Comunicação de Negócios entende a comunicação ao serviço do
sentido de transação comercial” (ênfase no original) (Oliveira & Ruão, 2014, p. 15).

A visão, como exposto, é sobretudo pragmática, critica o professor da Complutense Rafael Alberto
Pérez (2012, 2014), que acusa a Comunicação Estratégica de procurar obter resultados
concretos, quantificáveis, mobilizando recursos internos para combater o concorrente/inimigo,
insensibilizando o mais possível a organização de influências externas. Propõe, em alternativa,
uma nova teoria estratégica, mais holística e menos geométrica, mais relacional e dialogante e
menos racional ou belicosa, mais preocupada com fatores relacionais do que com indicadores
económicos, numa tentativa de estabelecer pontes entre a comunicação e a estratégia.
Não se deve confundir, aqui, Comunicação Estratégica com estratégia de comunicação, sendo a
segunda “o pensamento orientador da atuação comunicativa de uma empresa/instituição, ou a
lógica por detrás das ações práticas – determinando o que deve ser comunicado e não tanto o
como deve ser comunicado” (Ruão, 2016, p. 53). Ou seja, continua, guia o relacionamento com
os stakeholders, elencados por ordem de prioridade, seleciona as mensagens a comunicar,
assume a prevenção e gestão de crise e alinha a gestão com a linha declarada na missão da
organização. Materializa-se num plano de comunicação, um “processo de análise, diagnóstico e
implementação” de ações comunicativas (Gemert & Woudstra, 1999, p. 73).

2.1.1

Breve resenha histórica e percurso em Portugal

A raiz da Comunicação Organizacional pode ser traçada até aos anos 40 do século passado,
quando a necessidade sentida por empresários norte-americanos de estabelecer vias
comunicativas com o mundo que os rodeava fez surgir uma forma de comunicação industrial
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(Buzzanell & Stohl, 1999). Na altura, o tipo de estrutura empresarial existente e o seu perfil
corporativo tornaram imperativo o desenvolvimento de um sistema que zelasse pelo bom
relacionamento entre a organização e os seus stakeholders. A Comunicação Organizacional
enquanto área científica surge, portanto, de uma necessidade pragmática, enquadrada na tradição
empirista, positivista e prescritiva vigente, no arranque do século passado (Oliveira & Ruão, 2014).
Os estudos do percursor Charles Redding12 (Shelby, 1993; Conrad & Poole, 2005; Broadfoot &
Munshi, 2007) marcaram o início de um processo que, nas palavras de Buzzanell e Stohl (1999),
se fundeou na noção de que o conhecimento pode ser avançado "através do estudo da
comunicação humana e investigação empírica sobre comunicação" (p. 325). Só depois cresceu
para uma dimensão académica que desenvolveu um corpo teórico próprio (Sobreira, 2011),
influenciada por disciplinas como o estudo das organizações e do comportamento organizacional,
a Antropologia, a Psicologia Social, a Ciência Política, a Sociologia ou a Retórica, entre outros
(Ruão, 2004).
Ia-se estruturando como corpo de saber, ainda sem um nome próprio que lhe reforçasse a
identidade. O termo Comunicação Organizacional seria adotado na sequência de um congresso,
com essa mesma designação, realizado em Huntsville, no estado norte-americano do Alabama,
em 1967. Desde então, não parou de se expandir. "A década entre 1985 e 1995 testemunhou
um marcado incremento tanto na quantidade da investigação realizada em comunicação quanto
na diversidade dos enquadramentos teóricos empregues nessa investigação" (Conrad & Haynes,
2001, p. 67). Mais, teve um "claro desenvolvimento nas últimas décadas do século XX (sobretudo
pelo aumento expressivo da investigação empírica)" (Ruão & Ribeiro, 2012, p. 727).
Para sistematizar a evolução da disciplina, Redding e Tompkins identificaram três fases de
afirmação (Ruão, 2016). Uma primeira, entre 1900 e 1940, a que chamaram de fase de
preparação para a emancipação, dominada por trabalhos sobre competências comunicativas
orientados por perspetivas formulário-prescritivas. Uma segunda, entre os anos 40 e 70, viu nascer
as primeiras publicações especializadas e licenciaturas dedicadas à disciplina, marcando a fase
de identificação e consolidação, orientada por abordagens empírico-prescritivas, assente na já
referida Conferência de Alabama e no reconhecimento por parte da Academia. Daí em diante, a

12
O seu trabalho seminal foi plasmado no livro Speech and Human Relations, publicado em 1937. Um segundo passo essencial foi dado com a
publicação de Business and Industrial Communication: A Source Book, em conjunto com George A. Sanborn, nos anos 60.
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disciplina entrou na terceira e última fase, a da maturidade e inovação, que pode ser subdivida
em três períodos.
Entre os anos 70 e 80, desenvolveram-se as abordagens interpretativas, de tal forma que a
disciplina passou a década seguinte imersa numa crise de legitimidade e representação. Foram
anos atribulados, durante os quais as várias correntes dentro da Comunicação Organizacional
viveram e fizeram a disciplina crescer de forma isolada, sem comunicação entre si (Mumby, 2012),
mas que também ajudaram à sua autonomização da esfera de influência das disciplinas da gestão
e das organizações. Foi também o tempo das lutas paradigmáticas que marcaram os anos 80 e
90 e de que falaremos mais em pormenor adiante (Corman, 2000). O último período começa na
última década do século passado, com a sedimentação das abordagens interpretativas e críticas.
Em Portugal, o encontro da Associação Portuguesa das Ciências da Comunicação (Sopcom), em
2013, é um passo no sentido da afirmação da disciplina da Comunicação Organizacional, que
está ainda numa fase embrionária. "Falar em pesquisas científicas em comunicação
organizacional em Portugal significa em termos históricos reportar a uma realidade com pouco
mais de uma década de existência" (Ruão & Ribeiro, 2012, p. 3345).
Uma análise da produção de conhecimento na área da Comunicação Organizacional em Portugal
descobriu que, na última década do século XX, a produção bibliográfica avaliou sobretudo temas
de Relações Públicas e relações com os jornalistas, a imagem empresarial e a Comunicação
Estratégica. Na viragem do milénio, as Relações Públicas perderam terreno para o tema da cultura
empresarial, a questão estratégica da comunicação e a comunicação empresarial, em particular
do ponto de vista da gestão, da comunicação integrada de Marketing, do planeamento estratégico
da comunicação. Ainda, a investigação derivou para questões do simbolismo, da cultura e
identidade organizacional (Ruão & Ribeiro, 2012). Assim se criaram condições para a
institucionalização da disciplina em Portugal.
A nível académico, acrescentam os referidos autores, a Universidade do Minho foi a primeira a
criar uma área de especialização em Comunicação Estratégica Organizacional, no âmbito do curso
de doutoramento em Ciências da Comunicação, em 2009. O facto de ainda poucos temas
tratados, a nível internacional, terem sido abordados em Portugal dá a este campo do saber uma
larga margem de progressão.
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Seja em Portugal ou além-fronteiras, a Comunicação Organizacional pode ser abordada de três
formas distintas (Shockley-Zalabak, 2015). A primeira, de cariz funcional, procura saber como e
por que razão a comunicação funciona, que propósitos serve e de que forma as mensagens são
transmitidas, ou seja, analisa as cadeias de comando, a estrutura de poder e os canais de
comunicação. A segunda abordagem questiona o significado simbólico dos atos comunicativos e
dos intervenientes nos processos e admite que a comunicação é o mecanismo através do qual
ocorrem os processos organizativos, de tomada de decisão, de influência e cultura. Por último, as
perspetivas emergentes colocam a comunicação na base do processo basilar da construção social,
colocando a tónica nas estruturas de dominação e na voz das franjas sociais e abordando os
próprios conceitos de instituição, de globalização e de tecnologia.
As três fases correspondem aos três grandes momentos de construção teórica e de investigação
sobre as organizações: o período clássico, o humanista e o emergente. É o que veremos de
seguida.

2.2 Conceções evolutivas da organização

A teoria da comunicação constitutiva da organização é, apenas, a mais recente a concentrar a
atenção da comunidade científica da Comunicação Organizacional. Precedem-lhe décadas de
evolução de pensamento sobre a comunicação e sobre as organizações. Para melhor compreender
a Comunicação Organizacional e problematizar o seu campo conceptual, seja no fundamento
teórico, seja no empirismo metodológico, importa rastrear a sua origem enquanto disciplina,
sabendo que, “desde sempre, os estudos na área seguiram de perto os desenvolvimentos
produzidos nas Ciências da Comunicação e nos Estudos Organizacionais” (Ruão, 2004, p. 2).
Antes de detalhar os vários paradigmas que têm moldado a Comunicação Organizacional, importa
portanto traçar a evolução do pensamento que regeu a gestão organizacional, as suas prioridades,
forças e fraquezas, caminho aliás seguido por boa parte dos livros sobre Comunicação
Organizacional (Mumby & Stohl, 1996).
Para melhor compreender a atualidade, vamos percorrer esse caminho, sob orientação dos
escritos de autores como Katherine Miller (2011), Modaff et al. (2011), Harris (2002), Scheinsohn
e Saroka (2000), Corman (2000) ou Fisher (1993), seguindo a indicação do professor de
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comunicação Gary Kreps (1990). Comecemos pelas perspetivas teóricas surgidas aquando da
criação das organizações industriais.

2.2.1

A Laranja Mecânica e as teorias clássicas da organização

Desde que a Revolução Industrial criou um novo tipo de estrutura organizacional, de cultura de
produção e de relacionamento humano – ou seja, de comunicação –, têm-se instituído várias
correntes de pensamento de gestão das organizações, a que correspondem metáforas
organizacionais (a mecânica, a da interação humana e a do organismo), cada uma com o seu
modelo de comunicação. Nesta parte do nosso trabalho, propomos abordar cada uma destas
realidades, numa sequência tão cronológica quanto as sobreposições e evoluções de cada uma
permitir.
O cenário de recessão generalizada e de intensos conflitos laborais vivido no mundo ocidental, no
final do século XIX e início do século XX, espoletou a necessidade de repensar a forma como as
organizações estavam estruturadas e de encontrar as metodologias mais adequadas para
assegurar o seu bom funcionamento (Cheney et al., 2011). Inspiradas pelas propostas de
sociólogos como Comte e pela estrutura das grandes organizações da altura, como a Igreja
Católica e as Forças Armadas – caracterizadas por cadeias de comando rígidas, um forte controlo
dos trabalhadores, a previsibilidade de comportamentos e uma direção descendente de poder –
três principais teorias emergiram da tentativa dos académicos para fazer sentido das novas formas
organizacionais e da gestão industrial: a burocracia do alemão Max Weber (1864-1920), a teoria

da administração do francês Jules Henri Fayol (1841-1925) e a gestão científica do engenheiro
mecânico norte-americano Frederick Winslow Taylor (1856-1915).
Todas partilhavam uma crença, traduzida na metáfora da máquina: o trabalhador é equiparado a
qualquer outro ativo corpóreo da organização e o processo de fabrico deve ser calibrado para
maximizar a produção, através da especialização de tarefas, da estandardização e da
previsibilidade (Miller, 2011; Modaff et al., 2011). Mas cada uma enfatizava diferentes aspetos da
vida organizacional e do papel a desempenhar pelo trabalhador e pela comunicação:
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A teoria burocrática identificou os elementos básicos da estrutura organizacional, a teoria
administrativa identificou estratégias específicas para estabelecer uma ordem dentro das
estruturas e a gestão científica identificou as técnicas através das quais se pode promover
operações organizacionais eficientes (Kreps, 1990, p. 75).

A primeira destas teorias clássicas, avançada por Max Weber, partiu de um conceito de
organização enquanto entidade onde impera a tomada de decisões racionais e estabeleceu as
bases do conceito de burocracia, não com o atual significado popular de excessiva carga
administrativa, imposta aos agentes económicos, mas sim como um conjunto de regras claras e
universais, que nivelavam as regras do jogo e equalizavam as oportunidades. “O estudo da
burocracia aborda a organização humana estruturada de forma ideal, sugerindo que ela se obtém
a partir da formalização de regras, das estruturas e dos processos” (Scheinsohn & Saroka, 2000,
p. 30).
A burocracia rege-se por oito conceitos base, elencados por Scheinsohn e Saroka (2000): 1) as
organizações são sistemas relativamente fechados a influências internas, pelo que as regras
devem ser claramente definidas, codificadas e universais, e guiarem todos os elementos da
organização na prossecução das suas tarefas; 2) a divisão do trabalho é rígida e a especialização
de tarefas contribui para o aumento da produtividade; 3) a cadeia hierárquica é clara e inflexível,
fomentando a impessoalidade nos relacionamentos humanos dentro da organização; 4) os
trabalhadores são qualificados e selecionados apenas e só mediante a sua capacidade técnica; 5)
as tarefas são transmutáveis entre os membros da organização, assegurando que são
desempenhadas independentemente de condicionalismos humanos; 6) as relações e ambições
pessoais são secundárias face à primazia do cumprimento dos objetivos da organização; 7) cada
membro da organização deve conhecer em detalhe a sua tarefa e o objetivos de desempenho; 8)
toda a atividade da organização deve reger-se por regras racionais e previsíveis, de forma a manter
a ordem, a todo o tempo.
Neste clima de impessoalidade formal, a autoridade é colocada numa posição central, seja ela
tradicional ou legítima (um “direito de nascença”), carismática (atribuída a um indivíduo pelas
suas características pessoais) ou racional-legal (conferida mediante a experiência e a
racionalidade), afirmam Cheney et al. (2011). Esta última era o tipo de autoridade que sistemas
democráticos deveriam adotar, defendia Weber.
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Para Weber, o tipo ideal de organização era aquele onde dominava uma rígida especialização do
trabalho e onde as posições hierárquicas e as respetivas competências estavam claramente
definidas. De um lado, os trabalhadores eram selecionados com base nas suas competências
técnicas, remunerados através de um salário fixo, com uma marcada separação entre as vidas
pessoal e profissional. De outro, os gestores de carreira formavam uma barreira entre os
trabalhadores e os proprietários. As promoções eram feitas mediante antiguidade ou mérito e
todas as regras de desempenho de tarefas e comportamento estavam codificadas, sendo de
conhecimento público.
A clareza e linearidade do modelo burocrático revelou um marcado contraste com as práticas
arbitrárias seguidas até então. Com as suas regras claras, amplamente divulgadas e iguais para
todos, visou eliminar a discricionariedade das decisões tomadas por trabalhadores e gestores,
muitas vezes mediante critérios que não puramente profissionais, de competência e experiência,
mas influenciadas pelo alvo da decisão, em particular quando estavam em causa minorias.
Contribuiu, portanto, para reduzir o grau de incerteza das relações laborais, eliminar distorções no
processo de decisão, trazer estabilidade e confiança aos elementos mais fracos da organização,
assegurar um tratamento equitativo e baseado no mérito – aspetos do relacionamento
organizacional valorizados nos dias de hoje. Cheney et al. resumem: “Como princípio, a burocracia
pretende promover a justiça; está desenhada para tratar toda a gente da mesma forma” (2011,
p. 33). Ainda, estabeleceu as condições necessárias para o aparecimento de estruturas
organizacionais de grande dimensão e internalizar o conhecimento acumulado, uma vez que ele
vai sendo codificado e disponibilizado a todos os membros da organização.
Reconhecer-lhe as vantagens, contudo, não elimina o lastro que acumula. Hoje, mais de um século
depois, a sociedade é rápida a dar à burocracia um sentido “pejorativo, em vez do sentido
weberiano” (Evans & Rauch, 1999, p. 749) e a acusar o sistema de tender para o desperdício,
gerar burocratas mesquinhos (Ballé, 1999) e travar a inovação (Dougherty & Corse, 1995), em
suma, de ser “uma forma de administração obsoleta, indesejável e inviável” (Olsen, 2005, p. 1).
Todos os autores citados neste parágrafo, contudo, refutam as acusações e defendem as
vantagens das organizações estruturadas sob os princípios propostos por Weber e a sua
capacidade para responder às solicitações da economia globalizada.
O segundo modelo de organização clássica foi desenhado por um contemporâneo de Weber. Henri
Fayol dedicou-se a formular não uma estrutura ideal para as organizações, mas sim as ferramentas
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de gestão que permitiam implementar com sucesso uma organização burocrática. Para o
engenheiro de minas francês, a concretização bem-sucedida das organizações clássicas só seria
possível através da adoção de princípios de boa gestão. Recomendava que a cadeia hierárquica
fosse ser rígida e a comunicação, por regra, vertical, estruturada numa scalar chain, na qual a
comunicação direta entre dois trabalhadores posicionados na base da pirâmide carecia de
autorização do topo da hierarquia. Defendia, ainda, haver uma clara unidade de comando, em que
cada trabalhador obedecia a um único supervisor, e de direção, na qual todas as atividades
semelhantes agrupavam-se sob o comando de uma só pessoa, que devia ter a seu cargo um
número finito de subordinados. Ainda, o trabalho devia ser dividido em tarefas especializadas, com
cada trabalhador a ter conhecimento do seu lugar e função exatos.
Desta estrutura organizacional, continua Miller (2011), decorre uma cadeia hierárquica rígida,
caracterizada pela centralização do poder de decisão, pela atribuição de autoridade e
responsabilidade aos gestores de topo e pela disciplina imposta a todas as peças humanas da
cadeia de produção, sem qualquer margem de tolerância para dissensões nas fileiras
organizacionais.
À gestão eram entregues cinco funções: planeamento, organização, comando, coordenação e
avaliação de resultados – todas exceto a primeira implicando alguma forma de comunicação,
ainda que sobretudo vertical e descendente (Miller, 2011). "Apesar de, hoje em dia, estes
princípios parecerem demasiado óbvios, o facto de Fayol posicionar a comunicação como um
ingrediente necessário a uma gestão bem-sucedida foi um passo importante, no início do século
XX" (Modaff et al., 2011, p. 37). Aos trabalhadores reservava-se um papel estrito e bem definido
e sem qualquer autonomia ou capacidade de decisão, subordinando o interesse pessoal ao
coletivo. Em troca, deveriam receber um salário apropriado, já que se presumia que a sua principal
fonte de motivação era de ordem financeira.
As teorias da administração de Fayol e da burocracia de Weber partilham, assim, algumas
características fundamentais: visam promover a ordem e a racionalidade dentro da estrutura
organizacional, mas são inflexíveis e desumanizadas.
Se Weber montou a macroestrutura e Fayol elencou regras de gestão, Frederick Winslow Taylor
desceu ainda mais, ao nível micro, e colocou o foco em estratégias para maximizar a eficiência e
eficácia no desempenho de cada tarefa, logo, no desempenho da organização do seu todo. A
terceira e última das grandes teorias clássicas da organização, a teoria da gestão científica, foi
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exposta por Taylor (2006) num livro originalmente publicado em 1911, no qual descreveu a
ineficiência que grassava nas organizações. A título de exemplo, constatou que os aprendizes
aprendiam a função observando os trabalhadores mais velhos, pelo que, quanto mais eficiente
fosse o exemplo, melhor seria a aprendizagem, resultando numa desigualdade na transmissão do
conhecimento técnico para a execução da tarefa; e os trabalhadores mais produtivos eram
incentivados a reduzir a produção, mediante um processo a que chamou de systematic soldiering.
Aumentar a produtividade levaria ao corte no número de trabalhadores e seria contra o interesse
pessoal, já que o trabalho era remunerado por tempo trabalhado e não por volume de produção.
Se esta ineficiência desorganizada fosse solucionada, defendeu Taylor, (ibidem) aumentaria a
produtividade e, com ela, os lucros dos acionistas e os salários dos trabalhadores.
Em concreto, o engenheiro mecânico propôs descobrir o melhor método e o tempo ótimo para
desempenhar cada tarefa, implementar processos de seleção dos trabalhadores mais adequados
a cada tarefa e ações de formação nos métodos mais eficazes, adotar uma política de
remuneração em função do desempenho perante um benchmarking de produção (e não mediante
o tempo trabalhado) e assegurar uma estrita mas equitativa divisão de trabalho entre gestores e
trabalhadores manuais (Miller, 2011). O grau extremo de cientificidade colocado por Taylor na
estruturação de cada tarefa justifica a hipótese levantada por Daniel Scheinsohn e Raúl Horacio
Saroka (2000): de que tenha sido o autor do famoso adágio tempo é dinheiro.
A forma de trabalhar taylorista era, logo, mais colaborativa e menos individualista do que os
modelos avançados por Weber e Fayol e incentivava a harmonia dentro da organização. Mas a
desvalorização do fator humano coloca esta teoria firmemente no campo da metáfora mecânica
(Cheney et al., 2011).
No seu conjunto, as teorias clássicas pressupõem um ecossistema estável, no qual as
organizações existem em compartimentos estanques e se dividem em níveis hierárquicos e tarefas
individualizadas. Num ambiente industrial primário, a comunicação é entendida como um
instrumento de gestão linear, verticalizado e unidirecional, cuja função é permitir um maior
controlo hierárquico, transmitindo ordens aos trabalhadores e reportando resultados aos gestores.
A exceção entre os principais teóricos das organizações clássicas é Fayol, o único a admitir que,
em casos excecionais, a comunicação pode ser ascendente e, até, horizontal – desde que a
hierarquia o autorize (Scheinsohn & Saroka, 2000).
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Ao sistema mecanicista de organização corresponde, assim, um modelo frio e unidirecional de
comunicação como o do já mencionado Shannon-Weaver. Em momento algum são tidos em conta
aspetos psicológicos ou emocionais dos atores da comunicação, a dinâmica do relacionamento
interpessoal ou a influência do contexto em que a comunicação decorre (Scheinsohn & Saroka,
2000). A comunicação é descendente, prescritiva, escrita e formal – qualquer comunicação
pessoal é desencorajada e só em casos excecionais se admite feedback (Miller, 2011).
Em resumo, as três correntes clássicas de pensamento encaram o indivíduo como mais uma peça
de maquinaria fabril, a ser substituída em caso de mau funcionamento, motivado apenas por
fatores de ordem financeira. Admitem que toda a organização pode funcionar de acordo com
normas racionais no que, aos olhos atuais, sobressai como um reducionismo inaceitável da
condição humana.
O modelo burocrático responde cada vez menos às exigências do mundo globalizado, onde o
conhecimento e a inovação são o principal ativo das organizações, sejam elas com ou sem fins
lucrativos. Hoje, faz-se a apologia das estruturas desconcentradas, com uma estrutura hierárquica
fluida e flexível, trabalhadores altamente qualificados e um elevado grau de interdependência
funcional, onde a antiguidade e os cargos de chefia são pouco considerados, os salários estão
ligados ao desempenho e as regras são criadas de forma ad hoc, mediante as necessidades do
projeto em causa.
Seria, porém, um erro pensar que as teorias mecanicistas formuladas há um século estão
ultrapassadas. Hoje, asseguram Miller (2011) e Scheinsohn e Saroka (2000), o pensamento da
gestão clássica ainda é prevalente, por exemplo nas forças armadas, unidades fabris, empresas
de serviços e, até, em organizações solidárias, onde a necessidade de maximizar a rentabilização
dos recursos doados aumenta a pressão para que as tarefas sejam executadas de forma mais
eficiente possível. Cheney et al. (2011) concordam: a burocracia assume, hoje, novas formas.
Note-se, ainda, que o modelo de gestão científica é o que justifica a abissal disparidade de
rendimento entre gestores e trabalhadores, que chega a ser de 150:1, nos Estados Unidos (Conrad
& Poole, 2005). No início do milénio, o enorme fosso salarial conduziu a mudanças na
remuneração dos gestores. Entre as maiores organizações empresariais, instituiu-se uma política
de remuneração variável em ações ou opções de compra de ações da empresa que gerem,
destinada a dar ao gestor um interesse financeiro pessoal no sucesso da organização. Parecia,
inicialmente, ser este um incentivo adequado, mas acabou por ter dois efeitos perversos. Primeiro,
Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |34

a gestão focou-se excessivamente nos resultados de curto prazo, sacrificando a sustentabilidade
de médio e longo prazo da organização. Segundo, a crescente pressão para apresentar resultados
positivos elevados, convertíveis em dividendos a pagar aos acionistas, representou uma cartabranca para todo o género de ilegalidades, manobras e desrespeito pelos interesses dos restantes

stakeholders (Conrad & Poole, 2005).

Teoria clássica

Tabela 4 – Síntese das características das teorias clássicas

2.2.2

Principais
ideólogos

Postura perante
organização

Postura perante
comunicação

Postura perante
recursos humanos

Principais falhas
apontadas

Max Weber, Henry
Fayol e Frederick
Winslow Taylor

As organizações são
entidades fechadas,
de poder é
centralizado, rígido e
hierarquizado. A
gestão visa aumentar
a produtividade de
todos os fatores de
produção, incluindo o
trabalho

A comunicação é
descendente,
formal,
centralizada, de
cariz utilitário e
controlador. Só em
casos excecionais
se prevê
comunicação
horizontal

Os trabalhadores são
uma peça da
engrenagem e devem
ser adequados à tarefa
em causa. São
motivados por fatores
monetários ou
instigados a trabalhar
mediante a ameaça de
punição

Ignora o fator
emocional, muitas
vezes irracional, das
pessoas e
desaproveita o seu
potencial de
conhecimento e
experiência. Não se a
adapta a um mundo
em constante
evolução

Abordagem centrada no significado

Em meados do século XX, a Academia começou a aperceber-se de várias falhas nas teorias
clássicas das organizações, cuja visão mecanicista as inseria num mundo ordenado e previsível
no qual as pessoas se moviam por critérios racionais e recompensas financeiras, ignorava as
necessidades individuais dos trabalhadores, menorizava a prevalência de interações sociais nas
organizações e desaproveitava o potencial intelectual e de conhecimento dos trabalhadores (Miller,
2011). O reconhecimento da influência da psicologia e da sociologia, na vida organizacional, e as
novas conceções filosóficas sobre o que deve ser o trabalho desembocaram numa visão
revolucionária que dava a primazia à componente humana, subjetiva, emocional e irracional e
substituiu a metáfora da máquina pela metáfora da interação humana.
Para responder à pergunta: "De que forma os membros de uma organização constroem significado
– tanto coletivo quanto individual – através de processos comunicativos inerentemente ambíguos
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e sujeitos a múltiplas interpretações?" (Mumby, 2001, p. 595), os teóricos deixaram de definir as
organizações consoante os seus objetivos e passaram a vê-las como um produto de interações
sociais. O processo de organizar passou a emergir do intersubjetivo ato de comunicar, no qual a
linguagem não é um veículo para expressar significado, mas é, ela própria, criadora de significado.
As teorias humanistas colocam, portanto, a ênfase na comunicação, na cooperação e na
participação do trabalhador e assentam num conceito diádico da comunicação. O sucesso das
organizações passa a depender dos contributos físicos, intelectuais e emocionais dos
trabalhadores. Nesta perspetiva, as probabilidades de sucesso da organização aumentam em
proporção direta ao bem-estar dos trabalhadores, que por sua vez exige um fluxo multidirecional
de comunicação (Modaff et al., 2011).
Entre as muitas correntes de pensamento originadas da metáfora da interação humana, salientamse as teorias das relações humanas, dos recursos humanos e a da cultura organizacional.
A teoria das relações humanas, formulada nos anos 30 do século passado pela mão de
pensadores como o psicólogo australiano e professor em Harvard Elton Mayo (1880-1949) e o
seu colega de universidade Fritz Roethlisberger (1898-1974), ultrapassou o conceito clássico da
pessoa enquanto máquina e colocou-a na essência da organização, motivada por fatores
emocionais e de realização pessoal e sujeita a comportamentos imprevisíveis, subjetivos e até
irracionais. Mas manteve o objetivo último de contribuir para aumentar a eficiência no processo
produtivo, tal como fazia o taylorismo, de que já falamos. Situa-se, portanto, entre os modelos de
gestão científica das organizações e as orientações humanistas.
Esta evolução de pensamento decorreu de uma experiência conhecida como os Estudos
Hawthorne13, levados a cabo por Roethlisberger e Mayo entre 1924 e 1932 e que desembocaram
na formulação do Efeito Hawthorne: o comportamento dos trabalhadores altera-se quando sabem
que estão sob observação. Decorre daqui que fatores de interação social e de comunicação
informal, horizontal e ascendente são determinantes para a produtividade e o sucesso
organizacional.
A constatação teve um enorme impacto no pensamento dos teóricos sobre as organizações, o
papel dos trabalhadores e a comunicação (Miller, 2011). "Os Estudos Hawthorne representaram

13

Assim chamados por terem sido realizados na fábrica Hawthorne Works, do grupo Western Electric Company.
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um ponto de viragem fundamental no desenvolvimento da teoria e da prática de gestão, levando
os gestores a considerar aspetos interpessoais da organização", (Modaff et al., 2011, p. 48). Abriuse assim o campo ao surgimento de uma nova corrente de pensamento sobre a comunicação e
as organizações. "A implicação de que os trabalhadores são influenciados pela comunicação
tornou-se uma parte muito importante da teoria das relações humanas e levou ao desenvolvimento
do campo da Comunicação Organizacional" (Kreps, 1990, p. 81).
Este ponto de viragem deu, também, origem a novos rumos de investigação, como a teoria da
hierarquia das necessidades, desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow
(1908-1970). Ainda antes do fim da Segunda Grande Guerra, Maslow (1943) propôs que as
pessoas lutavam por satisfazer sequencialmente cinco necessidades, por esta ordem: fisiológicas,
de segurança, de filiação afetiva, de estima (própria e pelos outros) e de autoatualização. Só com
a satisfação da quinta e última necessidade seria possível atingir níveis satisfatórios de motivação
e autorrealização. Uma década depois, em 1954, Peter Drucker14 introduziu a noção de gestão por
objetivos e, passados cinco anos, Frederick Herzberg avançou que fatores higiénicos como o
ambiente de trabalho são insuficientes para gerar motivação, que exige elementos emocionais
(Lopes & Martins, 2012; Shockley-Zalabak, 2015).
Na mesma altura, Douglas McGregor (1906-1964) – o professor de gestão no MIT a quem se
atribui a classificação das pessoas como recursos (Modaff et al., 2011) – avançou as teorias X e
Y sobre a motivação humana e a gestão. Para McGregor, os gestores têm dois tipos de préconceitos sobre os trabalhadores, o que leva a duas visões radicalmente opostas sobre a essência
de uma organização. A teoria X representa um gestor influenciado pelos aspetos mais negativos
das teorias clássicas, segundo as quais o trabalhador é indolente, avesso à responsabilidade e à
mudança, autocentrado e indiferente às necessidades da organização, movido apenas por
recompensas externas. A este cenário, a gestão responde com um estilo de gestão autocrático e
um tratamento desrespeitoso dos trabalhadores, geridos mediante punições ou recompensas
financeiras, coagidos a trabalhar.
Em contraste, a teoria Y aplica-se ao gestor que adere aos preceitos do movimento das relações
humanas e que, apoiado na pirâmide de Maslow, admite que os trabalhadores querem assumir
responsabilidade e podem contribuir com a sua capacidade e conhecimentos para o sucesso

14

No livro: The Practice of Management: A Study of the Most Important Function in American Society.
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global da organização (Cheney et al., 2011; Miller, 2011). Não é necessário controlo e punição
externos para que desempenhem as suas funções, basta comprometê-los com os objetivos da
organização, até porque a autossatisfação decorrente do contributo individual para a prossecução
desses objetivos é já parte da recompensa. "Talvez a principal implicação da teoria Y seja a
questão do controlo. O trabalho é tão natural quanto o lazer ou o descanso, o ser humano típico
procura a responsabilidade e a maior parte das pessoas é mais criativa e motivada do que a Teoria
X acreditava serem" explicam Modaff et al. (2011, p. 55).
Em ambos os casos, a prioridade é dada à satisfação das necessidades individuais, já que se
defende que um trabalhador que cria laços emocionais positivos com a organização está mais
motivado para trabalhar na prossecução dos seus objetivos. Decorre, aliás, daqui o aforisma
segundo o qual um trabalhador feliz é um trabalhador produtivo (Scheinsohn & Saroka, 2000).
O modelo de comunicação decorrente da teoria das relações humanas assenta, assim, no
incentivo à comunicação vertical bidirecional e reconhece o impacto dos canais de informação nos
fluxos comunicativos organizacionais. Privilegia a comunicação pessoal, horizontal, além da
vertical, não só de tarefas mas também de manutenção, no caso da teoria das relações humanas,
ou de inovação, nos recursos humanos, como veremos já de seguida (Miller, 2011).
Quando surgiu a teoria das relações humanas, as organizações até então estruturadas de acordo
com padrões clássicos tentaram moldar-se às novas exigências, mas a maioria das mudanças
realizadas “mostrou-se superficial” (Scheinsohn & Saroka, 2000, p. 64), resultando num fosso
entre o novo discurso, mais humanista, e a prática, ainda clássica. O fosso conduziu a uma
perceção de que a perspetiva das relações humanas estava a ser instrumentalizada e, em vez de
aumentar o engajamento emocional dos trabalhadores com a organização e a sua produtividade,
acabou por aliená-los mais ainda. Foi crescendo a convicção que a teoria das relações humanas
parecia um "romantismo ingénuo" (Lopes & Martins, 2012, p. 30).
Em resposta, começou a ser desenvolvida uma nova teoria, dos recursos humanos, que
reconhecia e explorava a importância dos contributos cognitivos individuais que cada trabalhador
podia trazer a uma organização. Todavia, não encontrava evidência empírica de uma ligação
causal direta entre o grau de satisfação com o trabalho e o índice de produtividade, pelo que
retomava a noção clássica de que a motivação decorre das tradicionais compensações financeiras
ou ameaças de punição (Miller, 2011).
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Um dos proponentes da teoria dos recursos humanos foi o empresário norte-americano Chester
Barnard (1886-1961), que definiu uma ponte entre as teorias clássicas e as humanistas, já que
insistia em linhas estritas de comunicação, mas argumentava a favor da centralidade da
comunicação para o processo organizativo, a partir do indivíduo (Modaff et al., 2011), e da
importância da organização informal como base de partida para a criação da organização formal.
Barnard defendia que “as organizações são sistemas cooperativos e as pessoas cooperam desde
que a satisfação obtida justifique o esforço necessário" (Lopes & Martins, 2012, p. 30).
O raciocínio pressupõe que o trabalhador seja envolvido no processo de tomada de decisão, para
que se sinta engajado com os problemas e motivado a contribuir para a sua resolução, numa
lógica de gestão participativa, e não de mera punição/recompensa. A decorrência lógica é que o
sistema de gestão autocrático não é o melhor posicionado para obter rendimento dos
trabalhadores. Pelo contrário, sendo a cooperação (que implica forçosamente comunicação) o
melhor caminho para a produtividade, a principal função do gestor é ser um canal para a
comunicação.
Exemplo disso é a proposta avançada pela pioneira dos estudos de comportamento organizacional
Mary Parker Follett (1868-1933), que tentou contrariar o domínio das teorias clássicas ao defender
a importância dos indivíduos face ao interesse do grupo (Lopes & Martins, 2012). Para Follett, a
forma mais eficaz de exercer a autoridade – uma preocupação eminentemente clássica – era o
estabelecimento de laços pessoais entre os níveis hierárquicos, com os gestores a pedirem
explicitamente a cooperação dos trabalhadores para o esforço coletivo de prossecução dos
objetivos da organização (Scheinsohn & Saroka, 2000).
Mas foi nos anos 60 que explodiu o número de teorias de gestão e de mudança organizacional.
Falaremos apenas das propostas avançadas por cinco estudiosos: Likert, Argyris, a dupla BlakeMouton e Selznick.
Defensor da importância de uma comunicação fluida entre gestores e geridos para o bom
funcionamento da organização (Scheinsohn & Saroka, 2000), o psicólogo norte-americano Rensis
Likert (1903-1981) desenvolveu uma escala psicométrica de vários níveis (que vão desde o
“concordo em absoluto” até ao “discordo totalmente”) e classificou as organizações em quatro
tipos. O primeiro descreve a organização exploradora/autoritária, que possuía todas as
características negativas da gestão clássica: não se coibia de explorar o trabalhador, motivava
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através do medo, fomentava a comunicação descendente e concentrava a decisão no topo da
cadeia de gestão. O segundo sistema corresponde à organização benevolente/autoritária, que
mantinha todas as características ditatoriais do primeiro sistema, incluindo a comunicação
descendente, mas já não visava explorar o trabalhador. Estes dois tipos de organização têm
correspondência com a teoria X de McGregor.
Os dois seguintes assemelham-se às organizações da teoria Y. É o caso da organização consultiva,
ondas as decisões continuavam a ser tomadas pelo topo da hierarquia, mas após a audição e
consideração das opiniões dos trabalhadores, pelo que pressupunha uma comunicação
bidirecional, ascendente e descendente. O quarto tipo de organização é a participativa, na qual
todos os trabalhadores eram chamados a contribuir para o processo de tomada de decisão e
definição de objetivos e o controlo era exercido por todos os níveis da organização, o que implicava
uma comunicação multidirecional – é esta a típica organização da escola dos recursos humanos.
Também nos anos 60 do século passado, o professor emérito de Harvard Chris Argyris (19232013) reconheceu a existência de conflitos inevitáveis entre o trabalhador e a organização,
decorrente da frequente incompatibilidade dos objetivos de cada um. Propôs ultrapassá-los através
de uma gestão participativa, na qual todos os membros da organização tomavam parte no
processo de tomada de decisão, assumiam mais responsabilidade e sentiam como suas as vitórias
da organização. A resultante autossatisfação serviria de fonte de motivação para um
funcionamento mais eficaz de organização (Scheinsohn & Saroka, 2000).
Na mesma década, Robert Blake (1918-2004) e Jane Mouton (1930-1987) elaboraram uma

grelha de gestão, ou grelha de liderança, com o objetivo de combinar os valores da escola das
relações humanas com os da escola clássica e criar um estilo de liderança maximizador do
potencial dos recursos humanos (Blake et al., 1964). A grelha de gestão promovia uma cultura
tendente à alta produtividade e incentivava os trabalhadores a desenvolverem-se, no plano
profissional e pessoal. Usava como eixos o grau de preocupação que o gestor tem para com os
trabalhadores e para com a produção e classificava o seu estilo de gestão em cinco tipos, aqui
descritos nos termos inicialmente usados pelos professores da Universidade de Texas: gestão
empobrecida (baixa preocupação pelas pessoas e produção), gestão de clube de campo (altos
níveis de preocupação com as pessoas e baixos com a produção), aceitação da autoridade (baixa
preocupação com as pessoas e alta pela produção), meio caminho (moderada preocupação com
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pessoas e produção) e, por último, gestão de equipa (altos níveis de preocupação com as pessoas
e a produção). Este último conceito foi formulado com base na teoria Y de McGregor (Miller, 2001).
Recentemente, a equipa que prosseguiu o trabalho de Blake e Mouton atualizou a teoria e passou
a designar, pela mesma ordem, os estilos de gestão como: indiferente, acomodatício, ditatorial,

status quo e sólido (Grid, s.d.).
É também nos anos 60 que o Marketing começou a ganhar destaque, com o trabalho de autores
como Theodore Levitt (1925-2006) e Philip Kotler (nascido em 1931). Adiante falaremos em maior
detalhe sobre o contributo do Marketing para a comunicação, em especial a vocacionada para
organizações solidárias, mas fica já a nota de que foi desta forma que a orientação para o produto
avançada por Taylor cedeu lugar à orientação para o cliente (Lopes & Martins, 2012).
A escola institucional, avançada por Philip Selznick (1919-2010), sugeria uma leitura política sobre
as organizações e defendia que as interações ocorridas no âmbito de uma organização não se
explicavam apenas à luz das estruturas existentes, mas também mediante determinados projetos
de poder. O professor de sociologia de Berkeley apoiou-se no trabalho de autores como o sociólogo
alemão Robert Michels (2001) – que, no início do século XX, postulava a lei de ferro da oligarquia,
segundo a qual as organizações tendem a ser lideradas por uma elite, como uma oligarquia, ainda
que tenham raízes democráticas – e definiu que as organizações sofrem um processo de
institucionalização, ou seja, que eventualmente deixam de ser um instrumento criado para
prosseguir determinados objetivos e passam a ser moldadas pela sua própria história e pela
interação dos vários grupos de poder que contêm.
Em suma, hoje as teorias dos recursos humanos e das relações humanas continuam a ocupar
um lugar de destaque na gestão das organizações. Modaff et al. (2011) advertem que:

As teorias dos recursos humanos e das relações humanas continuarão a batalhar contra os
princípios da teoria clássica, em particular à medida que as organizações são pressionadas pela
globalização, pelo aumento da competição e por mega fusões. É típica a tendência da gestão para
reverter para mecanismos de controlo tradicionais em tempos de incerteza, mas devemos recordar
que o caminho mais fácil não é sempre o mais eficaz (p. 66).

A última grande perspetiva teórica da tradição interpretativa elencada por Gary Kreps (1990) é a
da cultura organizacional que, no final do século XX, conheceu um crescimento “assombroso”
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(Eisenberg & Riley, 2001, p. 291). Radica-se nas tradições da Sociologia e da Antropologia e tem
semelhanças com o modelo da comunicação constitutiva das organizações, de Weick, de que
ainda falaremos. Defende que o comportamento das organizações é influenciado por fatores
imateriais, por padrões culturais, através dos quais os elementos das organizações retiram sentido
– e constroem sentido – da vida organizacional, recorrendo a instrumentos como valores, rituais,
regras, linguagem ou até artefactos físicos. Nesta lógica, a produção de significado assume uma
dimensão central na vida da organização, transformada em microcosmos social.
O pioneiro Edgar Schein (nascido em 1928) definiu cultura como “(…) o que um grupo aprende
ao longo do tempo à medida que esse mesmo grupo soluciona os seus problemas de sobrevivência
num ambiente externo e os seus problemas de integração interna. Essa aprendizagem é em
simultâneo um processo comportamental, cognitivo e emocional” (1990, p. 111). Mais tarde,
somou a noção de que o padrão de assunções básicas tem de funcionar “bem o suficiente para
ser considerado válido e portanto ser ensinado a novos membros como a forma correta de
aprender, pensar e sentir em relação àqueles problemas" (Schein, cit. em Miller, 2011, p. 87).
Decompondo a definição, esta teoria postula que a cultura é um fenómeno fragmentado em
subculturas que coexistem em variados graus de harmonia ou competição, mas que tende para a
padronização para responder à necessidade humana de estabilidade. Por essa razão, é um padrão
de assunções duradouras, mas em constante adaptação aos desafios internos e externos
colocados à organização. Longe de uma perspetiva meramente funcional, a organização surge
como uma arena complexa, construída a partir de interações comunicativas entre os seus
membros e povoada por histórias, valores e artefactos que lhe permitem subsistir e desenvolverse, nomeadamente através da socialização de novos membros (Miller, 2011). Enquadra-se,
portanto, na arena do social construtivismo.
Com o apoio de autores como Stanford March, Greta Olson ou Ian Irving Mitroff, entre outros (que
contribuíram para que a teoria tivesse uma grande visibilidade pública, a partir dos anos 80), a

cultura organizacional reclama que as teorias organizacionais construídas com base na
racionalidade não explicam as anomalias e subjetividades decorrentes da interação humana, ou
seja, "não levam em consideração as informações simbólicas nas formas como os membros das
organizações coletivamente interpretam a vida organizacional" (Kreps, 1990, p. 123).
Numa perspetiva da Comunicação Organizacional, a teoria da cultura organizacional cumpre duas
principais funções: informar os membros da organização sobre a cultura dessa mesma
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organização e socializá-los (Kreps, 1990). E contribui para a compreensão dos desentendimentos
dentro das organizações:

À medida que compreendemos que o comportamento nas organizações raras vezes é racional,
mas muitas vezes considerado normal pelos membros da organização, também compreendemos
que as normas, valores, filosofias, assunções, símbolos, linguagem, entre outras, são todas áreas
de desentendimento potencial (Modaff et al., 2011, p. 111).

Edgar Schein, professor emérito de Gestão no MIT, encontra três níveis através dos quais a cultural
organizacional se expressa: 1) normas e valores partilhados pelos membros da organização nas
dinâmicas quotidianas, ou seja, o mosaico de crenças dadas como adquiridas sobre como a
organização deve funcionar e que refletem ou reforçam a cultura organizacional; 2) artefactos
visíveis, ou o ambiente físico e social criado pelos membros da organização; 3) assunções
subjacentes, ou seja, os reais e subcutâneos valores dos membros da organização (Scheinsohn &
Saroka, 2000; Cheney et al., 2011; Miller, 2011). Compreender o âmago da organização implica
estudar os diferentes níveis de manifestação cultural, potencialmente contraditórios entre si.
À semelhança das restantes teorias descritivas ou explicativas do comportamento das
organizações, a teoria cultural foi alvo de críticas por parte da Academia. Primeiro, foi acusada de
manter uma perspetiva prescritiva, ao procurar a fórmula cultural capaz de promover o sucesso
da organização, objetificando a cultura. Ainda, salienta Ruão (2016), a sua influência no sucesso
das organizações é sobrevalorizada e, numa perspetiva crítica, transmite uma visão romântica da
vida organizacional, não se debruçando sobre os conflitos latentes e mecanismos de poder,
opressão e dominação, sendo até usada como instrumento para perpetuar sistemas de controlo.
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Tabela 5 – Síntese das características da cultura organizacional

Cultura organizacional

Principais
ideólogos

Postura perante
a organização

As organizações são
arenas complexas,
construídas a partir de
Schein, March,
interações
Olson, Mitroff
comunicativas e
povoada por histórias,
valores e artefactos

Postura perante
a comunicação

Postura perante
os recursos humanos

Principais falhas
apontadas

A comunicação é o
meio pelo qual o
trabalhador assimila
e, em simultâneo, é
assimilado pela
cultura da
organização

Uma vez assimilada a
cultura vigente na
organização, o
trabalhador torna-se um
agente interessado e
ativo na prossecução
dos objetivos
organizacionais

Ao visar o sucesso
organizacional, é
prescritiva e objetifica a
cultura. A sua influência
é sobrevalorizada.
Transmite uma visão
romântica da
organização, sem se
debruçar sobre questões
de poder e dominação

O conjunto das teorias humanas aqui analisadas – relações humanas, dos recursos humanos e
da cultura organizacional – representa, como vimos, uma mudança progressivamente mais radical
face às teorias clássicas. Ao colocarem o enfoque na interação humana como elemento fulcral
para a gestão bem-sucedida de uma organização e na comunicação multidirecional (de natureza
descendente, ascendente, horizontal e diagonal), afastam-se de estilos de comunicação como o
de Shannon e Weaver e aproximam-se ao postulado por Harold Lasswell (1902-1978).
Seguindo o procedimento adotado nas considerações sobre as teorias clássicas, vamos fechar o
segmento sobre a metáfora das relações humanas com as principais críticas de que é alvo. Uma
é o reducionismo, já que assenta a investigação em palavras, cujo significado pode não ser
partilhado pelos investigados e pelos investigadores, e na capacidade interpretativa, sempre falível,
do investigador. Ainda, argumenta Poole (1996), não segue os métodos quantitativos das teorias
clássicas, mas sim métodos qualitativos, cuja capacidade de extrapolação é questionada, como
veremos em pormenor mais adiante. Por último, as explicações avançadas pelas teorias humanas
não abrangem todo o espectro de complexidade existente em qualquer construção humana:

A investigação interpretativa-crítica prestou ao campo [da Comunicação Organizacional] um grande
serviço ao divulgar a complexidade dos processos organizacionais, a importância de processos
históricos, as dificuldades inerentes à generalização no tempo e espaço e as limitações dos
tradicionais métodos quantitativos. Contudo, a investigação interpretativa-crítica está limitada na
sua própria capacidade para lidar com esta mesma complexidade, para retratar o desenvolvimento
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histórico e para mapear as muitas variações nas regras, esquemas e rumos de ação de que as
organizações humanas são capazes (Poole, 1996, p. 54).

Relações Humanas

Tabela 6 – Síntese das características das teorias humanas

2.2.3

Principais
ideólogos

Postura perante
a organização

Mayo, Barnard,
McGregor
ou Likert.
No movimento
interpretativo:
Miller, Cheney,
Barnett

As organizações são
vistas como um
produto de interações
comunicacionais. A
comunicação interna
passou a ser parte
das preocupações da
gestão

Postura perante
a comunicação
O papel da
comunicação na
produtividade dos
trabalhadores é
reconhecido. É
incentivada a
comunicação
multidirecional e
informal

Postura perante
os recursos humanos

Principais falhas
apontadas

Os trabalhadores são o
foco central da
organização, motivados
por fatores emocionais
e de autorrealização. É
reconhecida a sua
capacidade para
aportar melhorias à
organização

Não abrange toda a
complexidade das
organizações. Ignora os
limites da capacidade
humana. É reducionista,
porque assenta em fatores
como a linguagem e a
capacidade interpretativa
do investigador

Organizações enquanto seres vivos

A impermeabilidade das organizações a influências externas era um dos princípios básicos das
teorias mecanicistas, que procuravam maximizar a produtividade das organizações através do
estabelecimento de procedimentos internos, de regras e normas ou de otimização do desempenho
de tarefas, sempre numa perspetiva introvertida e admitindo que a organização se movimenta
num mundo estável e previsível.
As teorias anexas à metáfora da interação humana visam também a alcançar os mais eficazes e
eficientes meios para atingir os fins da organização, mas colocando a tónica no papel do
trabalhador, nos fatores motivacionais, na influência de processos comunicativos sobre o
desempenho. Considerava que o ambiente externo à organização era moderadamente estável e
não realçava o seu impacto potencial sobre a organização.
Foi com a teoria sistémica que se aceitou em definitivo que as organizações se dividem em
subsistemas e, por sua vez, integram suprassistemas, ou seja, o fio social e organizacional é tecido
numa única peça, sujeita à interdependência e à interinfluência, como um organismo vivo.
Inevitavelmente, as organizações (tal como os organismos) estão expostas à influência do
ambiente externo, que é também influenciado pela organização. Sejam positivas ou negativas,
voluntárias ou não, formais ou informais, planeadas estrategicamente ou involuntárias, as trocas
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comunicativas são uma constante incontornável, sobretudo no atual mundo competitivo,
globalizado, em constante mudança, que exige organizações flexíveis, adaptáveis e participativas.
Nesta investigação, defendemos que estas características são partilhadas por todas as
organizações, sejam com fins lucrativos, sejam, como veremos adiante, sem fins lucrativos.
Até ao surgimento das teorias interpretativas e dos sistemas, as construções teóricas ancoravamse nos pressupostos de que as organizações são entidades rígidas, compartimentáveis e
autossuficientes, que o ambiente externo é estável e que o trabalhador pode ser expurgado do seu
carácter humano. Ora, esta linearidade teórica não respondia a questões como por exemplo de
que as organizações humanas se desenvolvem, se estruturam e se mantêm, num ambiente
relevante15 de crescente complexidade e multidimensionalidade.
As condições para que a teoria geral dos sistemas, inicialmente postulada pelo biólogo Karl Ludwig
von Bertalanffy (1901-1972), fosse aplicada às ciências sociais foram criadas nos anos 50 e 60
por autores como Robert Kahn (nascido em 1918) e Daniel Katz (1903-1998), que cruzaram
caminhos na Universidade de Michigan – este último chegou a trabalhar com Rensis Likert, com
o professor emérito na universidade de Stanford James March (nascido a 1928) ou com o Nobel
da Economia Herbert Simon (1916-2001).
A teoria dos sistemas propunha que uma organização é um sistema complexo, composto por
multicamadas de subsistemas interdependentes e que, ela própria, está integrada num
suprassistema. Entre todos estes componentes existem constantes fluxos de informação, de
energia, pelo que a organização vive numa constante interação quer com o ambiente externo
relevante quer internamente, entre os seus subsistemas. É através da interação entre os seus
componentes que a organização consegue combater a ameaça constante de entropia, adaptar-se
ao ecossistema em permanente mutação e atingir os objetivos a que se propõe. Por outras
palavras, um sistema só funciona no máximo da capacidade se os subsistemas estiverem
coordenados entre si e com o exterior (Kreps, 1990).
A teoria dos sistemas coloca em segundo plano o papel do gestor ou do trabalhador e acentua as
trocas de energia e de informação com o exterior. Este conceito de trocas energéticas está
plasmado em três processos interrelacionados: através das suas fronteiras permeáveis, importa
energia e informação do ambiente relevante (inputs); os subsistemas que compõem o organismo

15
Um conceito desenvolvido em 1976 por Everett Rogers e Rekha Agarwala-Rogers, que o definiram como “todos os fatores externos ao limite da
organização, que têm uma influência direta na organização e nos seus membros” (Kreps, 1990, p. 226).
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transformam a energia e a informação (throughtput); e o produto dessa transformação é devolvido
ao ambiente relevante (outputs). O feedback do ecossistema social, por sua vez, permite à
organização modelar o grau de abertura externa e equilibrar os inputs e outputs entre os vários
subsistemas do organismo e com o ambiente (Miller, 2011). A organização é, assim, entendida
como um local de processamento de energia e de informação. "O que a teoria dos sistemas nos
ensina é a necessidade de coordenar o funcionamento interno com mudanças no ambiente"
(Modaff et al., 2011, p. 74).
É possível ainda esmiuçar um pouco mais as implicações deste sistema (Kreps, 1990; Scheinsohn
& Saroka, 2000; Miller, 2011). É através da calibragem constante das trocas energéticas com o
ambiente que a organização consegue combater a entropia, um conceito avançado pela segunda
lei da termodinâmica. Esta lei da Física assegura que todos os sistemas fechados tendem para a
desorganização (entropia) até se homogeneizarem com o ambiente externo e desaparecerem. Na
leitura das leis da física feita pelos teóricos da Comunicação Organizacional, a ordem só pode ser
mantida à custa de um constante esforço de entropia negativa, que implica a importação de mais
energia do que a necessária para transformar os inputs em outputs. Sem importar energia do
exterior, as organizações tendem para a deterioração e desintegração (Cheney et al., 2011).
Em oposição, um sistema aberto consegue autorregular-se e adaptar-se às condições externas,
utilizando mecanismos de adaptação, de bloqueio ou de complementaridade. A capacidade de um
sistema para manter o equilíbrio dinâmico interno face a constantes variações das condições
externas, a homeostasia, é atingida a partir da morfostase (capacidade para manter a estrutura)
ou da morfogénese (capacidade para adaptar a estrutura).
A teoria dos sistemas engloba, ainda, dois outros conceitos. O princípio da equifinalidade, no qual
não há uma relação linear de causa-efeito entre os inputs e os outputs, pelo que uma organização
pode alcançar o mesmo resultado, a partir de condições iniciais e seguindo caminhos diferentes
– uma noção particularmente útil para a gestão dos (sempre limitados) recursos ou de conflitos
(Cheney et al., 2011). E o princípio da não-somatividade, segundo o qual o todo é mais do que a
soma das partes.
A interação de todos estes conceitos permitiu à teoria dos sistemas lidar com a complexidade,
com relações não-lineares, com a causalidade mútua e teias de influência, e fê-lo de forma de
forma objetiva, precisa e holística. Deixou claro que o desconhecimento de todas as implicações
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da ação humana leva a consequências não previstas e que os fenómenos coletivos resultam da
interação entre muitos indivíduos:

Para os estudiosos da Comunicação Organizacional, a teoria dos sistemas tem muitas conotações.
Para uns, é o quadro teórico ideal para estudar a comunicação nas organizações, capaz de
capturar a complexidade inerente às organizações de uma forma rigorosa e empírica. Para outros,
é um termo demoníaco, uma abordagem conservadora, positivista que tenta objetificar as
organizações e esconder dos seus membros o seu significado e a sua natureza opressiva. Contudo,
para a maioria dos estudiosos da Comunicação Organizacional, a teoria dos sistemas fornece
alguma terminologia básica, uma parte do vocabulário dado como adquirido que forma o pano-defundo da inquirição e ensino (Poole, 2014, p. 49).

A teoria dos sistemas acrescentou um importante alicerce à construção teórica sobre a
comunicação e as organizações. Permitiu representar a complexidade das organizações e da
comunicação de uma forma rigorosa, incorporou o conceito de agência de uma forma interdita
pelas metodologias quantitativas e influenciou a investigação em Comunicação Organizacional
desde a primeira hora. Esta radical mudança face às estratégias comunicativas adaptadas às
metáforas mecânica e da interação humana exige um novo modelo de comunicação. O mais
adequado, propõem Daniel Scheinsohn e Raúl Horacio Saroka (2000), é o modelo Riley-Riley,
formulado pelo casal John e Matilda no final dos anos 50, e segundo o qual a comunicação decorre
sempre num dado contexto social e entre pessoas inseridas em múltiplos contextos sociais, pelo
que os processos comunicativos fazem parte de um sistema social.
Neste cenário, a comunicação assume uma dupla função. Através dos boundary spanners16,
garante que a organização se mantém flexível e adaptável, resiste à entropia e mantém a

homeostasia da organização. "Dada a sua natureza interdependente, os subsistemas confiam na
comunicação eficiente e eficaz para promover a homeostasia e a entropia negativa" (Modaff et al.,
2011, p. 76). A comunicação é também fulcral para que a organização tenha consciência das
mudanças no ambiente relevante que a rodeia, da natureza dos constrangimentos externos e da
sua putativa influência na organização, de forma a poder adaptar-se ao novo enquadramento:

16
Os boundary spanners são “indivíduos que desempenham uma comunicação extensa através das suas ligações individuais a membros de
organizações externas e servem de agentes de troca entre a organização e o seu ambiente” (Isbell, 2012, p. 160).
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As organizações, enquanto sistemas abertos, precisam de gerir, satisfazer e equilibrar as suas
necessidades internas e adaptar-se às circunstâncias ambientais e do meio externo. A partir daqui,
devemos entender que não existe uma fórmula única para garantir um modelo de gestão ótimo.
O modelo apropriado depende da tarefa dessa organização, da sua realidade e do meio envolvente
com o qual deve relacionar-se (Scheinsohn & Saroka, 2000, p. 92).

A teoria dos sistemas estabeleceu as bases para o surgimento de outras perspetivas sobre o
funcionamento das organizações e o papel que a comunicação deve assumir. Entre elas está a

teoria da contingência, segundo a qual não existem modelos únicos e universais de estrutura e
gestão organizacional, uma vez que “a estrutura e a gestão são contingentes da natureza do
ambiente em que a organização se situa" (Modaff et al., 2011, p. 82).
Duas principais correntes de pensamento desenvolveram-se dentro das teorias da contingência. A
dos sociólogos Tom Burns e G. M. Stalke colocou a ênfase no grau de estabilidade do ambiente
que rodeia a organização e classificou em dois tipos de sistemas de gestão: o mecanicista,
apropriado a um ambiente estável, onde é preponderante a comunicação vertical e em que os
papéis a desempenhar por cada elemento da organização são especializados e claramente
definidos; e o orgânico, ajustado a ambientes em mudança, onde as tarefas são constantemente
redesenhadas e a comunicação é vertical e horizontal, mais consultiva do que diretiva.
Com base num estudo aprofundado sobre organizações complexas, os professores da Harvard
Business School Paul Lawrence e Jay Lorsch (1967) afirmaram que, “de uma forma crescente,
espera-se que as organizações modernas lidem com ambientes heterogéneos, que integram
sectores que são, em simultâneo, fortemente dinâmicos e bastante estáveis” (p. 47). Fazem-no
através de processos de diferenciação (no qual as organizações se segmentam em subsistemas,
cada um com as suas próprias tarefas e com características induzidas pelo ambiente externo) e
de integração (o processo de cooperação entre os subsistemas que lhes permite atingir os
objetivos da organização). As organizações mais bem-sucedidas são as que melhor se adaptam
às características do ambiente onde operam: ambientes estáveis exigem da organização menos
informação (em quantidade e complexidade) e permitem-lhe operar com base em regras prédeterminadas e gestão centralizada. Já ambientes instáveis exigem sistemas de organização
complexos e uma gestão descentralizada.
Uma outra teoria decorrente da sistémica é a das organizações que aprendem (learning

organizations), proposta há quase três décadas pelo professor no MIT (Massachusetts Institute of
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Technology), Peter Senge. O autor recusou a “ilusão de que o mundo é criado a partir de forças
separadas e não relacionadas” para propor a possibilidade de estruturar organizações cujos
membros “continuamente expandem a sua capacidade para criar os resultados que realmente
almejam, onde novos e expansivos padrões de pensamento são nutridos, onde a aspiração coletiva
é posta em liberdade e onde as pessoas continuamente aprendem a aprender juntas" (Senge,
1990, p. 8). Logo, a comunicação é potenciadora de fatores como a flexibilidade mental e a
complexidade de pensamento dos trabalhadores, a capacidade de aprendizagem em equipa e a
visão partilhada do que é a organização, que será tanto mais forte quanto mais aproveitar as
capacidades cognitivas dos trabalhadores.
A capacidade de adaptação é o atributo-chave destas organizações e decorre da passagem da
atual aprendizagem adaptativa para uma aprendizagem generativa, que desafia os pressupostos
que estão na base da organização e gera novas soluções para os problemas. O processo de
aprendizagem parte das rotinas, gravadas na memória coletiva de forma coerente ou
desorganizada e que evoluem em resultado da experiência e da interpretação do passado e das
suas consequências. Em suma, a essência destas organizações é a aprendizagem de equipa
através da comunicação, apoiada nos conceitos de sinergia e não-somatividade, de tensão criativa,
de interdependência, equifinalidade e da variedade de requisitos (Levitt & March, 1988; Modaff et

al., 2011).
Vamos referir apenas mais uma teoria, produto da conceção sistémica das organizações, a que
Katherine Miller (2011) chama de nova ciência e que tem ganhado proeminência no atual mundo
globalizado, instável, acelerado. Intimamente ligada às teorias dos caos, da complexidade e dos
sistemas auto-organizados, ancorada na física e na cosmologia, usa a metáfora do vaguear por
montes e vales para salientar a interconetividade dos sistemas, abertura ao ambiente e
interdependência.
Portanto, e em resumo, a teoria dos sistemas entende as organizações como “sistemas complexos
adaptativos” (Merry, 1999, p. 257), não-lineares na relação causa e efeito, imprevisíveis, ilógicos,
complexos e adaptativos, a tender para o desequilíbrio, onde a ordem pode emergir da desordem
e pequenas mudanças arriscam graves consequências (o ‘efeito borboleta’). E insere-as num
contexto de complexidade, flutuação da informação e inovação, o que salienta a importância de
estratégias de adaptação capazes da organização Miller (2011).
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A saliência dada à capacidade de adaptação das organizações (de atingir e manter um equilíbrio
face a um ambiente relevante instável) enquadra a teoria em questão no pensamento funcionalista.
Uma organização deve, assim, cumprir quatro funções: adaptação, alcance de objetivos,
manutenção de modelos e integração. À comunicação são reservadas três: realização de tarefas,
manutenção do sistema e inovação (Poole, 2014).
Apesar da riqueza da produção teórica a que deu lugar, a teoria dos sistemas não está isenta de
críticas, como o reducionismo decorrente da forte ligação, assente em raízes históricas, aos
métodos de investigação quantitativos, típicos de teorias clássicas, que reduzem a investigação a
um conjunto de variáveis passíveis de análise numa equação. Também mantém a perspetiva
mecanicista das teorias clássicas sobre o papel dos trabalhadores, esquecendo que são imbuídos
de subjetividade e emoção, e foca-se na relação racional de subsistemas, sistemas e
suprassistemas, sem contribuir para compreender fenómenos de informalidade (Modaff et al.,
2011). Ainda, é reduzida a investigação inspirada na metáfora do organismo (Poole, 2014). “A
teoria dos sistemas deveria retomar o seu lugar como um princípio organizativo para a investigação
organizacional”, não num regresso ao passado, mas sim adotando modelos mais complexos,
capazes de produzir representações das organizações mais realistas do que anteriores teorias dos
sistemas e, até, da maior parte do trabalho interpretativo (Poole, 1996, p. 47 e 60).
A teoria dos sistemas, asseguram Scheinsohn e Saroka (2000), preparou o terreno para o
estabelecimento da Comunicação Organizacional. Note-se que, como já vimos, Gary Kreps (1990)
faz a mesma afirmação referindo-se ao paradigma humanista.
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Tabela 7 – Síntese das características da teoria dos sistemas

Sistemas sociais

Principais
ideólogos

2.2.4

March
e Simon,
Katz
e Kahn,
Monge,
Peter Senge,
Lawrence
e Lorsch,
Burns
e Stalke

Postura perante
a organização

Postura perante
a comunicação

As organizações são um
sistema composto por
subsistemas e
integradas em
suprassistemas. Existem
num ambiente complexo
e em constante
mutação, o que exige
um permanente esforço
de adaptação

Além de uma
comunicação interna
fluida, multidirecional,
salienta-se a
importância da
comunicação com o
meio externo. Sem a
importação de energia,
de informação, a
organização tende para
a entropia e o
desaparecimento

Postura perante
os recursos
humanos
Os trabalhadores são
o fator-chave nas
importações de
energia e informação
para a organização
(input) e na sua
transformação
(throughtput) num
produto final (output)

Principais falhas
apontadas
Acentua o impacto do
ambiente relevante.
Desvaloriza o papel das
pessoas e, sendo
racionalista, retira-lhes
subjetividade e emoção. É
reducionista, já que tem
uma forte ligação a métodos
quantitativos. Não se
debruça sobre fenómenos
de informalidade

Teoria crítica – emergência de um conceito antigo

As teorias clássicas e humanistas procuravam estratégias eficazes para o bom funcionamento das
organizações. As teorias dos sistemas e a cultural visavam explicar o fenómeno organizacional
através dos relacionamentos causais entre os sistemas que integram uma organização (teoria dos
sistemas) ou da compreensão subjetiva a partir da perspetiva dos membros da organização (teoria
cultural). As teorias críticas emanadas da revolução conceptual que a perspetiva interpretativa
trouxe à Comunicação Organizacional vieram colmatar uma falha no conhecimento da
Comunicação Organizacional: o estudo das relações de poder e assimetria, de hegemonia e
dominação, numa perspetiva política, dentro das organizações.
Os críticos sociais recusam quer o positivismo (acusado de frieza social e de negligenciar as
minorias) quer o movimento humanista (acusado de servir a estrutura dominante) e procuram, ao
invés, criar dissenso ao mesmo tempo que constroem espaços que permitem o surgimento de
novos consensos, ou seja, visam criar um sistema que satisfaça as necessidades humanas ao
mesmo tempo que contribui para o avanço global da organização. “A viragem interpretativa-crítica
na Comunicação Organizacional nos anos 80 e 90 foi, em parte, articulada como oposição à teoria
dos sistemas, em particular ao estrutural-funcionalismo” (Poole, 2014, p. 50) e “representa uma
importante mudança paradigmática na investigação em comunicação organizacional e sinaliza o
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ponto a partir do qual a comunicação se torna central na nossa compreensão dos processos
organizativos” (Mumby, 2001, p. 593).
Pela forte influência que exercem no pensamento em torno das organizações e da comunicação
(Putnam & Mumby, 2014a), inserimos as teorias críticas no rol de perspetivas teóricas da
organização, apesar de não fazerem parte da enumeração proposta por Gary Kreps (1990) e
seguida até agora. Inspiram-se no pensamento de filósofos como Karl Marx (1818-1883), Max
Weber (1864-1920) ou Georg Hegel (1770-1831), que, a par de Sigmund Freud (1856- 1939),
enformaram a Escola de Frankfurt, dirigida por Max Horkheimer (1895-1973).
Os trabalhos de Marx e Weber são importantes no estudo das questões de poder nas organizações,
sobre a qual ambos refletiram, apesar de partirem de perspetivas diferentes (Mumby, 2001). Karl
Marx explorou a mecânica do poder dentro das organizações capitalistas, referindo-se à luta entre
a classe burguesa e a classe proletária e à forma como os detentores dos meios de produção
conseguem extrair e apropriar-se da mais-valia gerada pelo trabalho executado pelo proletariado
e, ainda, ao facto de as elites dominarem o sistema de Estado, dando ao povo a ilusão de controlo.
Seriam as tensões internas de uma sociedade capitalista que levariam à sua substituição por um
sistema socialista. Defendeu que o materialismo dialético consiste numa espiral entre uma base
(onde se encontra o sistema produtivo) e uma superestrutura (composta pelos media, cultura,
educação, religião, justiça, política ou ciência). Para Marx, a base e a superestrutura exercem uma
influência mútua, moldam-se e perpetuam-se. Para se libertar, diz, o proletariado deve desenvolver
uma consciência de classe e organizar uma ação revolucionária que lhe permita conquistar poder
político e, por essa via, estabelecer uma sociedade sem classes, obtendo a emancipação social e
económica.
Já Max Weber encarava as organizações como locais onde o controlo é exercido com o objetivo de
manter ordem na organização, torná-la coesa e funcional, de forma eficiente e eficaz e formulava
três fontes de poder (Cheney et al., 2011). Nas organizações burocráticas, o poder era
concentrado no topo da hierarquia e entre esse topo e a base trabalhadora havia inúmeras
camadas intermédias, procedimentos, rotinas e regras que esbatiam a responsabilidade. É difícil
saber quem manda, logo é difícil atribuir a alguém responsabilidade por algo. O livro de Kafka, O

Processo, é um bom exemplo do grau de demência a que a impossibilidade de responsabilizar
alguém sobre decisões tomadas pode chegar. Weber, todavia, encarava as organizações como
locais eminentemente racionais, onde os processos de tomada de decisão e ação assentavam em
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razões lógicas, matemáticas, objetivas. Na sua perspetiva, o poder não era um elemento
construtivo da realidade organizacional.
Assim, ambos tratavam o poder numa perspetiva redutora, mecanicista, hierárquica ou
enquadrada numa leitura da economia política. Mais, a ortodoxia marxista referia um
determinismo estrutural na evolução do modelo económico, de capitalista para socialista, que
poderia esvaziar de sentido uma luta ativa dos trabalhadores contra os sistemas de dominação
recorrentes nas organizações (Conrad & Haynes, 2001). Havia, portanto, um vazio a preencher e
o alicerce de um novo edifício teórico foi lançado por Horkheimer (2002), num artigo seminal para
a teoria crítica, escrito logo depois da Segunda Grande Guerra, quando a perspetiva positivista da
ciência e da teoria era ainda incontestada.
Horkheimer (2002) dava como central a capacidade para fazer uma análise crítica da sociedade,
análise essa “dominada a cada passo pela preocupação por condições de vida razoáveis” (p. 199).
Na linha de Marx, entendia que deve existir uma crítica dialética à economia política, que é sempre
marcada por tensão, “totalmente desconfiada das regras de conduta que a sociedade, tal como
hoje é constituída, apresenta aos seus membros” (p. 207), e ativamente implicada com uma
atitude transformativa, num claro contraste com os objetivos de compreensão e explicação da
realidade postulados pela teoria vigente à época.
O trabalho de Horkheimer foi desenvolvido por outros membros da Escola de Frankfurt, como
Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979) ou Jürgen Habermas (nascido a
1929). Hoje, a teoria crítica, assumidamente ativista na transformação organizacional, trabalha
para emancipar as minorias, libertar as organizações de dinâmicas de poder e permitir que os
membros cumpram todo o seu potencial. O objetivo central é "criar uma sociedade e locais de
trabalho livres de dominação, onde todos os membros possam contribuir igualmente para produzir
sistemas que suprimam necessidades humanas e conduzam a um desenvolvimento progressivo
para todos" (Deetz, 2001, p. 26). Por outras palavras, “o objetivo dos estudos organizacionais
críticos não é privilegiar uma dada representação da organização, mas sim introduzir uma dúvida
radical em modos de pensamento sedimentados e, portanto, fomentar a espécie de autorreflexão
que nos permite reconhecer de que forma surgem compreensões de senso-comum” (Mumby,
1993, p. 24).
A teoria crítica procura "compreender, explicar, criticar as várias formas como são colocados
limites políticos e ideológicos às capacidades dos atores sociais para concretizarem em pleno as
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suas identidades como participantes ativos em comunidades dialógicas significativas, incluindo
organizações" (Mumby, 2000, p. 72). Na perspetiva da Comunicação Organizacional, os seus
conceitos basilares são o poder, a hegemonia e a resistência.
O fenómeno do poder nas organizações era localizado, pelos estudos clássicos, nas relações
hierárquicas oficialmente estabelecidas ou no domínio, mais ou menos visível, de um grupo social
sobre outro, através do autoritarismo, da tecnologia ou da burocracia. Porém, o fenómeno do
poder nas estruturas organizacionais é muito mais complexo (Cheney et al., 2011) e ubíquo na
vida organizacional, decorrendo do controlo dos recursos económicos da organização ou do
discurso organizacional.
Logo à partida, avançam Cheney et al. (2011), nem sempre é expresso. É possível alguém ter
uma ascendência sobre outrem que lhe permita exercer uma forma de controlo indireta, informal,
inclusive sem que o alvo da dominação disso se aperceba. E o facto de o poder ser oficial,
assumido na cadeia hierárquica da organização, por exemplo, não acarreta automaticamente a
sua aceitação. Pelo contrário, a realidade mostra que os membros das organizações encontram
formas de resistir ou até, ativamente, contestar o poder.
Um desafio ativo ao poder pode ter consequências adversas, nomeadamente disciplinares, mas o
binómio recompensa/punição não é o único mecanismo de controlo ao dispor da organização.
Nem será, talvez, o mais eficaz. A persuasão pode ter um impacto maior do que uma ordem direta
e os próprios alvos da dominação podem ser cúmplices do dominador, induzindo formas de
autocontrolo, por exemplo através da pressão do grupo. É o que autores como James Barker,
George Cheney ou Phill Tomkins chamam de teoria do controlo social concertado, onde o poder
deriva de um sistema de identificação e disciplina (Cheney et al., 2011; Miller, 2011).
Esta teoria propõe que a gestão se limita a criar uma visão corporativa baseada em valores e são
os próprios membros das equipas quem define normas de comportamento a que, depois, serão
coagidos (ou se autocoagirão) a aderir. É uma forma de controlo pervasiva e, como dizem Modaff

et al. (2011), é "com frequência considerada mais rígida do que as estruturas tradicionais",
baseada na "aderência a normas socialmente construídas e valores desenvolvidos pelos próprios
membros da organização numa tentativa de estruturarem o seu ambiente" (p. 117)
E é um processo de consentimento dinâmico, no qual as vítimas são cúmplices da sua própria
vitimização (Mumby, 2000). Com base em Michel Foucault (2008), pode dizer-se que a disciplina
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é embebida em formações discursivas, em interações comunicativas, através das quais são
desenvolvidas técnicas para recompensar ou punir comportamentos que se conformem ou
desviem dos valores tidos como importantes pelo grupo – ainda que esses valores tenham
emanado da gestão.
A existência de mecanismos de controlo social concertado não implica, contudo, que modelos
mais diretos de controlos tenham deixado de existir. Na verdade, tal como as estratégias
organizativas, os dois modelos convivem no tempo (Cheney et al., 2011).
Em suma, o poder assume uma natureza multifacetada, sendo exercido de forma aberta ou
subterrânea, com a complacência ou até a participação ativa dos objetos de dominação. Deriva
da posse de ativos valorizados pelas organizações e pelos seus membros, seja uma determinada
posição na cadeia hierárquica, capacidades e conhecimentos individuais, faculdade para punir ou
recompensar, entre outros. E é exercido através de estratégias comunicativas destinadas a reforçar
os detentores de poder e silenciar as vozes dissidentes – o que ajuda a explicar comportamentos
ilegais ou antiéticos de uma organização, conhecidos de todos mas coletivamente silenciados
(Conrad & Poole, 2005).
O segundo conceito fulcral à teoria crítica é o de hegemonia. Foi proposto pelo então secretáriogeral do Partido Comunista italiano, Antonio Gramsci17 (1891-1937), enquanto esteve prisioneiro
do regime de Mussolini. Gramsci (1999) procurava uma alternativa à visão dogmática do marxismo
sobre a luta de classes e constatou que, na sociedade civil, certos conceitos ultrapassam outros,
concorrentes, e atingem um estádio de senso-comum, de consenso manufaturado, usando uma
expressão atribuída por Miller (2011) a Habermas. "A hegemonia não se refere simplesmente à
dominação de um grupo por outro, mas indica o processo através do qual um grupo ativamente
apoia os objetivos e as aspirações de outro grupo, dominante, apesar de esses objetivos poderem
não ser do melhor interesse do subordinado", definiu Dennis Mumby (1994, p. 55).
É um processo sobretudo comunicativo, através do qual um grupo dominante monta sistemas de
significação que são ativamente adotados por outros grupos, que aceitam, assim, a subordinação
como normal. Resulta daqui uma outra forma de exercer poder, não através do controlo direto,
mas de movimentos sucessivos de persuasão e consenso. “Num sentido gramsciano, a

17

Gramsci explanou o seu pensamento numa série de Cadernos do Cárcere.
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hegemonia descreve um processo de luta e não a existência de um estado de dominação
consensual, que é constantemente produzido e reproduzido” (Mumby, 1997, p. 365).
Por último, a resistência, entendida como forma de contrapoder, de manifestação de insatisfação,
assente na linguagem. A resistência só existe em contrarreação a uma forma de controlo e o
controlo seria desnecessário sem alguma forma de resistência. É exercida através de medidas de
grande visibilidade pública, como greves ou manifestações, mas também de mecanismos à escala
micro, mais subtis. É o caso da resistência simbólica ou de, na expressão de Foucault, de uma
reversão simbólica (cit. em Cheney et al., 2011), na qual os símbolos são apropriados e
manipulados para que adquiram significados diferentes dos ditados pelo sistema dominante. É o
caso da forma como o Marketing empresarial se apropriou do conceito de revolução,
tradicionalmente conotado com movimentos políticos de Esquerda.
As três noções – poder, hegemonia e resistência – coexistem no seio de organizações, cujo
conceito também foi redefinido. Até então, admitia-se que eram sistemas de harmonia de
interesse, em que os objetivos de todos estavam alinhados, e os conflitos, desentendimentos e
ineficiências eram aberrações que se impunha corrigir. Na verdade, argumentam os teóricos
críticos, as organizações são espaços politizados por excelência, criações sociais, fenómenos
interdependentes e construídos, de dominação e resistência, permeados de valores e construídos
sobre relações de poder e de luta entre gestores e geridos:

As organizações são estruturas de significado intersubjetivas, produzidas, reproduzidas e
transformadas através de um processo comunicativo contínuo dos seus membros. (…) Este
processo é fundamentalmente mediado por poder, que encaro como um elemento definidor e
omnipresente na vida organizacional. (…) Nesta perspetiva, comunicação, poder e organização
são fenómenos interdependentes e coconstruídos” (Mumby, 2001, p. 585).

As organizações são, portanto, locais de conflito, resultante de “interações comunicativas entre
pessoas interdependentes que percecionam os seus interesses como sendo incompatíveis,
inconsistentes ou estando em tensão” (Conrad & Poole, 2005, p. 318). O conflito e a tensão
obrigam à constante negociação de um equilíbrio entre o desejo de autonomia e criatividade da
parte dos trabalhadores, e de controlo e coordenação por parte da organização.
Ao investigador compete escalpelizar as estruturas profundas da organização, onde se produzem
e reproduzem os relacionamentos de poder e dominação. Cabe-lhe um “papel central, organizador
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neste processo de emancipação através da crítica às estruturas de poder existentes" (Mumby,
1997, p. 346), dando aos oprimidos consciência da sua opressão para que optem pela ação
política direta com vista à resistência ou à emancipação individual.
O papel forte ativista assumido pela teoria crítica é, também, uma das falhas que lhe são
apontadas, já que deliberadamente exclui do seu âmbito outros aspetos da vida organizacional.
Também se arroga o direito de classificar como falsas as necessidades que os trabalhadores
tentam suprir, tem uma visão demasiado linear do poder e da capacidade de dominação por parte
das elites e tende a ser reativa, a explicar fenómenos que já sucederam (Deetz, 2001). Ainda,
Cheney (2000a) reconheceu que os investigadores "levantam questões provocativas, motivadas
por sistemas de valores, mas apresentam respostas que são, de alguma forma, hesitantes,
contingentes e abertas a múltiplas interpretações" (p. 36).

Tabela 8 – Síntese das características da teoria crítica

Teoria crítica

Principais
ideólogos

2.2.5

Marx,
Weber,
Horkheimer,
Adorno,
Marcuse,
Habermas,
Mumby,
Deetz

Postura perante
a organização

Postura perante
a comunicação

Postura perante os
recursos humanos

Principais falhas
apontadas

As organizações são
criações sociais,
espaços politizados
de dominação e
resistência,
permeados de
valores e
construídos sobre
relações de poder,
hegemonia e
resistência

Na senda dos
modelos de
comunicação fluidos e
multidirecionais,
concentra-se nos
mecanismos através
dos quais os
processos
comunicativos são
utilizados para manter
e replicar esquemas
de dominação e
resistência

Os trabalhadores são
explorados pelo
capitalismo, coagidos
de forma aberta ou
subterrânea a
contribuir para os
objetivos da
organização, ainda
que opostos aos
seus. Compete-lhes
resistir ao exercício
de poder

O ativismo político limita
o campo de ação.
Apresenta respostas
vagas e tende a ser
reativa. É elitista, já que
classifica como falsas as
necessidades que as
pessoas tentam suprir.
Tem uma visão linear do
poder e da capacidade
de dominação por parte
das elites

Comunicação constitutiva da organização

Tal como as árvores desenvolvem anéis de crescimento, também os fenómenos comunicativos e
a sua interseção com as organizações têm sucessivas etapas de leitura, apesar de nem sempre
as fronteiras serem translúcidas. Há quatro décadas, era aceite que um enxerto de comunicação
e organização originava um híbrido, no qual a comunicação não passava de um processo de
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transferência de dados que tinha lugar dentro de uma organização, sendo a organização encarada
como um espaço contentor, no qual decorrem fenómenos comunicativos (Conrad & Poole, 2005).
Não sendo errada, é uma visão simplista do duo comunicação-organização, que contrasta com a
complexidade de uma abordagem que tem vindo a ganhar um papel preponderante nos estudos
da Comunicação Organizacional, segundo a qual a comunicação não é uma realidade autónoma
da organização, mas tem ela própria capacidades organizativas, ou seja, constitutivas das
organizações (Ashcraft et al., 2009).
Como já vimos, a revolução interpretativa dos anos 80 do século passado trouxe uma mudança
radical ao pensamento sobre as organizações e a comunicação, quebrando o domínio das teorias
clássicas e abrindo campo a uma explosão de novas perspetivas teóricas, enquadradas em
abordagens interpretativas, culturais, críticas, entre outras, e cujo foco era colocado nas narrativas,
nas metáforas, nas interpretações possíveis da vida organizacional (Ashcraft et al., 2009). Esta
viragem interpretativa permitiu que várias correntes de pensamento explorassem o papel que a
comunicação tem não só dentro, de e para as organizações, mas também como constitutiva, ela
própria, das organizações, vistas como locais dinâmicos, nos quais grupos de pessoas tentam
interrelacionar-se e extrair sentido do que se passa em seu torno, visando prosseguir os seus
objetivos individuais e os estabelecidos pela hierarquia da organização (Bisel, 2010).
“Os teóricos da Comunicação Organizacional começaram a ver a comunicação como algo mais
do que a transferência de informação; começaram a vê-la como um processo complexo e
multidimensional através do qual a organização assume um lugar” (Conrad & Poole, 2005, p. 9).
Aqui, a comunicação cria e mantém, mas também contesta e desmantela a organização. "A
comunicação é, portanto, o local onde a organização é continuamente negociada" (Ashcraft et al.,
2009, p. 7). E as organizações são “formações discursivas complexas, nas quais as práticas
discursivas, em simultâneo, decorrem dentro das organizações e são produtoras de organizações”
(ênfase no original) (Deetz, 2001, p. 5 e 6).
Estava aberto o caminho para a afirmação da teoria segundo a qual “a comunicação é o processo
fundamental que molda a nossa realidade social” (M. Koschmann, 2012, p. 2), capaz de constituir
e manter as organizações, isto é, de que a comunicação constitui a organização. O conceito ficou
plasmado, no final dos anos 90, na teoria da comunicação constitutiva das organizações (CCO). É
hoje genericamente aceite pela comunidade científica como uma teoria de referência da
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Comunicação Organizacional (McPhee & Zaug, 2000; Hardy, 2011; Schoeneborn, 2011; Cooren

et al., 2012; Schoeneborn et al., 2014), capaz de estruturar “as dimensões epistemológicas,
ontológicas e metodológicas da pesquisa sobre a comunicação nas organizações” (Ruão &
Kunsch, 2014, p. 8).
Neste enquadramento, a comunicação não poderia continuar a ser encarada como apenas mais
um fator da vida de uma organização ou um mero veículo para exprimir realidades externas, mas
como o meio através do qual as organizações surgem, se mantêm, de sustêm. Nem as
organizações poderiam manter-se como entidades sociais per si, construções contentoras de
comunicação. A anterior dicotomia de dois conceitos com existência autónoma – comunicação e
organização – deu lugar a uma relação dialógica, em que a comunicação se assume como
constitutiva da organização.
As organizações são, assim, “invocadas e mantidas por e através de práticas comunicativas”
(Schoeneborn et al., 2014, p. 286), tornam-se formações discursivas e precárias, cuja existência
decorre de processos comunicativos (Cooren et al., 2012). “Falar de organização é falar de
comunicação. As duas podem ser mais do que apenas confinantes. Talvez sejam dois aspetos da
mesma realidade” admite Mumby (1994, p. X).
Foi uma radical mudança da perspetiva de uma organização enquanto entidade estática para um
processo dinâmico, criado e mantido por e para a comunicação, no qual, portanto, a organização
não precede a comunicação (McPhee & Zaug, 2000). A metáfora da organização enquanto
contentora de fluxos de informação – uma ideia clássica dos estudos da comunicação
organizacional – estava definitivamente ultrapassada.
Nas palavras de Ashcraft et al. (2009), “a comunicação age sobre o mundo; é uma prática social
vibrante de potencial. Não uma “mera” fala ou transmissão, ela (re)produz e altera realidades
atuais. Num modelo constitutivo, portanto, a questão primária é a da influência e possibilidade”
(ênfases no original) (p. 5). A linguagem é identificada como uma condição ontológica base,
ativamente envolvida na produção, e não apenas no reflexo, de realidades sociais.
A conclusão lógica é a de que “a organização é comunicação e se auto-organiza com e graças à
comunicação” (Kunsch, 2014, p. 53). Dito por outras palavras, “de uma forma simples, a
comunicação no seu conjunto – e a Comunicação Organizacional em particular – apoia-se na
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reivindicação de que a comunicação não apenas expressa, mas também cria realidades sociais”
(Ashcraft et al., 2009, p. 4). Ou ainda, “a comunicação institucionaliza” (Barley, 2011, p. 202).
As organizações estão, portanto, em constante processo de criação através de um fluxo
sistemático de atividades humanas, no qual as pessoas se organizam para reduzir a incerteza,
para cooperar na interpretação dos problemas e no desenvolvimento de estratégias coletivas. E
fazem-no retirando significado do ambiente que as rodeia. “A interpretação é o processo através
do qual a informação recebe um significado e as ações são escolhidas” (Daft & Weick, 1984, p.
294).
Para melhor compreender esta teoria, vamos analisar a proposta de Karl Weick, que em 1969 se
apoiou na teoria dos sistemas (Poole, 2014) e propôs que as organizações são locais de
relacionamentos fundeados na comunicação, aqui entendida como um processo simbólico através
do qual os membros da organização criam sentido, percorrem um processo constante de
reconstrução da realidade; e assentam num paradoxo fundamental, já que se suportam em
fenómenos comunicativos contingentes por natureza.
Note-se que Weick et al. (2005) entendem que o conceito de criação de sentido:

é central porque é o local primeiro onde se materializam os significados que informam e
constrangem a identidade e a ação. Quando dizemos que o significado se materializa, queremos
dizer que a produção de sentido é, sobretudo, uma matéria de linguagem, fala e comunicação.
Situações, organizações e ambientes são trazidos à existência pela fala (p. 409).

O discurso, de facto, assume um papel central nesta teoria, já que, por um lado, é uma
manifestação da produção de sentido (no sentido de texto) e, por outro, é um instrumento da ação
coletiva (enquanto conversação) (Taylor & Robichaud, 2004).
Para descrever o processo de criação de sentido, Weick apoiou-se na teoria da evolução
sociocultural, a partir do conceito evolucionário proposto por Charles Darwin18. Utilizou os conceitos
de criação, seleção e retenção para avançar que as inovações comportamentais que acarretam

Weick volta a referir-se a Darwin quanto estabelece um paralelo entre o processo de produção teórica e a teoria da evolução natural. “Quando
os teóricos constroem uma teoria, eles desenham, conduzem e interpretam experiências imaginárias. Ao fazê-lo, as suas atividades assemelhamse aos três processos da evolução: variação, seleção e retenção” (1989, p. 519).
18
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benefícios sociais comprovados são, primeiro, obtidas e, depois, mantidas e replicadas pelos
membros da organização:

A produção de sentido pode ser tratada como trocas recíprocas entre atores (criação) e os seus
ambientes (mudança ecológica), as quais são tornadas significativas (seleção) e preservadas
(retenção). Contudo, estas trocas só continuarão se o conteúdo preservado for tanto acreditado
(ligação causal positiva) quanto duvidado (ligação causal negativa) em criações e seleções futuras.
Só com um uso ambivalente de conhecimentos prévios é que um sistema pode beneficiar de lições
aprendidas e atualizar, quer as suas ações, quer os seus significados, mediante as mudanças no
sistema e no seu contexto (Weick et al., 2005, p. 414).

Vejamos mais em pormenor cada um dos passos, aceitando que uma organização existe num
ambiente físico e de informação, no qual cada indivíduo tem acesso a inputs de informação
potencialmente equívocos. No primeiro passo, cada grupo analisa as variantes de comportamento
que se lhes apresentam, descodifica os eventos e toma consciência do grau de equivocidade
existente no ambiente (fase da criação). Em seguida, e mediante o impacto na equivocidade da
organização alcançado pelos inputs de informação, o grupo seleciona as variantes de
comportamento que melhor se adequam aos desafios, ou seja, os que mais reduzem o nível de
equivocidade das mensagens importadas para a organização (fase da seleção).
Por último, as regras e normas de comportamento selecionadas como as mais eficazes ou
plausíveis são retidas e transformadas em normas a seguir pela organização (fase da retenção)
(Weick et al., 2005). Para que o processo seja eficaz, uma organização deve dispor de mecanismos
de resposta à diversidade e ambiguidade de inputs oriundos do ambiente relevante e esses
mecanismos devem ser em número e complexidade igual ou maior do que o número e
complexidade dos inputs potenciais – é o chamado requisito da variedade (Kreps, 1990; Modaff

et al., 2011).
O conceito de equivocidade é central no pensamento de Weick. "As organizações, enquanto
sistemas sociais, desenvolvem-se para reduzir a equivocidade e aumentar a certeza de vida",
refere Kreps (1990, p. 103). Reduzi-la deve ser o objetivo da organização e da gestão, utilizando
dois instrumentos: regras de assembleia (procedimentos, padrões pré-definidos de feitura de
sentido, ótimos para ambientes de reduzida equivocidade) e ciclos comunicativos (através dos
quais se introduzem ou se reage a ideias que ajudam a fazer sentido de um ambiente com maior
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margem para o equívoco). Através destes dois mecanismos, é possível produzir sentido da
realidade e esse conhecimento pode ser retido pela organização e replicado, no futuro, como
defende a teoria da evolução sociocultural.
Além das teorias dos sistemas e da evolução sociocultural, já analisadas, Weick apoiou-se também
na teoria da informação e fez a crítica ao modelo de informação matemática formulado por
Shannon e Weaver, que pressupõe a estabilidade do ambiente organizacional. Ora, a teoria
constitutiva da comunicação insere-se em ambientes “turbulentos e globalizados”, contingentes e
equívocos, pelo que “a comunicação instrumental, racional ou eficiente se torna um mito
inatingível” (Ruão & Kunsch, 2014, p. 8).
A proposta de Karl Weick consubstanciou a noção de que a comunicação é o mecanismo através
do qual as pessoas se coordenam e criam relacionamentos e que constitui e mantém as
organizações, ou seja, de que a linguagem e a fala têm um efeito constitutivo na criação de sentido
coletivo e na coordenação social (Christensen & Cornelissen, 2011). Do ponto de vista funcional,
a criação de sentido reconfigura as experiências de cada membro de uma organização às
exigências da língua falada, para que sejam transmissíveis a outros. Assim, a criação de sentido
e o ato de comunicar levados a cabo por uma multitude de membros de uma organização criam
e recriam as organizações, num movimento recursivo de surgimento, destruição e renovação.
Assentes no trabalho de Weick, três escolas de pensamento desenvolveram-se e permitiram que
a CCO se afirmasse “como o paradigma teórico de referência para o campo, estruturando as
dimensões epistemológicas, ontológicas e metodológicas da pesquisa sobre a comunicação nas
organizações (Ruão, 2016, p. 16).
Apesar de todas concordarem que, “sendo a realidade um fenómeno socialmente construído, as
organizações se criam e desenvolvem pelas práticas de comunicação” (Ruão & Kunsch, 2014, p.
7 e 8). Cada uma parte de diferentes ontologias e epistemologias e diverge quanto a questões
como os métodos de investigação subjacentes e o papel a desempenhar por atores humanos e
não-humanos. São elas a escola de Montreal, o modelo dos quatro fluxos, assente na teoria da

estruturação de Giddens, e a teoria dos sistemas sociais de Luhmann.
A escola de comunicação organizacional de Montreal, que encontra em François Cooren, James
Taylor ou van Every alguns dos seus maiores teóricos, defende que as organizações são geradas
e mantidas através de um processo comunicativo de coorientação, no qual dois atores (A e B) se
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relacionam entre si através de um determinado objetivo (X). “Estes sistemas A-B-X são os tijolos
da organização porque os sistemas são imbrincados ou empilhados uns em cima dos outros (…),
o que acontece quando os atores arrolam outros atores, artefactos ou textos para executar uma
ação” (Kuhn, 2008, p. 1233).
Esta escola social-construtivista parte do princípio de que existe uma relação isomórfica,
equivalente, entre a organização e a comunicação, onde têm papel fundamental as dimensões
conversacional (que abrange o aspeto evolutivo e construtivo da comunicação) e textual (a
superfície da organização, onde decorre um tipo de comunicação estável, corriqueiro, normal).
Desta forma, a organização é uma “sucessão alternada de episódios de conversação (onde a
organização é obtida in situ) e de textualização (onde a organização é encarnada como um ator
identificável através da criação de representações textuais de si próprio” (ênfase no original)
(Schoeneborn, 2011, p. 7).
Esta escola avança que os indivíduos são atores na construção colaborativa da realidade, mas
admitem a participação de outros agentes.

Vivemos num plenum de agências à medida que falamos com colegas de trabalho, utilizamos o
espaço, operamos tecnologias. É possível dizer que também os agentes não-humanos que existem
entre nós comunicam; desta forma, a CCO questiona de que forma encontros com tais agentes
afetam a emergência de formas organizacionais específicas (ênfase no original) (Ashcraft et al.,
2009, p. 36).

A conceção de organização esquematizada pela escola de Montreal é, portanto, eminentemente
abstrata, simbólica e, por isso, não esclarece que tipo de comunicação é, de facto, constitutiva da
organização. Aliás, defende que toda a comunicação é constitutiva de organizações o que,
argumenta-se, não é manifestamente verdade (Schoeneborn, 2011). As críticas são sobretudo
apontadas pela corrente de pensamento assente na teoria da estruturação do sociólogo britânico
Anthony Giddens (nascido em 1938) e desenvolvida por pensadores como Robert McPhee e
Pamela Zaug (2000). Este segundo modelo de CCO – o modelo dos quatro fluxos – propõe que
as organizações produzem e são produzidas pela comunicação, numa referência ao conceito de
dualidade na qual as noções de estrutura e de agência coexistem em todas as práticas sociais,
postulado por Giddens.
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Se nem toda a comunicação é constitutiva de organizações, esta segunda corrente de CCO propõe
que se distingam quatro tipos de fluxos de mensagens ou de processos interativos, que diferem
consoante a audiência a que se dirigem. As organizações: 1) precisam de manter um
relacionamento com os seus membros através da negociação de adesão do membro à
organização (gerir o seu papel, estatuto e base de relacionamento); 2) precisam também de
comunicar numa lógica autoestruturação (a deliberada tomada de decisões e ações visando a
manutenção e desenvolvimento da organização); 3) é imperiosa uma comunicação com os grupos
internos da organização, via a coordenação de atividade em prol de um fim comum (seguindo a
noção de organização enquanto entidade cooperativa, de Barnard); e 4) as organizações coexistem
com ambientes dinâmicos, o que exige uma comunicação que negoceie e estabeleça o seu
posicionamento institucional.
Os quatro fluxos de comunicação devem existir de forma próxima, interrelacionada, para que haja
lugar a uma organização. Devem admitir a existência de uma “relevância mútua”, que pode ser
chamada de “conhecimento organizacional” (McPhee & Zaug, 2000, p. 11).
O modelo está em disputa direta com a escola de Montreal. Se os estruturalistas tecem críticas à
escola social-construtivista, esta também lhes aponta falhas. Em concreto, a escola de Montreal
acusa o modelo dos quatro fluxos de ser demasiado reducionista e dirigista (comandado de cima
para baixo na escala hierárquica) e, em alternativa, sugere uma abordagem de baixo para cima,
que concebe as organizações como um fenómeno assente em interações locais.
É, por último, possível identificar falhas comuns às duas correntes de pensamento, escola de
Montreal e ao modelo dos quatro fluxos. O geógrafo da economia Schoeneborn (2011) resumiuas desta forma: 1) não diferenciam com clareza as organizações de outra construções sociais
como movimentos e comunidades (apelou, por isso, às correntes para que aprofundem as ideias
partilhadas para dar origem a uma teoria unificada); 2) ao admitirem que a comunicação é
necessária, mas não suficiente, para a constituição de organizações levantam a dúvida sobre o
que mais é necessário para que a organização exista e o que é que, em concreto, é constitutivo
na comunicação; 3) e sendo a comunicação um fluxo instável e efémero por natureza, não
identificam que mecanismos tornam as organizações estáveis no tempo.
É para colmatar estas falhas que surge a terceira e última principal corrente de pensamento dentro
da CCO, defende Schoeneborn (2011). Trata-se do modelo de auto-organização (autopoiese),
assente na teoria dos sistemas sociais e formulada pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann (1927-
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1998) com base na sociologia, filosofia, cibernética, teoria do caos e biologia (eds. Seidl & Becker,
2006). Schoeneborn (ibidem) assegura que será a teoria menos explorada na literatura
académica, não só pela hermeticidade dos conceitos utilizados mas também porque nem toda a
obra de Luhmann está traduzida do alemão. Mas a influência sobre a Comunicação Organizacional
que Poole (2014) lhe reconhece recomenda que lhe seja dado um pouco mais de fôlego.
A teoria dos sistemas sociais de Luhmann faz uma clara distinção entre os campos social (onde
se inserem as organizações) e psíquico (o indivíduo). Estes dois ambientes não se sobrepõem de
forma alguma, mas um é da maior relevância para o outro. Para Luhmann, as organizações
sustentam-se em paradoxos decorrentes do facto de serem constituídas por eventos comunicativos
contingentes por natureza, pelo que vivem um constante processo de desparadoxização dessa sua
natureza contingente. Além disso, as organizações sustentam-se através de mecanismos de
autorreferenciação e de definição interna de fronteiras com o meio envolvente.
Vamos por partes. A teoria dos sistemas distingue a comunicação (que insere no sistema social)
do indivíduo (um sistema psíquico) para afirmar que os sistemas sociais são compostos por atos
de comunicação e não por indivíduos. São estes processos de comunicação que se repetem e
autorreproduzem. Distingue três tipos de sistemas sociais autopoiéticos: interações enquanto
unidades mínimas de organismo social; organizações, ou agregações sociais mais estáveis, com
uma meso-natureza; e a sociedade no seu conjunto. Assim, “a organização é concetualizada como
um sistema autopoiético que consiste em eventos comunicativos interligados. Nesta perspetiva, a
organização apenas existe enquanto tiver capacidade para produzir novas comunicações que, por
sua vez, invocam ainda mais comunicação” (Schoeneborn, 2011, p. 670).
Com estes pressupostos, no mesmo artigo, Schoeneborn entende que Niklas Luhmann dá
resposta a três inquietações acima expostas: 1) o que distingue a organização de outros
organismos sociais; 2) que aspetos da comunicação têm capacidade constitutiva; 3) e o que
permite contrabalançar o carácter efémero da comunicação, para que as organizações daí
decorrentes perdurem no tempo.
Para responder à primeira pergunta, Luhmann conceptualiza a decisão como uma forma
específica de comunicação e postula que uma organização surge sempre que a fala assume a
forma de uma comunicação de decisão. O sociólogo alemão socorre-se de uma definição própria
do termo contingência (atribui-lhe o significado de caminhos alternativos que poderiam ter sido
seguidos, uma forma de oposição à realidade), para dizer que só assumem um formato de decisão
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as comunicações que decorrerem num espaço de arbitrariedade e de incógnita e que deixem clara
a sua natureza paradoxal e contingente – ou seja, de que foi escolhido um caminho em detrimento
de outros, alternativos, deliberadamente postos de parte.
A organização defronta-se, desta forma, com um paradoxo: a comunicação de uma decisão deve
incorporar em si as opções alternativas que não foram seguidas e, em simultâneo, expressar que
a opção tomada anula a existência dessas mesmas alternativas. Em resumo, “a Teoria dos
Sistemas Sociais salienta que uma organização consiste numa rede interrelacionada,
autorreferenciada e autopoiética de eventos comunicativos, que estão fundamentalmente assentes
em paradoxos e são inerentemente contingentes” (Schoeneborn, 2011, p. 674).
Schoeneborn reconhece um paralelismo entre o foco na comunicação de decisão de Luhmann e
a proposta do modelo dos quatro fluxos, já que a decisão é um elemento comum a cada um dos
fluxos: a negociação de adesão, a autoestruturação, a coordenação de atividade e o
posicionamento institucional. Mas reconhece que os seguidores do modelo estruturalista vão mais
longe e asseguram que todas as formas de comunicação têm capacidade constitutiva, e não
apenas a comunicação de decisões, sendo esta última a tese defendida por Luhmann.
A resposta à segunda pergunta – de que forma as organizações se tornam entidades estáveis no
tempo – é dada pelo processo da tomada de decisão. “Partindo do pressuposto de que as
organizações são essencialmente baseadas no paradoxo da indecidibilidade das decisões, o
enquadramento de Luhmann permite-nos encarar a organização como uma entidade processual,
através da identificação de estratégias organizacionais de desparadoxização” (Schoeneborn, 2011,
p. 675).
Por outras palavras, no processo de tomada de decisão ligado à operação corrente de qualquer
organização, a potencial inesgotabilidade de alternativas tem de ser reduzida a um número gerível,
para transformar em decidível o carácter de indecidibilidade inicialmente subjacente à decisão.
Neste constante afunilar das alternativas que se apresentam a qualquer decisão, até se chegar a
uma decisão aparentemente única e inevitável – ou seja, ao reduzir a contingência através de
procedimentos assumidos, ritualizados – a organização estrutura-se. E o facto de cada decisão
deixar patente as alternativas não adotadas, abrir margem à contestação interna e forçar a
decisões subsequentes leva a que a organização perdure no tempo. Para Luhmann, “uma
organização torna-se real assim que emerge a sua rede de comunicação de decisão
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autorreferencial, na qual uma decisão passada se torna uma premissa de decisão para decisões
futuras” (ênfase no original) (Schoeneborn, 2011, p. 677).
De novo, Schoeneborn identifica semelhanças entre as premissas da teoria dos sistemas sociais
e outras correntes de CCO, em particular a escola de Montreal, no que toca às razões da
durabilidade das organizações. A escola de Montreal assenta no socio-materialismo para fazer
uma ligação direta entre artefactos e os processos comunicativos, sendo o aspeto material da
relação o que permite que uma organização perdure no espaço e no tempo; Luhmann foca-se nas
interações pessoais e presenciais. Mas ambos desvalorizam a importância da agência humana,
sendo que Luhmann salienta que o próprio processo de comunicação de decisão tem carácter de
agência.
A noção de fronteira é, para a teoria dos sistemas sociais, a resposta à terceira questão: o que
distingue a organização de qualquer outra entidade social. As organizações vivem num esforço
constante de autodelimitação face ao ambiente externo. Uma vez que esta corrente de
pensamento encara as organizações como um processo composto por sucessos eventos
comunicativos, a delimitação de fronteiras é, também, um processo comunicativo, no qual as
decisões são tomadas em nome (em função) da organização, delimitando-se do ambiente externo.
“A fronteira organizacional é, assim, estabilizada através da formação, ao longo do tempo, de uma
rede autorreferenciada de eventos comunicativos, sendo que cada um está correlacionado com,
pelo menos, o evento comunicativo precedente” (Schoeneborn, 2011, p. 679). Note-se a ênfase
colocada na autorreferenciação, ao contrário da Escola de Montreal, que admite a intervenção de
agentes externos na delimitação de fonteiras.
Em resumo, a teoria dos sistemas sociais apresenta uma perspetiva alternativa sobre a forma
como a comunicação pode constituir uma organização. Mas o facto de Luhmann ter morrido em
1998 não lhe permitiu avançar a teoria para abranger a era digital e as novas formas de interação
social que originou – uma futura linha de desenvolvimento teórico identificada por Schoeneborn
(2011).
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Agenciamento não-humano

Relação organização-comunicação

Noção de comunicação

Epistemologia e ontologia

Tabela 9 – Quadro comparativo das três teorias de CCO (Schoeneborn et al., 2014)
Semelhanças

Escola de Montreal

Modelo dos quatro
fluxos

Teoria dos sistemas
sociais

Assume a constituição
comunicativa da realidade.
Encara a comunicação
como o primário modo
explicativo da realidade
social

Relacional, pragmática.
Transcende a distinção
entre idealismo e realismo.
Influência mútua entre o
observador e o objeto
observado

Dualidade entre a
produção e a reprodução.
O observador apoia-se no
conhecimento
institucionalizado e na sua
viabilidade prática

Radical construtivista. O
observador constrói uma
realidade única, de uma
forma autorreferencial. O
mundo exterior determina
que construções da
realidade são viáveis

A comunicação é um
processo dinâmico,
interativo, indeterminado
e, portanto, precário.
Rejeita a noção de
comunicação enquanto
mera transmissão de
informações

A comunicação enquanto
relação transacional entre
atores humanos e nãohumanos constitui uma
relação agente-entidade
(falar em nome de). Atores
não humanos podem
participar na relação
transacional quando
nomeados na comunicação

A comunicação é uma
orientação mútua ativa em
interações simbólicas entre
atores, levando a uma
emergência de significado
e poder, ou seja, é uma
força normativa, de
sistemas social e
materialmente constituídos
e contextos

A comunicação é um
processo autorreprodutivo
de negociação, de
significado e de síntese
entre três seleções:
informação, fala e
compreensão. Não importa
a compreensão mútua,
mas sim a continuação da
comunicação

A organização não é dada
a priori mas emerge e é
perpetuada por uma rede
de eventos ou processos
comunicativos interligados.
A organização é invocada
através de atributos
comunicativos de
dramaturgia. A organização
é uma entidade processual

Ênfase nas propriedades
organizativas da
comunicação. Todas as
ações de fala têm potencial
para originar uma
organização, que é uma
entidade transacional (um
coletivo comunicativo
identificável) e um
processo imbrincado (uma
rede de comunicação autoorganizada)

Os quatro fluxos de
comunicação
coletivamente constituem
uma organização: a)
autoestruturação reflexiva;
b) negociação de pertença
enquanto membro; c)
coordenação de atividade e
d) posicionamento
institucional

Só a comunicação
orientada para a decisão
tem capacidade para
permitir a emergência da
organização. A organização
é uma rede autopoiética e
autorreferencial de eventos
comunicativos orientados
para a decisão. Decisões
formam cadeias, nas quais
a antecedente abre
caminho à seguinte

Existe um consenso quanto
à descentralização do
agenciamento por parte do
indivíduo e aceita-se, ainda
que de formas diferentes, a
importância do
agenciamento por
elementos não-humanos

Textos e objetos físicos têm
capacidade de
agenciamento (capacidade
para fazer a diferença) se
assim forem reconhecidos,
mobilizados ou postos em
primeiro plano no contexto
do uso da linguagem

Admite que objetos,
tecnológicos ou outros,
permitem ou constrangem
a organização e enfatiza as
diferenças entre as
capacidades dos atores
humanos e não-humanos

Os próprios sistemas
sociais e processo de
tomada de decisão são
agentes não-humanos; os
objetos físicos são parte do
ambiente da organização,
pelo que podem apenas
“perturbar” a comunicação

Sem negar o impacto que a comunicação constitutiva de organizações tem tido nos estudos da
Comunicação Organizacional – “a premissa de que a comunicação gera, e não se limita a
expressar, realidades sociais chave encontra-se entre as mais significativas contribuições dos
estudos da comunicação organizacional”(Ashcraft et al., 2009, p. 2) – não está isenta de críticas.
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Logo à partida, encara a comunicação como um ato simbólico, incapaz, portanto, de explicar os
aspetos materiais que rodeiam uma organização: arquitetura, artefactos, tarefas, maquinaria…
“Ainda que sedutor, reduzir a constituição de uma organização à comunicação tal como aqui
definida corre o risco de ser um construtivismo ingénuo. Afinal de contas, as organizações são
mais do que o que dizemos que são” (ênfase no original) (Ashcraft et al., 2009, p. 23).
Recomenda-se, assim, que os teóricos da corrente adotem uma abordagem mais sofisticada da
relação material-simbólico, complementando a perspetiva simbólica com o materialismo, cuja
primazia é dada a vertentes tecnológicas, económicas, físicas ou institucionais da organização,
com o idealismo e o foco na influência que o fator humano (a linguagem, capacidades cognitivas,
metáforas ou normas) desempenha dentro da organização (ibidem). Ainda, Schoeneborn et al.
(2014) dizem que a teoria é demasiado recente para se afirmar enquanto paradigma.

Tabela 10 – Síntese das características da teoria da comunicação constitutiva das organizações

Comunicação constitutiva da organização

Principais
ideólogos
Weick,
Cooren,
Taylor,
van Every,
Giddens,
McPhee,
Zaug,
Luhmann

Postura perante
a organização

Postura perante
a comunicação

Postura perante os
recursos humanos

Principais falhas
apontadas

As organizações são
formações discursivas
complexas, criadas por
atos comunicativos,
emanados de agentes
humanos e nãohumanos (consoante a
escola). São locais
dinâmicos, onde se
desenrolam interações
para produzir sentido

A comunicação é o
espaço de
negociação por
excelência, capaz
de cria e manter,
mas também de
contestar e
desmantelar a
organização

A capacidade
produtiva dos
trabalhadores é
negligenciada, face à
sua capacidade de
agenciamento e
constituição
organizativa através
da comunicação

Encara a comunicação
como um ato simbólico,
incapaz de explicar os
aspetos materiais que
rodeiam uma
organização: arquitetura,
artefactos, tarefas,
maquinaria, entre outros.
O foco no carácter
simbólico desmaterializa
a organização que,
contudo, se alicerça em
elementos tangíveis

Antes de enquadrarmos a Comunicação Organizacional no fio teórico tecido até agora, vamos
reunir numa síntese gráfica os pontos-chave da teoria clássica, das relações humanas, cultural,
dos sistemas e crítica e constitutiva das organizações, na tabela 11.
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Com. constitutiva da organização

Teoria crítica

Sistemas sociais

Cultura
organizacional

Relações Humanas

Teoria clássica

Tabela 11 – Síntese das características das teorias das organizações
Principais

Postura perante

Postura perante

Postura perante

Principais falhas

ideólogos

a organização

a comunicação

os recursos humanos

apontadas

A comunicação é
descendente, formal,
centralizada, de cariz
utilitário e controlador. Só
em casos excecionais existe
comunicação horizontal
O papel da comunicação na
produtividade dos
trabalhadores é reconhecido.
É incentivada a comunicação
multidirecional e informal

Os trabalhadores são uma
peça da engrenagem e
devem ser adequados à
tarefa. São motivados por
dinheiro ou instigados ao
trabalho mediante ameaças
Os trabalhadores são o foco
da organização e motivados
por fatores emocionais e de
autorrealização. É
reconhecida a sua
capacidade para aportar
melhorias à organização

Ignora o fator emocional das
pessoas e desaproveita o
potencial de conhecimento e
experiência. Não se adapta a
um mundo em constante
evolução
Não abrange a complexidade
das organizações e ignora os
limites da capacidade
humana. É reducionista, por
assentar em fatores como a
linguagem e capacidade de
interpretação do investigador

Max Weber,
Henry Fayol
e Frederick
Winslow Taylor

As organizações são
fechadas, o poder é rígido,
centralizado e hierarquizado.
A gestão visa a produtividade
dos fatores de produção,
incluindo o trabalho
Mayo,
As organizações são vistas
Barnard,
como um produto de
McGregor
interações sociais,
ou Likert.
comunicacionais. A
No movimento comunicação interna passou
interpretativo: a ser parte das
Miller, Cheney, preocupações da gestão
Barnett
Schein,
As organizações são arenas
March,
complexas, construídas a
Olson,
partir de interações
Mitroff
comunicativas e povoada por
histórias, valores e artefactos

A comunicação é o meio
pelo qual o trabalhador
assimila e, em simultâneo, é
assimilado pela cultura da
organização

Uma vez assimilada a cultura
vigente na organização, o
trabalhador torna-se um
agente interessado e ativo na
prossecução dos objetivos
organizacionais
March e
As organizações são um
Além de uma comunicação
Os trabalhadores são o fatorSimon, Katz e sistema composto por
interna fluida,
chave nas importações de
Kahn, Monge, subsistemas e integradas em multidirecional, salienta-se a energia e informação para a
Peter Senge,
suprassistemas. Existem
importância da comunicação organização (input) e na sua
Lawrence e
num ambiente complexo e
com o meio externo. Sem a transformação (throughtput)
Lorsch, Burns em constante mutação, o
importação de energia, de
num produto final (output).
e Stalke
que exige um permanente
informação, a organização
esforço de adaptação
tende para a entropia e o
desaparecimento
Marx, Weber,
As organizações são criações Na senda dos modelos de
Os trabalhadores são
Horkheimer,
sociais, espaços politizados comunicação fluidos e
explorados pelo capitalismo,
Adorno,
de dominação e resistência, multidirecionais, concentra- coagidos de forma aberta ou
Marcuse,
permeados de valores e
se nos mecanismos através subterrânea a contribuir para
Habermas,
construídos sobre relações
dos quais os processos
os objetivos da organização,
Mumby, Deetz de poder, hegemonia e
comunicativos são utilizados ainda que opostos aos seus.
resistência
para manter e replicar
Compete-lhes resistir ao
esquemas de dominação e
exercício de poder
resistência
Weick, Cooren, As organizações são
A comunicação é o espaço
A capacidade produtiva dos
Taylor, van
formações discursivas
de negociação por
trabalhadores é
Every,
complexas, criadas por atos excelência, capaz de criar
negligenciada, face à sua
Giddens,
comunicativos, emanados de e manter, mas também de
capacidade de agenciamento
McPhee, Zaug, agentes humanos e nãocontestar e desmantelar a
e constituição organizativa
Luhmann
humanos (consoante a
organização
através da comunicação
escola). São locais
dinâmicos, onde se
desenrolam interações para
produzir sentido

Ao visar o sucesso da
organização, é prescritiva e
objetifica a cultura. Veicula
uma visão românica, sem se
debruçar sobre questões de
poder e dominação
Acentua o impacto do
ambiente relevante.
Desvaloriza o papel das
pessoas dadas como
racionalistas, sem emoção e
subjetividade. É reducionista,
já que tem uma forte ligação
a métodos quantitativos.
Ignora a informalidade.
O ativismo político limita o
campo de ação. Apresenta
respostas vagas e tende a
ser reativa. É elitista, ao
sugerir como falsas as
necessidades que as
pessoas tentam suprir. Tem
uma visão linear do poder e
da dominação pelas elites
A comunicação é um ato
simbólico, incapaz de
explicar aspetos materiais de
uma organização como
arquitetura, artefactos,
tarefas, maquinaria, etc. O
foco no carácter simbólico
desmaterializa a organização
que, contudo, se alicerça em
elementos tangíveis
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2.3 Uma questão de taxinomia

Traçado o quadro de construção teórica sobre as organizações, vamos ver de que forma a
teorização e investigação na Comunicação Organizacional estão parametrizadas, enquadradas nos
diferentes tipos de abordagem. Durante duas décadas, a taxinomia proposta por Burrell e Morgan,
em 1979, alicerçada numa matriz de 2 x 2, como veremos, “teve um impacto muito além do que
os seus criadores, ou qualquer outra pessoa, poderiam ter antecipado” (Goles & Hirschheim,
2000, p. 253), a ponto de ter representado um “local de asilo” (Deetz, 2001, p. 9) não só para
os seguidores da original tradição funcionalista, normativa, mas também para os investigadores
que já então enveredavam por perspetivas alternativas e, até então, marginais.
Burrell e Morgan apoiaram-se numa visão estanque de paradigmas19 e definiram dois eixos - as
dicotomias objetividade/subjetividade e regulação/mudança radical - para traçar quatro
quadrantes paradigmáticos, fundeados na tradição sociológica: funcionalista, interpretativa,

humanista radical e estruturalista radical (Deetz, 1996). Esta visão enfatizou a distinção entre a
perspetiva funcionalista e todas as restantes e acabou por ser interiorizada e expandida por
inúmeros pensadores. Margarida Kunsch (2014) enumera os casos de Linda Putnam (que
avançou a perspetiva mecânica, psicológica, interpretativa e de interação de sistemas), Tom D.
Daniels, Bany Spiker e Michael J. Papa (que acrescentam uma lógica crítica), Eric M. Eisenberg e
Harold L. Goodall (propõem os conceitos de transferência de informação, processo transnacional,
estratégia de controle, equilíbrio entre criatividade e constrangimento/coação/sujeição e esforço
de diálogo) ou Dennis Mumby (que identifica as perspetivas funcionalista, interpretativa, crítica,
pós-moderna e feminista).
Este grande número de variações decorreu da posição estrutural que a matriz paradigmática
proposta por Burrell e Morgan assumiu nos estudos sobre Comunicação Organizacional, mas,
duas décadas depois de formulado, o modelo começou a ser dado como redutor, demasiado
compartimentado, impossibilitando por isso abordagens alternativas e constrangendo a liberdade
de investigação (Kunsch, 2014). “Burrell e Morgan convidam à reificação através do argumento
da incomensurabilidade paradigmática, ao situarem-se ao nível da teoria e da ciência reconstruída
e ao aceitarem a definição vaga de paradigma de Kuhn”, critica Deetz (2001, p. 9).

19
Utilizamos o termo “paradigma” na aceção de Kuhn (1970): “conhecimentos científicos universalmente reconhecidos que, temporariamente,
fornecem um modelo de problemas e soluções a uma comunidade de profissionais” (p. viii).
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A principal preocupação, contudo, prendia-se com o facto de a matriz não representar as reais
diferenças entre as correntes de pensamento já então praticadas. Por isso, no virar do milénio,
Deetz (1996, 2001) lançou a âncora para uma nova classificação das abordagens possíveis à
investigação na disciplina da Comunicação Organizacional. Começou por afirmar que a
Comunicação Organizacional pode ser analisada em três níveis. Um primeiro, superficial, como
uma área de especialização de empresas ou como departamentos dentro de empresas, que deu
origem ao surgimento de uma profissão e organizações profissionais, publicações especializadas,
congressos ou temáticos, entre outros. Um segundo nível encara a Comunicação Organizacional
como o estudo de fenómenos comunicativos ocorridos dentro de organizações, fazendo a ponte
com outros campos do saber da estrutura empresarial como os recursos humanos, as Relações
Públicas ou o Marketing. No terceiro e mais profundo nível está o entendimento de que a disciplina
procura compreender e explicar de que forma funcionam as organizações, admitindo que o
processo de organizar decorre das interações simbólicas ocorridas entre os seus membros. Este,
defende, é o que melhor espelha a Comunicação Organizacional.
Definida a malha de análise da disciplina, Deetz (1996) propôs quatro discursos prototípicos ou
abordagens de investigação, resultantes do cruzamento de dois vetores. O primeiro vetor contrasta
duas possíveis posturas perante o tema a investigar: num extremo, a local/emergente; no outro a

elite/a priori. O segundo prende-se com os objetivos da investigação, que podem visar o consenso
ou o dissenso.
No primeiro vetor, Deetz aborda a origem dos conceitos e do sistema linguístico utilizados pelo
investigador e questiona: 1) têm origem na interação entre o investigador e o meio que investiga
e são dinâmicos e evolutivos? Ou 2) são trazidos pelo investigador já num formato estático,
estabilizado, fechado? No primeiro caso, estamos perante uma postura local/emergente, na qual
a linguagem é um referencial constantemente sujeito a novas interpretações, redefinido em função
do processo relacional investigativo. Implica, portanto, subjetividade e permeabilidade entre o
investigador e o investigado e leva a investigações empíricas, pragmáticas, enraizadas num
ecossistema social específico e à criação de novos conceitos. O segundo caso enquadra-se em
correntes de investigação estabilizadas, cujos sistemas linguísticos e pré-conceitos estão definidos
à partida (Alvesson & Kärreman, 2011), pelo que a investigação apenas permitirá testar conceitos
e descartará outras informações obtidas. Pressupõe, portanto, uma prévia e cuidadosa análise
teórica e definição de conceitos, supostamente isenta de influências do sistema cultural tópico do
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investigador ou do objeto da investigação, e permite alcançar conclusões generalizáveis, neutras
de valores, independentes do tempo e do espaço.
Para Deetz (1996), a adoção do vetor a local/emergente e elite/a priori apresenta três grandes
vantagens: abre campo a uma conceção construtivista da linguagem e da ordem social, qualquer
que seja o posicionamento investigativo adotado; distingue as abordagens vocacionadas para um
conhecimento empírico (no primeiro caso) ou codificação teórica (no segundo); e recorda que o
investigador pode estar sujeito a alianças, implícitas ou explícitas, com sistemas dominantes, quer
parta de uma posição de descoberta de conceitos ou da aplicação de conceitos já estabilizados.
O segundo vetor prende-se com os objetivos da investigação. Se visar o reforço da hegemonia da
ordem social dominante e promover a sua reprodução, enquadra-se no campo do consenso, onde
pontua a intenção de espelhar a estrutura dominante com o maior grau possível de verosimilhança,
desvalorizando o aleatório, o acaso e a incerteza e encarando o conflito e a fragmentação como
problemáticos. Mas se recusar mecanismos de perpetuação da ordem estabelecida e tiver, antes,
uma lógica produtora de uma estrutura social alternativa, enquadra-se na qualificação de dissenso,
na qual a luta, o conflito e a tensão fazem parte do estado natural da sociedade. A investigação
torna-se uma lente que não nega a existência de uma estrutura dominante. Antes, salienta o facto
de ser dominante, mas não única ou consensual. Procura, portanto, evidenciar as formas
existentes de reprodução da ordem social dominante e identificar e desenvolver mecanismos de
resistência à dominação.
Do cruzamento dos dois vetores surgem quatro propostas de abordagem à investigação realizada
no seio da Comunicação Organizacional. Note-se que o próprio Deetz recusa classificá-las de
paradigmas e prefere o termo abordagens (ou “feudos meta-teóricos”, na expressão de Sotirin
(2014, p. 19). É que, em vez de serem estanques, admitem que o trabalho desenvolvido no âmbito
de uma abordagem influencia o desenvolvido no seio de outras (Deetz, 1996, 2001).
De acordo com a matriz de Deetz, uma investigação que se sustente no vetor local/emergente
insere-se no paradigma interpretativo (se buscar o consenso) ou dialógico ou pós-modernista (se
visar o dissenso). No entanto, se se enquadrar no vetor elite/a priori, pode ser considerada

normativa (consenso) ou crítica (dissenso). As quatro abordagens são, portanto, a normativa,
interpretativa, crítica e dialógica (ou pós-moderna).
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Comecemos pela abordagem a que Deetz (1996, 2001) chamou de normativa por refletir o desejo
de normalização, previsibilidade e controlo do funcionamento da organização. Enquadra-se no
pensamento científico sobre as organizações iniciado na Revolução Industrial e que dominou a
conceptualização teórica e a investigação empírica até meados do século passado: as
organizações existiam enquanto entidades autónomas e tinham como objetivo último a
produtividade, o trabalho era dado como um fator de produção equivalente a qualquer outro ativo
corpóreo e a comunicação era um mero instrumento de transmissão de informações do topo da
hierarquia para as bases. Esta postura seria classificada como positivista ou funcionalista, na
matriz de Burrell e Morgan.
De natureza empírica, as primeiras abordagens da Comunicação Organizacional pretendiam
prescrever modos de atuação e baseavam-se em análises quantitativas verificáveis e observações
neutras, visando propiciar o desenvolvimento social e económico, solucionar problemas concretos
ou reduzir ineficiências. A abordagem normativa replica o método científico das ciências naturais
e admite ser possível compreender o comportamento de uma organização através da formulação
de hipóteses com base em teorias, do exame das hipóteses através do maior número de
observações possíveis e da consequente descoberta de explicações universais para os fenómenos
organizacionais. As hipóteses iniciais serão, no final, confirmadas ou informadas, sedimentando a
teoria ou promovendo o seu ajuste.
O cunho positivista marcou os estudos iniciais da Comunicação Organizacional e, durante
décadas, dominou o cenário científico social. “A investigação sobre organizações baseada na
busca por generalizações passíveis de serem convertidas em leis dominou, até uma data recente,
o estudo da Comunicação Organizacional”, assegura Deetz (2001). Katherine Miller (2000)
reforça: "O trabalho dos positivistas prosperava nas décadas iniciais e em meados do século"
passado, mas "nos anos 60 o positivismo estava praticamente morto e novas visões científicas
tinham emergido” (p. 52).
Miller, cuja opinião deve ser enquadrada pelo facto de ter sido, então, uma das fundadoras do
interpretativismo de que falaremos adiante, identifica vários fatores na origem do descrédito: 1) o
reconhecimento de que os valores e as perspetivas teóricas funcionam como lentes que filtram a
realidade, pelo que a objetividade total é impossível; 2) a noção de que a posição do observador
influencia a observação, pelo que não se pode manter a distinção entre afirmações teóricas e o
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produto das observações; 3) e o positivismo estava cada vez mais embrenhado em discussões
teóricas, com pouco contacto com a realidade.
Entretanto, o positivismo evoluiu para um pós-positivismo, designação cunhada por D. C. Phillips
após a "falhada revolução de maio de 1968 em França" e o certo desencanto com o marxismo
que se seguiu (Mumby, 2000, p. 75). O pós-positivismo deitou por terra três pressupostos dados
como firmes pelos positivistas clássicos. Primeiro, o conhecimento deve ser obtido pela procura
de padrões e relações causais entre as componentes do mundo social; depois, os padrões e
relações causais são mais facilmente encontrados se houver uma separação completa entre o
observador e o objeto de observação; por último, essa separação pode ser assegurada pelo método
científico. Ora, destes pressupostos, os pós-positivistas mantêm o primeiro, recusam o segundo e
encaram o terceiro como um critério que a investigação deve manter em vista, mas não absolutista
(Miller, 2000).
Entre as críticas ao positivismo está, também, o facto de até os seus investigadores estarem já
alerta para "a natureza da linguagem e o papel que desempenha no próprio desenvolvimento e
aplicação de modelos" (Cheney, 2000a, p. 29) e a incongruência de a abordagem se apresentar
como apolítica e neutra em valores, mas ter como pré-conceito o facto de as organizações serem
entidades naturais e de os objetivos definidos pela gestão serem aceites pela generalidade dos
trabalhadores (Deetz, 2001).
Quando se analisa esta abordagem na ótica da comunicação, surgem de imediato questões
problemáticas. O modelo unidirecional das teorias e metodologias normativas não é compaginável
com a complexidade e multidireccionalidade da comunicação na esfera das organizações,
dificilmente analisável e replicável em condições laboratoriais, neutras, objetivas. E a validade das
generalizações obtidas pelos métodos de investigação quantitativos é questionada (Deetz, 2001).
As críticas de que positivismo foi alvo e a insuficiência da perspetiva pós-modernista tinham
deixado as Ciências Sociais e Organizacionais prontas para uma rutura com o passado e a
emergência de uma nova visão, alimentada por propostas oriundas dos campos da Filosofia, da
Linguística, da Sociologia, como a fenomenologia, a semiótica ou o estruturalismo.
A emergência das teorias das relações humanas e dos recursos humanos, como já vimos, ajudou
a lavrar o campo para o surgimento de novas abordagens, em radical oposição à anterior e que
salientasse o carácter simbólico da comunicação, a aceitação da subjetividade nas investigações
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empíricas e a atribuição de um novo papel quer ao ecossistema social que rodeia a organização
quer aos trabalhadores. Na sequência da Conferência sobre Abordagens Interpretativas ao Estudo
da Comunicação Organizacional, realizada em Alta, no estado norte-americano de Utah em 1981,
começaram a ser desenvolvidas abordagens interpretativas e críticas às organizações e à
comunicação. Foi um passo crucial para que a Comunicação Organizacional ganhasse
respeitabilidade e seguidores (Kuhn, 2005).
Estava decretada a sentença do positivismo clássico e da sua abordagem racional, prescritiva e
utilitária, centrada na economia. Em seu lugar, como já vimos, as organizações começaram a ser
conceptualizadas como espaços de interação humana, de partilha e cooperação, construídas
através de atos comunicativos como histórias, ritos, rituais ou artefactos, de carácter simbólico,
onde a cultura do grupo e dos subgrupos desempenha um papel crucial.
Já não se trata de encarar a organização como um local de produção e eficiência, no qual as
interações pessoais se destinam a prosseguir um fim comum a toda a organização, onde os
interesses dos trabalhadores estão alinhados com os da gestão e a comunicação tem uma missão
utilitária. Aqui, a organização é um espaço de construção simbólica de significado, de equilíbrios
dinâmicos, no qual convivem interesses tanto alinhados quanto opostos e onde a cultura
desempenha um papel pervasivo, em multicamada.
O impacto da revolução epistemológica para conceções interpretativas das organizações alargouse também à postura e técnicas de investigação utilizadas. Se, durante a influência do positivismo,
a investigação usava sobretudo técnicas quantitativas e versava a relação entre os vários níveis
hierárquicos, redes e canais e comunicação e o clima organizacional, agora os estudos avançaram
por técnicas qualitativas para estudar matérias como as relações interpessoais, as estratégias
comunicativas, a cultura organizacional e o simbolismo.
Ainda, a investigação nos estudos de abordagem normativa assenta num corpo teórico robusto e
privilegia vias quantitativas tradicionais das ciências exatas, mas os estudos interpretativos
desviam o foco para a dialética investigador - sujeito da investigação, com um cunho empirista,
subjetivo, qualitativo. Todavia, avança Deetz, a investigação realizada segundo as duas abordagens
(normativa e interpretativa) partilham o objetivo: “(…) a pressão é para que acertem, demonstrem
uma cultura consensual e unificada no formato em que ela realmente existe. O relatório deve
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demonstrar de forma convincente um modo de vida unificado, com todas as suas complexidades
e contradições” (ênfase no original) (2001, p. 24).
A terceira classificação de Deetz (2001), a teoria crítica, enquadra-se no tipo de investigação que
parte com conceitos e linguagem estabilizados e visa o dissenso. Na ótica da Comunicação
Organizacional, a teoria crítica deve preocupar-se “com a voz de todos os elementos de uma
organização” e “alertar os trabalhadores para os vários tipos de desentendimento que podem
ocorrer, como diferenças de valores, desequilíbrios de poder e desigualdade” (Modaff et al., 2011,
p. 130). É que a produção de significado não resulta apenas de um processo comunicativo assente
em assunções partilhadas pelos membros da organização, mas é manipulada pelos detentores de
poder e moldada pelo contexto político em que decorre. Assim, a comunicação constrói e mantém
relações assimétricas de poder.
É através dos processos comunicativos e dos produtos da comunicação que os membros da
organização gerem o seu espaço dentro da estrutura, lidam com situações de ambiguidade e
arbitrariedade e usam a irracionalidade inerente à atividade humana para contrabalançar as
decisões tomadas de forma racional.
A comunicação é, portanto, o eixo central em torno do qual giram os elementos que constituem
as várias facetas das estruturas de poder. De acordo com Conrad e Poole (2005), é através da
comunicação que se desenrolam os processos de poder: 1) se criam, desenvolvem e mantêm
sistemas de crenças sociais que atribuem poder a determinadas pessoas - o poder não tem
existência própria, é percecionado pelos olhos de terceiros, o que levanta a questão da sua
reificação; 2) esse mesmo poder é exercido, de forma mais ou menos velada; e 3) que germinam
os mecanismos de autodominação e controlo grupal que potenciam o exercício do poder.
A comunicação também contribui para criar uma estrutura organizacional benéfica para estados
de poder e dominação, já que 4) expõe o paradoxo da racionalidade, no qual a estrutura
organizacional ocidental insiste em racionalizar o comportamento dos membros da organização,
que são forçosamente irracionais e emotivos, e 5) reforça ambiguidades e arbitrariedades que
retiram previsibilidade à vida organizacional e aumentam o grau de vulnerabilidade dos que não
têm poder.
Por último, a resistência ao poder é também um ato comunicativo, uma vez que permite 6) optar
por um determinado rumo de ação para lidar com uma situação de desequilíbrio de poder, rumo
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esse que determinará respostas futuras, 7) escolher o leque de atitudes comunicativas possíveis
mediante a situação de confronto em particular, 8) calibrar o esforço dedicado à prossecução das
metas individuais e da organização, por vezes contraditórias ou incompatíveis. Por último, 9) é
através da comunicação que se fazem ouvir ou se silenciam as vozes dissidentes que procuram
minar a estrutura de poder.
Em suma, é através da comunicação que o poder é atribuído, reconhecido, exercido e, também,
resistido. E se a informação é poder, os sistemas comunicativos são forçosamente sistemas de
poder e os gatekeepers20 dos sistemas comunicativos assumem uma particular posição de força.
Salienta-se nesta matéria o trabalho de Jürgen Habermas, que colocou a comunicação no centro
da estratégia de autoemancipação dos indivíduos. O filósofo alemão acredita ser possível conseguir
uma relação equilibrada entre os participantes na interação social, iguais entre pares,
genuinamente dispostos a produzir e ouvir argumentos – o que chamou de situação de discurso

ideal –, desde que se reúnam quatro condições: que as mensagens sejam verdadeiras, sinceras,
compreensíveis e haja uma relação legitimada entre os participantes. Acontece, contudo, que a
comunicação está pejada de entropias, de distorções sistemáticas. Basta uma falha em algum
destes elementos para que ocorra uma pseudocomunicação, que gera a ilusão do consenso mas,
na verdade, consiste numa comunicação sistematicamente distorcida. Resulta daí um “sistema
de desentendimentos recíprocos que, devido à falsa assunção de um consenso, não são
reconhecidos como tal. Só um observador neutro repara que os participantes não se
compreendem mutuamente” (Habermas, 2011, p. 369).
Numa interpretação ao impacto do conceito de Gramsci de hegemonia sobre a comunicação
dentro das organizações, Charles Mumby (1997) acrescentou que os mecanismos de poder e a
relação forçosamente dialética “e mutuamente definidora” entre a dominação e a resistência (p.
357) traduzem-se numa polifonia de vozes, cujo sentido pode ser apurado através da busca pelos
significados mais profundos da comunicação. Só por esta via se consegue descortinar as
micropráticas comunicativas que, ao mesmo tempo, são o meio e o resultado da luta hegemónica.
Na investigação científica, os teóricos críticos socorrem-se de métodos qualitativos como a
observação participante ou as entrevistas, bem como de métodos quantitativos da tradição

20
O conceito foi pela primeira vez formulado por Kurt Lewin em 1947 para descrever o papel de “porteiro” ou de “cancela” ao fluxo de algo através
de um canal. Foi adaptado aos estudos dos meios de comunicação social nos anos 50 por White, num estudo de caso sobre a forma como um
jornalista selecionava as notícias de agência que seriam publicadas ou descartadas. O gatekeeper é, então, algo ou alguém que seleciona a
informação (o input) que entra numa organização (Wolf, 1999).
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positivista, como modelos matemáticos e estatísticos. Tal como a perspetiva humanista, a teoria
crítica é influenciada pela noção de que as premissas e assunções do investigador impossibilitam
a total e absoluta objetividade e é, das abordagens já analisadas, a que mais explicitamente
assume valores e maior atenção presta a questões morais e éticas, recorrendo a um discurso de
agência e de ativismo (Deetz, 2001). Investiga temas como grupos minoritários dentro das
organizações ou mecanismos comunicativos de controlo de produção de sentido.
Por último, a abordagem dialógica ou pós-moderna, cuja história "ainda estava a ser escrita" no
virar do milénio (Corman & Poole, 2000, p. 13). Surge em França, através da pena de Jean
Baudrillard (1929-2007), Pierre Bourdieu (1930-2002), Jacques Derrida (1930-2004) ou Michel
Foucault (1926-1984), entre outros, e foca-se em assuntos políticos e em conceções de
fragmentação (da identidade, do indivíduo, das organizações), da textualidade (com a linguagem
a assumir relevo) e de resistência (à ordem instituída). Abarca por isso especializações como o
feminismo, o multiculturalismo, o internacionalismo, a ecocrítica, os estudos críticos raciais ou o
pós-colonialismo, o que traz, em si, um outro perigo: o da excessiva fragmentação do campo da
Comunicação Organizacional (ibidem).
A abordagem dialógica partilha com a teoria crítica alguns pressupostos. Ambas se debruçam
sobre questões de poder e assimetria dentro das organizações, de dominação e resistência, com
objetivos transformadores e uma agenda política assumida. Mas o seu posicionamento, o tipo de
questões levantadas, os objetivos últimos são diferentes. Os estudos críticos analisam o conflito
dentro das organizações mediante a perspetiva da elite e o impacto em minorias pré-definidas,
enquanto os dialógicos o fazem mediante a desconstrução dos conceitos dessa elite, focam-se em
microprocessos políticos e procuram dar voz a minorias marginalizadas. Ainda, se a teoria crítica
procura desmascarar a dominação nas organizações, para atingir um consenso, a dialógica
procura a divergência e reclama o conflito, para evitar cenários sociologicamente totalitários e
mononormativos. Em vez de reformar o mundo, pretende mostrar a "parcialidade, a incompletude
da realidade e os pontos de resistência e complexidade escondidos" (Deetz, 2001, p. 31). Em
resumo, "em vez de uma agenda política ativa e ideais utópicos, [a abordagem dialógica] centra a
sua atenção na contínua transformação do mundo, através da reconversão dos indivíduos
marginalizados e omitidos" (Deetz, 2001, p. 31).
Seguindo a influência dos estruturalistas franceses já citados, continua Deetz (ibidem), os
investigadores que operam na esfera da abordagem dialógica reconhecem um papel central à
Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |80

linguagem. Esse passo permitiu-lhes "adotar uma abordagem social-construtivista que recusa a
declaração normativa de certeza e verdade objetiva e a dependência dos interpretativos da
reclamação de neutralidade de experiência e cultural" (Deetz, 2001, p. 32). Desta forma, conclui,
a comunicação torna-se uma forma de explicar as organizações e não um fenómeno que deve ser
explicado no âmbito das organizações.
Todas estas correntes de pensamento da Comunicação Organizacional passaram duas décadas a
digladiarem-se, nas “guerras de paradigmas dos anos 80 e início dos anos 90” (Putnam & Mumby,
2014a, p. 3) que, por vezes, ultrapassaram os limites do profissionalismo e com frequência se
basearam em visões demasiado simplistas das outras abordagens (Mumby, 2000). Há vinte anos,
Kathleen Kelley Reardon (1996) lamentava que alguns teóricos cultivassem uma tensão entre as
discussões tidas no seio do meio académico e a aplicação prática dos princípios da disciplina em
meio empresarial, que denunciava como uma “falsa dicotomia” (p. 108). Ainda recentemente,
Karen Lee Ashcraft (2001) admitiu que, “pelo menos para mim, a imagem do escalar de uma
guerra nos estudos da comunicação organização não é inteiramente apelativa” (p. 666) porque
alimenta a instabilidade quanto à legitimidade e sobrevivência da Comunicação Organizacional
enquanto campo do saber e limita a capacidade dos académicos para demonstrar a sua
importância junto de outras disciplinas.
As pontes entre abordagens começaram a ser erigidas no início do milénio. Marcante foi o trabalho
editado por Corman e Poole (2000), que juntou alguns dos mais conceituados estudiosos da
Comunicação Organizacional e iniciou o processo de pacificação da guerra dos paradigmas que
grassava até então. Vozes como as de Majken Schultz e Mary Jo Hatch (1996), George Barnett
(2000), Robert McPhee (2000) ou Cheney (2000a) apelaram a um entendimento entre os
seguidores das várias abordagens. No livro já citado, Michele Jackson ironizou: "Afastar-se do
positivismo é perder rigor, afastar-se do interpretativismo é perder autenticidade, afastar-se da
sensibilidade crítica é perder a moralidade" (2000, p. 129).
Além disso, nem todos os autores sequer concordam com a existência de categorias. Citado por
Katherine Miller (2000), Conrad entende que "a maior fraqueza de todos os paradigmas de
investigação é a forma como constrangem a visão do investigador (...) Quando um investigador se
coloca numa categoria, são inevitáveis leituras determinísticas, já que qualquer outra coisa
implicaria o abandono ou fragmentação da sua identidade" (p. 46).
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Graças a estes debates proliferam formas alternativas de investigação, de cariz socialconstrutivista. Por exemplo, François Cooren (1999) apoiou-se no trabalho de James Taylor para
admitir que a semiótica social faça a ponte entre a perspetiva funcionalista (normativa, positivista)
e a interpretativa (humanista), já que entende as organizações como processos simbólicos e
sistemas cooperativos que perseguem objetivos comuns – visão funcionalista – mas também
como grupos organizados em fações com diferentes objetivos - visão interpretativa. Desta forma,
seria possível conciliar a visão unitária dos funcionalistas com a pluralista dos interpretativos. “Já
não rivais ou vizinhas indiferentes, a abordagem científica social e a humana fundiram-se, ao longo
dos anos, gerando híbridos frutíferos de teoria e investigação na comunicação” (Ashcraft et al.,
2009, p. 3).
Neste arranque do terceiro milénio, a Comunicação Organizacional “se caracteriza como uma
identidade interdisciplinar, abrigando várias perspetivas teóricas e pressupostos epistemológicos,
incluindo modernismo, realismo, interpretativismo, retórica, teoria crítica, pós-modernismo e pósestruturalismo, feminismo e pós-colonialismo” (Kunsch, 2014, p. 45). Pode por isso falar-se de
uma área do saber na qual convivem múltiplas perspetivas, métodos, teorias, campos de
investigação e pressupostos filosóficos.
Na presente investigação, como veremos na segunda parte do texto, encontramos pontos comuns
quer com a teoria dos sistemas e a constatação de que organismos sociais como as organizações
não podem viver isolados do ambiente relevante, quer com a teoria crítica, que almeja a mudança
social. Parece-nos possível imbricar duas tradições conceptuais tão diferentes, numa investigação
epistemologicamente assente na Comunicação Organizacional.
Evolução e diversidade são, como vimos, dois atributos da Comunicação Organizacional. Desde
finais do século XIX, onde se encontram os fundamentos da disciplina, até aos dias de hoje, o
corpo teórico e os objetos e objetivos da investigação científica em Comunicação Organizacional
calcorrearam um longo caminho. O mapeamento da investigação tem sido feito por vários autores,
como Tompkins e Wanca-Thibault (2001) ou Taylor et al. (2001), mas tomemos como guia um
levantamento mais recente, traçado por Garner (2016), que analisou 1399 artigos publicados em
13 publicações especializadas entre 1964 (data que considera a do arranque de produção
investigativa com dimensão relevante) e 2013. A meta-análise quis saber quais foram os tópicos
dominantes e até que ponto esses tópicos dominantes evoluíram no tempo. Com esse quadro em
mente, perguntou que perspetivas teóricas têm sido usadas na investigação em Comunicação
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Organizacional e, de novo, até que ponto essas perspetivas teóricas evoluíram com o passar dos
anos. Numa malha ainda mais fina, apurou que metodologias de investigação foram sendo
dominantes ao longo das décadas. Por último, perguntou qual a natureza das amostras típicas
apuradas na investigação em Comunicação Organizacional e, ainda, a sua evolução.
Os dados recolhidos por Garner indicam que, nos últimos 50 anos, os temas mais investigados
foram a comunicação entre o supervisor e o subordinado (que atingiu um pico nos anos 90 e
rapidamente entrou em declínio), a diversidade (incluindo questões de género e raça, bem como
comunicação intercultural), tecnologia, comunicação corporativa (inclusive relações públicas),
socialização, mudança organizacional e comunicação de risco ou crise.
Quanto às teorias enquadradoras da investigação, mais de metade dos artigos não invocava um
corpo teórico específico, uma tendência que se tem reduzido. Os restantes especificaram um total
de 251 teorias. Olhando apenas às mais comuns a partir do ano 2000, Garner elencou a teoria
da estruturação de Giddens, a teoria da troca líder-membro proposta por George Graen, a dialética,
a teoria da riqueza dos media avançada por Daft e Lengel, a teoria da identidade social postulada
por Tajfel e por Turner e a teoria institucional, de Meyer e Rowan. Note-se que várias destas teorias
têm origem não no campo da comunicação, mas sim da gestão, da psicologia ou da sociologia.
Sobre as perspetivas teóricas usadas na investigação em Comunicação Organizacional, nos 50
anos analisados, quase metade (49%) optou por métodos quantitativos, 44% seguiram lógicas
qualitativas e os restantes recorreram a métodos mistos. A evolução no tempo não traz qualquer
surpresa: a lógica quantitativa dominou o cenário até aos anos 90, quando começou a haver
alguma paridade. A postura qualitativa assumiu a liderança nos anos 2000 e, nos dois últimos
anos do estudo, retomou-se alguma paridade. Os modelos estatísticos, os estudos de caso e a
análise comparativa foram algumas das técnicas mais utilizadas:

A investigação em Comunicação Organizacional mudou dramaticamente desde 1964. Temas de
interesse nos últimos anos nem sequer eram imaginados há 50 anos, enquanto algumas questões
de investigação de gerações anteriores de estudos parecem superficiais, pelos padrões atuais
(Garner, 2016, p. 46).
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2.4 Um “admirável” mundo novo

Durante mais de um século, o mundo estruturou-se sob as mesmas premissas, numa lenta
evolução que abria espaço para adaptação: o predomínio da racionalidade e eficiência, o relativo
fechamento das organizações, a primazia da produção industrial, a estabilidade (ambiental,
laboral, de capital, de mercados, de padrões de consumo). Esse mundo começou a acabar
quando, no Ocidente, caiu o Muro de Berlim, avançou a desregulamentação económica promovida
por Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos anos 80, reforçada pelo Consenso de Washington21,
existiu uma recessão profunda com altos níveis de inflação e de desemprego decorrentes do
choque petrolífero e surgiram radicais mudanças tecnológicas. Do ponto de vista económico,
fulcral foi o início das negociações para a criação da Organização Mundial do Comércio22, com a
missão de “ajudar produtores de bens e serviços, exportadores e importadores a prosseguir os
seus negócios” (OMC, s.d.) – ou seja, de facilitar o comércio internacional, culminando com a
adesão da China, na sequência da política de socialismo de mercado inaugurada por Deng
Xiaoping. As décadas seguintes assistiram à explosão, acelerada pelas novas tecnologias da
informação e da comunicação, de um novo mundo, que desembocou no atual sistema globalizado.
Numa definição alargada, a globalização é “a crescente interligação e inter-relacionamento de
todos os aspetos da sociedade” (Jones, 2006, p. 2) e, no meio académico, é dissecada nas suas
componentes de transformação cultural, tecnológica, de informação, ambiental ou política. Apesar
da existência de um imperialismo cultural do Ocidente, expresso através da pervasividade da língua
inglesa e dos valores culturais como o consumismo, o individualismo, o materialismo e a
separação do Estado e da Igreja (Conrad & Poole, 2005), esta transformação à escala global
desemboca numa globalização da fragmentação, na qual produtos de sistemas culturais diferentes
e incompatíveis na origem encontram nichos de acolhimento. “A globalização não é um processo
através do qual uma forma ou estilo domina sobre todos os outros e os elimina. Mas é a difusão
de formas e estilos aparentemente concorrenciais pelo mundo”, afirma Firat (1997, p. 79).
Não há, ainda hoje, consenso político, económico e social que indique se o saldo da globalização
sobre as economias, as culturas e as populações é positivo ou negativo, até porque a discussão
21
John Williamson, autor da expressão Consenso de Washington, define-a como “o conjunto de políticas que eu defendia que Washington
globalmente aceitava como desejáveis para a América Latina da altura”, e que foi “globalmente interpretado como uma prescrição política”, no fim
dos anos 80 (Williamson, 2004, p. 1).
22
A OMC sucede ao GATT, o acrónimo inglês de General Agreement on Tariffs and Trade, criado em Bretton Woods após a Segunda Guerra Mundial,
a par do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional ou da Organização Internacional do Trabalho.
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sobre o tema “está rodeada por suspeitas ideológicas” (Cheney et al., 2011, p. 403). Mas é certo
que a nova ordem mundial alterou muitos dos fundamentos anteriores sobre as organizações, a
comunicação, o papel do Estado-nação, dos agentes económicos e das organizações solidárias, o
que justifica que seja referida, nesta investigação. Sem pretender debater a fundo a globalização,
vamos analisar alguns argumentos invocados pelos seus defensores e detratores, que nos
transmitem uma visão utópica ou distópica deste admirável mundo novo.
A visão distópica vê a globalização como estando ao serviço dos mais fortes. Uma das mais
influentes ativistas do movimento antiglobalização, a canadiana Naomi Klein (2000), descreve uma
globalização na qual as culturas não se aproximam, mas ocidentalizam-se e, em resposta, as
minorias se tribalizam; onde o crescimento económico é apropriado pelos privilegiados e as
desigualdades se acentuam; onde a remuneração do trabalho decresce face à remuneração do
capital; e onde o mundo ocidental se apropria da capacidade produtiva de países em vias de
desenvolvimento, aceitando aí condições laborais que não aceitaria dentro de fronteiras.
O raciocínio de Klein assenta no facto de o mundo globalizado ter criado multinacionais mais
poderosas do que Estados, a ponto de se tornarem agentes políticos (prestando contas a
acionistas, não a cidadãos); de a desregulamentação e as privatizações terem feito recuar o
Estado, criando o que chamou de complexo de capitalismo-desastre (2014) e forçado as
organizações solidárias, desportivas e culturais a voltarem-se para o sector privado em busca de
apoio; de liberdades civis, como a diversidade cultural, serem minadas pela omnipresença de
marcas comerciais resultante de estratégias agressivas de Marketing ou de fusões e aquisições de
empresas; de as multinacionais se terem tornado gestoras de reputação de marcas23 e desligado
da manufatura, criando desemprego massivo no mundo Ocidental e subcontratando em regimes
de quase escravatura, em países em vias de desenvolvimento (ibidem).
Klein não está sozinha nesta leitura do mundo. Conrad e Poole (2005) afirmam que, num cenário
em que o capital circula sem restrições, os países competem pelo investimento (nacional ou
estrangeiro) e, para o obter, desregulamentam o mercado de trabalho, criam exceções fiscais,
perdem força perante organizações, com frequência, mais ricas e poderosas do que eles próprios.
Tornam-se Estados sem capacidade de intervenção suficiente para desafiar o poder económico,

Reputação corporativa pode ser definida como “a avaliação global que os stakeholders fazem da empresa ao longo do tempo. Esta avaliação
baseia-se nas experiências diretas do stakeholders com a empresa e em quaisquer outras formas de comunicação e simbolismo que forneçam
informação sobre as ações da empresa e/ou comparação com ações dos principais concorrentes” (Gotsi & Wilson, 2001, p. 29).
23
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desvaloriza-se a ação política. Admitem, porém, que algumas regiões do mundo conseguiram
explorar as suas vantagens competitivas e beneficiar do comércio global. Assim emergiu uma
classe média na China composta por centenas de milhões de pessoas e a Índia tornou-se um
centro de conhecimento nas novas tecnologias de informação e comunicação, por exemplo. A
ironia é que o valor acrescentado por estas operações é, com frequência, capturado pelas
multinacionais que exploram essas vantagens competitivas e que são, em boa parte, ocidentais.
O Norte de Portugal assistiu ao movimento de entrada da China no mundo do comércio global em
primeira mão, quando em 2005 terminou o desmantelamento do Acordo Multifibras, que definia
quotas de importação de têxteis de países como a China para a União Europeia e os Estados
Unidos, e foi assinado Acordo Sobre Têxteis e Vestuário (UE, 2005). Em consequência,
multinacionais que até então contratavam a mão-de-obra barata portuguesa deslocaram as
produções para a ainda mais barata mão-de-obra asiática ou magrebina, causando uma grave
crise no têxtil português, da qual está a emergir (ATP, 2016).
A emergência de uma nova classe média no Oriente foi contrabalançada pela manutenção ou até
degradação do nível de vida no mundo ocidental, descreve Milanovic (2016), numa análise à
evolução do rendimento real entre 1988 e 2008. Numa representação conhecida como o “gráfico
do elefante”, pode ver-se como disparou a riqueza da população mundial situada em torno da
média, bem como a de quem ocupa o topo o último percentil. “Estes dois grupos – o topo 1% e a
classe média dos mercados emergentes – são de facto os grandes vencedores da globalização”
(Milanovic, 2012, p. 12). Os grandes perdedores são os 5% mais baixos da tabela, que vivem com
menos de 1,25 dólares norte-americanos por dia, e as famílias situadas nos percentis 80 e 90, a
classe média e alta ocidental, que quase não conseguiram ganhos na riqueza, em vinte anos.

Figura 1 – Evolução do rendimento real das famílias (1988-2008)

Fonte: (Milanovic, 2012, p. 13).
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Milanovic (2012) notou, contudo, que a emergência de uma nova classe média global permitiu a
primeira redução da desigualdade global desde a revolução industrial. “É para já uma pequena
gota, um desvio na tendência, mas é sem dúvida um sinal de esperança” (p. 8).
O otimismo é contrariado pelo economista francês Thomas Piketty que, após um monumental
levantamento estatístico, concluiu que a distribuição de riqueza é hoje tão desigual quanto era no
final do século XIX e início do século XX e tem tendência agravar-se, já que a taxa de remuneração
do capital é superior à taxa de crescimento da economia, levando à progressiva concentração da
riqueza nas mãos de uma minoria (Piketty, 2014). A conclusão decorre do facto de uma economia
de mercado baseada na propriedade privada conter em si forças de convergência, pela difusão de
conhecimento e competências, mas também de divergência, pelo facto de a remuneração do
capital ser significativamente mais alta do que a remuneração do trabalho, em longos períodos de
tempo, e o empreendedor tender a tornar-se um proprietário (ibidem).
Um ainda mais notório crítico do atual modelo de globalização e das organizações internacionais
saídas da conferência de Bretton Woods (como o Banco Mundial, de que foi economista-chefe) é
Joseph E. Stiglitz, vencedor do Nobel da Economia em 2001. Stiglitz encontra evidências para
sustentar que a abertura dos mercados resulta no aumento do rendimento, mas encontra
assimetrias de informação e falhas no mercado entre os mundos desenvolvido e em vias de
desenvolvimento que permitem aos primeiros uma excessiva influência sobre os segundos. Numa
linha de raciocínio desfiada em vários livros (2002, 2006), Stiglitz tem alertado para as falhas do
modelo neoliberal de globalização em vigor e a necessidade de a regular, para garantir a
distribuição equitativa dos seus benefícios.
Também na perspetiva da comunicação é possível encontrar críticos do atual modelo de
globalização. Conrad e Poole (2005), por exemplo, salientam que dois dos pressupostos dos
defensores da globalização – os efeitos positivos do mercado livre sobre o capital e o caráter
monopolista das multinacionais – poderão minar os mecanismos corretores que deveriam entrar
em funcionamento em caso de desequilíbrio e resultar em crescentes desigualdades, tensões
sociais e numa menor pressão para democratizar sociedades. “As organizações e os seus
membros poderão encontrar-se num mundo caótico e crescentemente hostil e dividido”, alertam
(2005, p. 403).
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Em radical oposição às críticas de Stiglitz, Klein e outros ativistas antiglobalização, os defensores
da visão utópica falam de um mundo de crescimento económico, de economia partilhada, de
transferência de conhecimento e tecnologia, e onde as culturas se aproximam e a necessidade de
as marcas defenderem a sua reputação e proximidade emocional ao cliente força-as a serem
responsáveis na gestão do triple bottom line24. De facto, a tese do movimento antiglobalização tem
sido amplamente refutada.
Uma análise a estudos empíricos sobre a relação entre barreiras ao comércio internacional e
crescimento económico desenvolvida por Rodriguez e Rodrik (2001) concluiu que entraves
políticos ou administrativos à livre troca de bens entre países prejudica o crescimento da economia
no longo prazo, apesar de esse prejuízo ser difícil quantificar: “Reformas centradas no comércio
tiveram, em média, efeitos positivos robustos nas taxas de crescimento económico dos países”,
afirmam (p. 10). A mesma conclusão pode ser lida num trabalho onde o Banco Mundial analisou
a taxa de crescimento de economias antes e depois da eliminação de barreiras ao comércio
internacional e concluiu que as economias abertas crescem mais depressa (Wacziarg & Welch,
2008).
Quanto à distribuição mundial do rendimento, o professor catalão da universidade de Columbia
Xavier Sala-i-Martin (2006) estudou oito indicadores de desigualdade de rendimento concluiu que
a desigualdade diminuiu, em cada um dos indicadores, nos anos 80 e 90. O já citado trabalho de
Milanovic (2012, 2016) salienta também a emergência de uma classe média composta por
centenas de milhões de pessoas em países emergentes, nas últimas décadas.
Na perspetiva do mundo empresarial, a ascensão de marcas à escala global e a pervasividade de
plataformas de comunicação digital e redes sociais tem resultado numa maior sensibilidade à
opinião pública mundial. “Uma das ironias do recente movimento antiglobalização, cujo alvo
original são as marcas globais, é a incapacidade de perceber que a importância da reputação da
marca oferece um forte incentivo a uma empresa para que esta faça tudo quanto for possível para
proteger a reputação da sua marca, o seu ativo empresarial mais valioso”, salientam Clifton e
Simmons (2015, p. 3).

24
A expressão foi cunhada em 1994 por John Elkington para designar a preocupação das empresas “não apenas no valor económico que
acrescentam mas também no valor ambiental e social que criam – ou destroem” (2013, p. 3).
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Também o professor da Escola de Economia da Universidade de Estocolmo Paul Segerstrom
(Segerstrom & Dinopoulos, 2006; 2010) faz a apologia da globalização e assegura que existe “forte
evidência empírica de que a liberalização do comércio promove o crescimento económico e reduz
a pobreza” (Segerstrom, 2010, p. 16). Especificamente sobre as organizações de caráter não
lucrativo, acredita os acordos de patrocínio assinados entre empresas e (no caso) instituições
culturais “devem ser mutuamente benéficos, com a instituição cultural a receber os muito
necessários fundos e a empresa patrocinadora a ser compensada com alguma forma modesta de
reconhecimento público”, mas admite que, “à medida que a dependência da receita de patrocínios
aumentou nas indústrias culturais, muitas multinacionais tornaram-se mais ambiciosas na sua
exigência de maior reconhecimento e controlo” (ibidem, p. 4).
A visão utópica é partilhada por economistas liberais, que invocam ainda hoje o conceito de mão

invisível avançado pelo escocês Adam Smith (1723-1790) em 1776, segundo o qual mercados
livres conseguirão a melhor alocação possível dos recursos finitos existentes, em generalizado
benefício da sociedade, desde que haja uma concorrência livre, aberta e com equilíbrio de
informação. A teoria defendia que, fazendo o melhor por si próprios, os indivíduos acabam por,
ainda que inadvertidamente, contribuir para o bem social, como se pode ler na obra seminal The

Wealth of Nations:

Cada indivíduo necessariamente esforça-se para gerar a maior receita para a sociedade possível.
Geralmente, nem visa promover o interesse público nem tem conhecimento sobre como o fazer….
Visa apenas o seu ganho pessoal e nisto, como em tantos outros casos, é guiado por uma mão
invisível para promover um fim que não fazia parte das suas intenções (…) Ao prosseguir o seu
próprio interesse, com frequência ele promove o interesse da sociedade de forma mais eficaz do
que se tivesse a real intenção de o fazer. Nunca vi grande Bem feito por aqueles que alegam
trabalhar para o Bem público (Smith, 2007, pp. 348-349).

Numa sequela da primeira obra, The Theory of Moral Sentiments, Smith (2006) reconheceu os
dilemas morais decorrentes da ambição e da ganância e chegou a admitir que, em sectores de
particular relevância para a comunidade como o financeiro ou o comércio, os Estados deveriam
intervir, regulando-o de forma a impedir atos destrutivos do bem comum levados a cabo por
empresários imunes a valores morais, à própria consciência ou à pressão social. Nas palavras de
Conrad e Poole, Smith perguntou “de que forma é possível usufruir das vantagens económicas
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trazidas pela mão invisível ao mesmo tempo que se evitam os excessos da ganância humana?”
(ênfase no original) (2005, p. 412).
Falaremos adiante em mais pormenor sobre os dilemas morais e éticos colocados ao mundo
empresarial numa sociedade capitalista e globalizada, mas para já digamos que a teoria de Smith
foi postulada numa época em que o Reino Unido criava ou aumentava barreira à entrada de
produtos importados - o total oposto do que hoje sucede.
Apesar de, no momento da elaboração da corrente investigação, o mundo ocidental aparentar
uma viragem para modelos económicos protecionistas (o tratado de liberalização do comércio
entre a União Europeia e os Estados Unidos, o Transatlantic Trade and Investment Partnership,
ou TTIP, foi declarado praticamente morto em 2016, e o acordo entre o bloco europeu e o Canadá
estava a ser contestado em vários países do Velho Continente, por exemplo) o certo é que quase
todos os países do mundo estão de alguma forma unidos a outros por acordos de livre comércio,
de união monetária, de eliminação de fronteiras.
O raciocínio dos defensores do comércio livre implica aceitar que cada região do mundo deve
dedicar-se a explorar as suas vantagens comparativas (sejam recursos naturais, conhecimento
científico, mão-de-obra qualificada ou abundância de capital, por exemplo) e que receberá por isso
uma parte justa da riqueza criada pela exploração global dos recursos existentes. Dizem os
defensores que, numa primeira fase, implicará uma destruição criativa dos sectores e empregos
em sectores sem vantagem competitiva, que o livre funcionamento do mercado tratará de alocar
às áreas onde existem vantagens competitivas - algo de que Portugal foi teste de ensaio na recente
intervenção financeira externa. Implica também que as barreiras (aduaneiras, técnicas, legais,
físicas) ao comércio global sejam eliminadas, e eliminadas sejam as distorções à sã concorrência
– argumentos refutados por Conrad e Poole (2005), que salientam a facilidade com que o capital
se move através de fronteiras nacionais, a manipulação do valor da moeda por parte de países
como a China e a proliferação de medidas de subsidiação e protecionismo às produções nacionais
por parte dos países mais ricos.
Num aspeto, contudo, os defensores e detratores da globalização concordam. As barreiras à
produção globalizada e à atividade económica são cada vez menores e grandes organizações
ocidentais, como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, acumulam poder e
capacidade de intervenção em países soberanos. “Estas mudanças mudaram significativamente
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o poder de cidadãos individuais e de governos para grandes organizações multinacionais” (Conrad
& Poole, 2005, p. 385).
A globalização tem um alcance muito maior do que apenas económico. Cheney et al. (2011)
salientam a sua vertente social, ambiental, de identidade cultural, de confronto entre o localismo
e o globalismo, entre a fragmentação a homogeneização. Multiplicam-se movimentos ativistas,
alguns com uma estrutura organizacional inovadora como o caso do norte-americano Black Lives
Matter, que não tem uma liderança assumida. Em contrapoder ao World Economic Forum surgiu
o World Social Forum, as cimeiras da Organização Mundial de Comércio começaram a
desencadear protestos antiglobalização, estreados em Seattle, em 1999. Até o neoliberalismo e
os movimentos de resistência ao neoliberalismo são ambos um produto da globalização, lembram
Cheney et al. (2011), na tradição dos estudos críticos. É a época da destruição criativa, na qual
as preocupações humanistas deram lugar à primazia da remuneração acionista (Burnes, 2012).
Neste novo mundo, tudo é móvel, instável, nebuloso. Quase tudo flui: mercadorias, capital,
marcas, culturas, competências - mas não seres humanos, como demonstrou a crise dos
refugiados na Europa em 2015. As oportunidades são imensas, tal como os riscos. Existe uma
“reflexividade global”25 (Cheney et al., 2011, p. 409), na qual fenómenos locais devem ser lidos à
luz da integração global e a cultura, os estilos de vida, a religião, os produtos, os sistemas políticos
deixam de estar limitados à geografia e ao tempo que os viu surgir. As fusões e aquisições globais,
alastramento das multinacionais pelo mundo inteiro, a integração de cadeias produtivas e
logísticas à escala global tornaram obsoleta a expressão made in.
Seja uma força benéfica ou prejudicial, a globalização tem um impacto inegável em todo o espectro
da existência humana, desde a vida quotidiana de cada indivíduo até à ordem mundial, passando
pela forma como as organizações e a comunicação estão, ou devem estar, estruturadas. Hoje, o
ideário do Iluminismo foi submerso pela maré de uma nova realidade. A cidadania informada deu
lugar à desinformação, ao cidadão-repórter, ao direto 24/7, à superficialidade em rápida sucessão
da miríade de acontecimentos, muitos trasvestidos de notícias, pelos quais é necessário passar
os olhos, gostar ou partilhar, comentar, reagir. E a velocidade a que os acontecimentos são
disseminados criou um vazio de conhecimento, enquanto os líderes de opinião e os tradicionais

25
Reflexividade entendida como “não apenas a autoconsciência” mas também “o carácter monitorizado do fluxo contínuo da vida social” (Giddens,
1986, p. 3).
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gatekeepers foram substituídos pela (apenas aparente) multitude de fontes de informação, através
das redes sociais.
A redução do mundo a uma dicotomia impossível de consensualizar – a realidade e a perceção
da realidade selecionada por cada um - e a crescente atitude beligerante face à opinião do outro,
que só procura informação que permita reforçar a opinião já cristalizada, foi descrita no virar da
década por David Roberts (2010), num artigo que hoje se mostra visionário. Roberts constatou a
existência de uma mudança profunda na metodologia seguida na construção da realidade: se até
então se reuniam factos, retiravam conclusões compatíveis e se formava uma opinião com base
nessas conclusões, agora escolhe-se uma tribo com base numa afiliação de valores, adotam-se as
posições dessa tribo, desenvolvem-se argumentos que sustentem essas posições e selecionam-se
para debate apenas os factos que reforçam os argumentos já escolhidos. Nunca como hoje foi tão
possível cruzar fontes de informação para chegar a factos e, no entanto, vive-se numa era em que
os factos são irrelevantes (Achen & Bartels, 2006).
O princípio da pós-verdade foi avançado na sequência do debate norte-americano sobre as
alterações climáticas, mas é transponível a qualquer faceta da vida pública, como o demonstra o
Brexit ou a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, propulsionados por
falsidades que nenhum fact check foi capaz de contrariar. “Vivemos uma política pós-verdade:
uma cultura política na qual a política (opinião pública e narrativas dos media) se tornaram quase
totalmente desligadas da política (a substância da legislação)” (Roberts, 2010).
Esta transformação não seria possível sem a Internet, as tecnologias da informação e
comunicação, as redes sociais. A omnipresença da Internet possibilitou o uso extensivo de

smartphones e criou o que Manuel Castells chama de sociedade em rede, assente “numa
estrutura social composta de redes alimentadas por informação sustentada pela microeletrónica
e tecnologias da comunicação” (2004, p. 3). Hoje, o mundo inteiro está ligado por redes de
comunicação verdadeiramente globais, que potenciam o “processo dialético entre comunicação e
comunidade estruturado pelas redes que se estabelecem entre sujeitos” (Monteiro et al., 2006, p.
358)
As tecnologias da informação e comunicação trouxeram uma autêntica revolução à forma como
as organizações se estruturam e se relacionam com o ecossistema social onde se inserem. No
exercício de poder, ganharam um novo mecanismo de controlo dos trabalhadores. Na estrutura,
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permitem que equipas disseminadas no tempo e espaço colaborem e sejam coordenadas por
alguém que pode estar, inclusive, num terceiro tempo e local. No relacionamento com os

stakeholders, criam novas formas de supervisão do comportamento organizacional, seja através
da mais fácil divulgação de comportamentos contrários à norma social ou aos interesses dos

stakeholders, seja através dos novos mecanismos virtuais de diálogo – nem sempre utilizados de
forma ética. “Enquanto algumas organizações foram capazes de se tornarem mais responsivas a
audiências externas, desenvolvendo sofisticados sistemas de interatividade, outras parecem usar
a tecnologia para estabelecer novos amortecedores entre elas próprias e o ambiente” (Cheney et

al., 2011, p. 386).
Trouxeram ainda um novo tempo ao tempo. Tornaram a comunicação mais assíncrona.
Esfumaram num universo paralelo o efeito do contínuo espaço-tempo na perceção (Monge &
Contractor, 2003). O tempo deixou de estar dividido em segmentos, o espaço físico deixou de ser
um impeditivo. É uma nova época de compressão do espaço-tempo 26, na expressão proposta por
Harvey (1992), desta feita promovida pela comunicação instantânea. É a existência de um tempo
sem tempo, avançada por Castells (2010): “A transformação do tempo sob o paradigma da
tecnologia da informação, tal como modelado pelas práticas sociais, é uma das fundações da nova
sociedade em que entramos, inextricavelmente ligada à emergência de espaços de fluxos” (p.
460).
Para as organizações, a globalização e as tecnologias da informação e da comunicação tornaram
contraprodutiva a rigidez fordista, adequada a ambientes estáveis. Nesta época pós-burocrática 27
vencem as mais ágeis, flexíveis, capazes de acelerar processos de produção intensivos em mãode-obra e tempos de resposta, através da subcontratação e do outsourcing (Pal & Dutta, 2012).
“Circunstâncias económicas em mudança e a concorrência global incentivaram as organizações
a serem mais magras e também mais flexíveis e adaptativas” (Putnam & Mumby, 2014a, p. 6). A
velha pirâmide hierárquica foi aniquilada e as empresas são cada vez mais pressionadas a criar
valor não só para os clientes, mas também para os acionistas, trabalhadores e sociedade. As

26
Harvey referia-se à forma como a aceleração da atividade económica (circulação cada vez mais rápida de capital, de mercadorias, de capital
humano) leva à destruição de barreiras de espaço e de tempo e reforça o processo de globalização.
27
Pós-burocrático é entendido aqui como a condição ontológica que melhor descreve a vida organizacional do século XXI. Do ponto de vista
comunicativo, organizar de forma pós-burocrática significa o “processo dinâmico e emergente no qual práticas discursivas desempenham um papel
central na configuração de relacionamentos entre os membros e a organização (Putnam & Mumby, 2014a, p. 7).
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organizações deixam de ser uma estrutura rígida para se assumirem como uma orquestra,
expressão atribuída por Lopes e Martins (2012) a Peter Drucker.
Ainda, a globalização tem levado a uma expansão do modo de vida, do sistema económico e dos
valores sociais ocidentais para o resto do mundo. A globalização dos mercados financeiros, a
crescente interpenetração comercial, a capacidade de multinacionais para se sobreporem a
Governos nacionais são forças de mercado externas que obrigam as organizações a
ocidentalizarem-se para conseguirem sobreviver à concorrência vinda de fora, ou seja, conduzem
a uma convergência (Cheney et al., 2011) ou a um isomorfismo organizacional (Powell, 1983).
Tem também levado ao aparecimento de uma nova conjugação entre o local e o global, a
universalidade e a particularidade, a convergência e a divergência: o movimento glocal28.
Esta tensão entre a homogeneização e heterogeneização cultural é o “problema central das
interações globais atuais”, entende Appadurai (1990, p. 295), para quem a nova ordem global já
não pode ser compreendida à luz dos anteriores existentes modelos de dicotomia: centro-periferia,
‘puxa’ e ‘empurra’ no que toca à migração, excedentes e défices ou consumidores e produtores.
Ao invés, conceptualiza as disjunções decorrentes da globalização como cinco fluxos, que nomeou
como se fossem paisagens29: a etnopaisagem representa as pessoas e o fator trabalho, a

tecnopaisagem significa a tecnologia e o material, a finanpaisagem corporiza o fator capital, a
mediapaisagem apela à informação e ao entretenimento, ou seja, à mensagem, e a ideopaisagem
refere-se à ideologia traduzida em símbolos
Assim, “o que distingue as organizações modernas e com objetivos claros é o processo sem
tréguas de desintegração: o levantamento das relações sociais dos seus locais de interação
espontâneos e a sua recombinação num espaço e tempo abstratos” (Canary & McPhee, 2011, p.
xi). Estes autores referiam-se aos conceitos de integração e desintegração, formulados por Giddens
(Giddens, 1986, 1991), referindo-se à globalização: “Por desintegração refiro-me ao
"deslocamento" das relações sociais de contextos locais de interação e a sua reestruturação
através de extensões indefinidas de tempo-espaço” (1991, p. 24).

28
O termo glocal foi popularizado no Ocidente no final dos anos 90 por Roland Robertson, que o definiu como “a simultaneidade – a copresença de tendências tanto universalizantes quanto particularizantes” (1997, p. 3). A sua origem é a palavra japonesa dochakuka, que significa a produção
de bens ajustados ao mercado particular no qual serão vendidos, ou seja, a adaptação de um produto estandardizado a cada um dos mercadosalvo.
29
O autor joga com a palavra inglesa scape, que significa paisagem, para referir as ethnoscapes, technoscapes, finanscapes, mediascapes e
ideoscapes.
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Na sequência deste movimento transformador, desde o início do milénio “surgiram formatos
alternativos de organização e vão continuar a surgir. Vão dominar alguns sectores da economia
global durante algum tempo e depois ser eclipsados por outros. (…) A mudança tecnológica
continuará; o poder e a política nas organizações tornar-se-á mais complexo; o processo de tomada
de decisão mais difícil; a gestão de conflitos será mais importante; a diversidade e a ética
empresarial serão assuntos de crescente importância” (Conrad & Poole, 2005).
Burnes (2012) também salienta o peso que a ética e os valores assumirão na vida organizacional,
sobretudo olhando aos escândalos financeiros do final da primeira década deste milénio e cujos
efeitos, produzidos em cadeia, ainda se fazem sentir: “Estão a esgotar-se os recursos naturais e
alimentos no mundo, as alterações climáticas ameaçam destruir o planeta e organizações em
porções grandes e importantes da economia aparentam terem decidido que a ética, moralidade e
lei não se aplicam a elas” (p. 1416). Apesar dos muitos grupos de interesse abrangidos por estas
preocupações, o autor situa as organizações no coração dos dilemas com que a Humanidade hoje
se depara e afirma que só líderes e organizações com fortes posições morais serão capazes de
resistir a expedientes de curto prazo e assegurar sustentabilidade de longo prazo.
Faltará saber que rumo estes líderes seguirão. Conrad e Pool (2005) antecipam duas alternativas:
o caminho individualista, onde o domínio, o poder, o controlo pessoal serão incentivados e a
diversidade – de género, de religião, de raça, de nacionalidade – será reduzida ao mínimo, dentro
das organizações; ou será criada uma “comunidade global com significado”, que represente os
interesses de todos os stakeholders (p. 441). Caberá a cada um de nós, dizem os autores, escolher
em que tipo de sociedade e de organização quer viver.
Também para os trabalhadores, as consequências da globalização e das tecnologias da
informação e comunicação são portentosas. Num mundo disruptivo, caracterizado pela velocidade
e a inconsistência, pela terciarização da economia e pela precariedade, o trabalho tornou-se
intangível, a tempo parcial, independente, efémero, mal remunerado, mais competitivo. Foi
geograficamente deslocalizado, com as empresas a procurar mão-de-obra mais barata nos países
emergentes e deixando aos trabalhadores do mundo ocidental o desafio de se adaptarem à sempre
evolutiva sociedade do conhecimento, à era digital e da informação, sob pena de deixarem de ter
lugar na sociedade dita produtiva.
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Tornaram-se trabalhadores descartáveis, na expressão de Conrad e Poole (1997), ou perma-temps
(temporários permanentes) como lhes chamou Peter Coy (2010), ou trabalhadores contingentes,
nas palavras de Kathryn Tyler (2008). Neste mundo, os trabalhadores batalham para ter uma vida
ao mesmo tempo que ganham a vida. É-lhes pedido que abdiquem do interesse próprio a favor do
da organização e, em troca, recebem uma crescente insegurança e incerteza (Putnam & Mumby,
2014a). É um paradoxo: as multinacionais e os mercados financeiros reagem com violência à
mesma instabilidade e incerteza que promovem.
“Nas descrições académicas da nova economia, praticamente não existem trabalhadores
industriais. Aparentemente, a linha de montagem é algo do passado; hoje, todas as pessoas
teletransportam-se, conjurando bens materiais como computadores e calçado de desporto do
espaço virtual”, ironiza Dana Cloud (2001, p. 268), ao mesmo tempo que pede à Comunicação
Organizacional que assuma uma intervenção mais pragmática na procura de soluções concretas
para problemas laborais específicos. Em contraponto, e precisamente pelas novas características
do trabalho, os trabalhadores tendem a ser inovadores e cândidos, já que não têm interesse
estratégico em gerar uma boa impressão junto dos gestores da organização (Conrad & Poole,
1997).
É uma aparente contradição, então, que a época que desincentiva a fixação dos trabalhadores
seja também a época do paradigma do capital intelectual e da gestão do conhecimento. "O
movimento do conhecimento está a abalar as fundações de como uma organização é criada, de
como se desenvolve, amadurece, morre ou é reformada. Estas são mudanças fundamentais na
maneira como se faz negócio, de como a economia se desenvolve e a sociedade prospera" (Lopes
& Martins, 2012, p. 84). É a economia do conhecimento. “Sob muitos aspetos, a ideia de
organizações intensivas em conhecimento destacam-se como o arquétipo da forma pósburocrática, em parte porque, nos últimos trinta anos, as organizações deixaram de produzir coisas
e passaram a produzir formas de conhecimento” (ênfase no original) (Putnam & Mumby, 2014a,
p. 8).
Seja vista como positiva ou negativa, esta tendência não deverá ser invertida. “A globalização, o
pluralismo, a interdependência, as novas tecnologias e vários desenvolvimentos ocupacionais
deverão continuar a gerar mudanças nas nossas relações com outros, na forma como o mundo é
visto, como as pessoas desempenham as suas profissões e na interação humana em organizações
e entre as organizações e comunidades externas” (Deetz & Eger, 2014, p. 27).
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2.4.1

Comunicação Organizacional num contexto globalizado

“Compreender os impactos da globalização nas organizações e na sociedade é uma chave para a
comunicação organizacional estratégica” (Conrad & Poole, 2005, p. 46). Desde que surgiram os
primeiros estudos dedicados ao tema, nos anos 90 (Stohl, 2004), a Comunicação Organizacional
tem incorporado (e deve continuar a fazê-lo) novas áreas de investigação, como as cada vez mais
permeáveis fronteiras entre a esfera do trabalhador (vida privada) e a da organização (vida laboral),
as condições materiais de trabalho, as relações pessoais e profissionais desenvolvidas em contexto
de trabalho, a socialização e a assimilação, a compaixão e as emoções organizacionais,
comportamentos organizacionais destrutivos ou as novas formas através das quais as
organizações têm impacto na vida dos cidadãos, bem como a justiça social, a Responsabilidade
Social Empresarial ou movimentos sociais e identidade corporativa (Cheney et al., 2002; Putnam
& Mumby, 2014a). Por último, a progressiva heterogeneidade dentro das organizações leva
Conrad e Poole a admitir que “esta crescente proximidade dentro das organizações exige o
desenvolvimento de novos sistemas e estratégias de comunicação” (2005, p. 383).
George Cheney (2007) vai mais longe e defende que as mais urgentes ameaças que o globo
enfrenta recomendam aos estudiosos da Comunicação Organizacional uma atitude mais voltada
para a ação do que para a reflexão. A sobrepopulação, a pobreza e a fome, a guerra e o terrorismo,
novas doenças que rapidamente se alastram, o aquecimento global, a extinção de espécies, a
destruição cultural e a situação de quase escravidão vivida em muitos locais de trabalho são uma
chamada à ação da disciplina, não apenas na perspetiva crítica, mas também para trabalhos
empíricos, pós-positivistas e interpretativos (ibidem).
O novo rumo a seguir pela investigação deve, contudo, estar consciente dos riscos que a
globalização cultural representa para o avanço da ciência no estudo da comunicação e das
organizações. É que a aparente multiplicidade de perspetivas e novas categorias de estudo, como
o feminismo, o multiculturalismo ou o internacionalismo, esconde o facto de serem dominadas
por “basicamente as mesmas pessoas: um pequeno grupo de académicos euro-americanos”
(Cheney, 2000b, p. 134), algo que nem a Internet e as comunicações eletrónicas conseguem
contrabalançar.
O resultado, alerta George Cheney (ibidem), é a exclusão de um largo número de abordagens (os
estudos tendem a ser etnocêntricos em torno da cultural ocidental), interlocutores (os académicos
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de países em vias de desenvolvimento têm dificuldade em serem ouvidos) e campos de análise
(por norma é limitada a multinacionais, entidades públicas, grandes organizações solidárias, ou
seja, a ambientes profissionais numa clara distinção de classe socioeconómica) do corpo de saber
da Comunicação Organizacional.
Esta visão paroquialista e insular corre o risco de levar a Comunicação Organizacional a analisar
o mundo na perspetiva ocidental ou a obter conclusões a partir da análise de realidades ocidentais
que, depois, erradamente generaliza a partes do mundo com culturas muito diferentes (Cheney,
2000b; Stohl, 2001; Broadfoot & Munshi, 2007; Cheney et al., 2011). Mesmo dentro do mundo
ocidental, o etnocentrismo implica entropia na comunicação (Harris & Nelson, 2008). Ashcraft e
Allen (2003), até, estudaram os textos seminais do campo da Comunicação Organizacional e
concluíram que a disciplina “tende a reproduzir e sustentar organizações raciais. Em particular,
as formas como, por rotina, enquadramos a raça preserva o carácter caucasiano do campo,
mesmo enquanto asseguramos que fazemos o oposto” (p. 6). Broadfoot e Munshi dizem, mesmo,
existir uma “força raras vezes visível mas toda-poderosa que, subtilmente, dita e regula a
compreensão académica do que é a comunicação organizacional” (2007, p. 250).
É neste enquadramento que surge a visão descolonizadora dos estudos. “Entendemos ser
necessário algum trabalho inicial para que a nossa disciplina demonstre empenho no projeto
descolonizador. (…) Só assim podemos começar a pensar no figurino que poderá moldar uma
investigação descolonizada da comunicação organizacional” (Grimes & Parker, 2009, p. 510).
Em contracorrente descolonizadora, vozes como a Mumby e Stohl (2007, p. 273 e 274) arrolam
a multitude de correntes nascidas na esfera da Comunicação Organizacional (estudos feministas,
anticolonialistas, multiculturalistas ou internacionalistas, entre outros) como testemunhas do facto
de hoje, “longe de ser insular e paroquial, a Comunicação Organizacional é o mais cosmopolita e
interdisciplinar dos vários campos devotados ao estudo da organização” e chega até a ter “uma
certa sensibilidade nómada” que lhe permite ir buscar conhecimento a vários campos do saber
(ibidem p. 273 e 274).
Os temas do feminismo, pós-colonialismo e da teoria institucional, por exemplo, tiveram inclusive
direito a capítulos próprios na última edição da Sage sobre Comunicação Organização, talvez a
coletânea de conhecimento mais importante da disciplina (Putnam & Mumby, 2014b).

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |98

Por outro lado, precisamente a multitude de novas correntes de pensamento na Comunicação
Organizacional contém em si a ameaça de uma “fragmentação ecuménica” que, “em última
instância, reduz o impacto e a inovação dos estudos sobre a Comunicação Organizacional”,
afirmam Deetz & Eger (2014, p. 27 e 28). Após uma revisão da literatura académica recente, os
autores propõem um novo quadro meta-teórico, a partir de uma perspetiva construtivista – que
aqui assume a função de “garante de um espaço de discussão” (p. 28) –, que abra caminho a
um novo paradigma que enquadre os trabalhos já realizados numa perspetiva unificadora. Esse
novo quadro seria o construtivismo relacional politicamente atento (PARC no acrónimo inglês
original, Politically Attentive Relational Constructionism), que viria colmatar uma falha na lógica
construtivista que, consideram os autores, não tem capacidade para abarcar a totalidade da
complexidade da interação humana no seio de uma organização. Deetz e Eger (2014) reconhecem
o risco de esta proposta traduzir um imperialismo teórico, mas defendem que o benefício potencial
de desafiar assunções antigas é compensatório.
Por último, a Comunicação Organizacional corre um outro risco, decorrente da crise financeira de
2008: ser levada a assumir um cunho mais normativo, a concentrar-se em tarefas de publicidade
ou relações públicas, visando a obtenção de lucros imediatos, e a descurar vertentes como a
gestão de reputação ou de relações com os stakeholders, incluindo a Responsabilidade Social
Empresarial (Mahoney, 2011). O risco pode ser afastado se a disciplina tiver um papel mais
interventivo e estratégico, junto de organizações concentradas em planos de médio e longo prazo.
Vale ainda a pena aprofundar alguns conceitos que já foram aqui referidos, de forma intuitiva: o
das forças opostas de convergência e divergência, enquanto possíveis explicações do movimento
de globalização (Stohl, 2001). A teoria da convergência procura explicar por que razões e através
de que mecanismos as organizações se assemelham cada vez mais e admite que esta isomorfia
decorra do facto de as normas de funcionamento da economia serem globais, pelo que as
organizações que se inserem nessa economia global têm de adotar a mesma estrutura. Ou seja,
a adaptação ao mercado global obriga as organizações a ter flexibilidade, velocidade e maior
capacidade de produção e disseminação de conhecimento, usando a comunicação como conduta
para obter recursos, informação, capital e experiência, e essas características são necessárias
onde quer que a organização em causa opere.
É na teoria da convergência que se insere, por exemplo, o pensamento de Francis Fukuyama
(1992), para quem a crise do autoritarismo e do planeamento centralizado socialista que varreu o
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antigo bloco soviético e desembocou na queda do Muro de Berlim selou a supremacia da
democracia liberal, que diz ser fundeada nos princípios gémeos de liberdade e igualdade (ibidem)
- mas não fraternidade, note-se. Seria uma questão de tempo até que as sociedades do planeta
convergissem e adotassem como regime a democracia liberal, ainda que pudesse haver bolsas
isoladas em que prevaleciam outros regimes. Portanto, concluía, a Humanidade tinha atingido o
cume da evolução ideológica, viveria num mundo pós-ideológico, pelo que podia ser decretado o
fim da história. “No fim da história, não restarão concorrentes ideológicos de peso à democracia
liberal”, vaticinou (ibidem, p. 211).
Já a teoria da divergência assenta na premissa de que, nas organizações contemporâneas, as
fronteiras nacionais se esbateram e a comunicação intercultural, dispersa no espaço e no tempo
graças às novas tecnologias da comunicação, ganhou centralidade na produção de significado da
vida organizacional. Por outras palavras, as organizações tendem a assemelhar-se entre si cada
vez mais, mas a força gravítica das identificações culturais, dos valores tradicionais e das práticas
convencionais contrariam essa uniformização.
Nesta linha, e em contraponto ao pensamento de Fukuyama, autores como Huntington (1998)
destacaram as linhas que demarcam o mundo, afirmando que continuaria dividido, não por
barreiras ideológicas, mas sim culturais, civilizacionais. Huntington contrapôs à civilização de
inspiração greco-romana e judaico-cristã as civilizações hindus, budistas ou islâmicas e propôs
que representariam um desafio para o mundo ocidental.
Contudo, nem a teoria da convergência nem a da divergência fornece “as construções e as
proposições teóricas que capturam as oposições, disjunções, paradoxos, diferenciação e unidade
mútuas que derivam do processo” de globalização (Stohl, 2004, p. 230). Hoje consta-se que os
maiores problemas que atingem a Humanidade e o planeta extravasam o alcance na ação nacional
e exigem um movimento concertado a nível global. É portanto no seio de um alto nível de tensão
que o mundo se interliga, numa dualidade representada na metáfora de Thomas Friedman (2000)
do Lexus e da oliveira, na qual o carro representa a aspiração humana pela modernidade,
prosperidade e segurança e a árvore significa o desejo do regresso às raízes e à comunidade.
Stohl (2004) reconhece alguma ingenuidade na busca por uma única teoria sobre a comunicação
e as organizações num mundo globalizado, mas encontra pontos comuns às muitas propostas
explicativas já avançadas. Todas implicam transformações profundas no quotidiano dos cidadãos,
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na relação entre o espaço e o tempo e num novo formato de relacionamento humano. Concordam
que a globalização não se cristaliza, é, antes, dinâmica, e manifesta-se através seis processos
dinâmicos assentes na comunicação: 1) na progressiva integração económica do mundo, 2) na
intensificação das trocas materiais, culturais e políticas, 3) na acelerada dispersão de informação
pela Internet, 4) na desintegração das instituições, 5) num contínuo espaço-tempo são cada vez
mais comprimido e 6) no surgimento de uma consciência global decorrente de processos de
reflexividade (ibidem).
Como vimos, quer se seja favorável ou desfavorável ao tipo de globalização que hoje rege o mundo,
é este o cenário em que as organizações – com e sem fins lucrativos – têm de trabalhar, com as
armas de que dispõem. Entre elas, adianta Katherine Miller (2011), está a identidade da
organização, a sua reputação e imagem, estrategicamente trabalhadas, por exemplo, pela
filantropia ou pela Responsabilidade Social Empresarial.

2.4.2

Particularidades comunicativas das organizações solidária

As raízes da Comunicação Organizacional, como vimos, encontram-se no estudo sobre a realidade
do meio empresarial. Durante décadas, foi na esfera lucrativa que a disciplina medrou (Oliveira et
al., 2016), pelo que “quase todas as teorias e conceitos iniciais da Comunicação Organizacional
foram moldados exclusivamente pela experiência do sector com fins lucrativos” (Eisenberg &
Eschenfelder, 2009, p. 355). Não surpreende, portanto, que os académicos tenham,
tradicionalmente, abordado as organizações solidárias enquanto agente económico, solucionador
de falhas de mercado, fornecedor de bens e serviços que as empresas ou o Estado não têm
interesse, ou capacidade, para fornecer, relegando para segundo plano o seu papel de agenciador
social. Como resumem Kirby e Koschmann (2012), “os teóricos da Comunicação Organizacional
têm-se apoiado em teorias formatadas por modelos empresariais e/ou governamentais” (p. 134).
O universo social é, contudo, intrinsecamente distinto do espaço da coisa pública ou da iniciativa
privada. Tem associadas particularidades económicas, legislativas, motivacionais, de significado e
de função social que o colocam num patamar único, de direito próprio. Trabalha com um maior
número de stakeholders do que as organizações com fins lucrativos, o que torna os seus objetivos
mais ambíguos e diversos (Lewis et al., 2001). Tem um peso histórico significativo, em particular
em países como Portugal (Franco, 2005), e assume a função de organismo de apoio aos mais
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vulneráveis, em substituição ou como subcontratado pelo Estado. Desenvolve a sua atividade com
base em princípios e ações humanas próprios, como o capital social30 que amassa junto da
comunidade e dos stakeholders, e tem uma missão, modo de governança ou estatuto de
voluntariado próprios – caraterísticas que são intrinsecamente comunicativas, defende Lewis
(2005).
A ligação entre capital social e economia social é, quase, umbilical. Como adianta Duque (2014),
a existência de capital social é determinante para um desenvolvimento sustentável, assente na

triple bottom line, mas Portugal não apresenta indicadores positivos. Uma análise longitudinal e
sociodemográfica à população nacional, com base nas respostas dadas ao inquérito European

Values Survey, demonstra que “a sociedade portuguesa vive muito fechada no seu mundo
individual, pouco ou nada preocupada com a construção de uma sociedade mais ativa e
comprometida com o bem comum”, pelo que se descompromete da participação individual em
formas de promoção do desenvolvimento sustentável (p. 9). Mas Duque (2014) deixa uma nesga
de esperança, ao revelar que a maior escolarização é acompanhada por uma maior consciência
do capital que cabe ao cidadão na promoção do bem comum, por um maior capital social.
O facto de a Comunicação Organizacional estudar o sector solidário da mesma forma que
estudaria os sectores privado ou público, sem levar em conta as suas especificidades, é uma das
críticas de que a sua construção teórica e investigação sobre as organizações solidárias tem sido
alvo. “Os mesmos princípios teóricos e práticas tradicionais da Comunicação Organizacional
desenvolvidas para instituições governamentais ou de negócios (…) simplesmente não podem ser
transferidas e reproduzidas para as organizações do terceiro sector”, contrapõe Peruzzo (2009, p.
668). A segunda crítica assegura que o sector solidário tem sido “profundamente negligenciado,
do ponto da vista da teoria da comunicação” (Lewis, 2005, p. 262). A opinião é secundada por
Garner (2016, p. 41) para quem os estudos sobre organizações solidárias ainda “representam
uma pequena fração da investigação no campo” da Comunicação Organizacional.
O interesse dos investigadores tem, apesar disso, aumentado. Do ponto de vista histórico, a
emergência das teorias dos sistemas e comunicação constitutiva das organizações abriu
horizontes e criou as condições para que a disciplina se voltasse para o mundo não lucrativo. Em
resultado, o universo das organizações solidárias tem recebido uma crescente atenção da parte

30
Eisenberg & Eschenfelder (2009) indicam que o capital social “é criado quando membros de uma comunidade se congregam para formar uma
organização solidária que se foque numa necessidade social ainda descurada pelas organizações existentes” (p. 356).
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dos estudiosos da Comunicação Organizacional (Murphy & Dixon, 2012). Este movimento é
particularmente visível nos últimos 15 anos, nos quais a disciplina tem estudado as organizações
comunitárias e os movimentos sociais como aspetos críticos da ação coletiva contemporânea, e
deverá intensificar-se nas décadas futuras, preveem Ganesh e Stohl (2014). Para as organizações
solidárias, o benefício é inegável. “Devido à crescente ênfase no envolvimento dos stakeholders e
ao papel crítico que desempenham nas organizações solidárias, uma forte comunicação com os

stakeholders é essencial para o sucesso da organização” (Eisenberg & Eschenfelder, 2009, p.
367).
Assim, e pelas razões já aduzidas, tem surgido nos últimos anos, no seio da Comunicação
Organizacional, um grupo de estudiosos que se dedica em específico às organizações solidárias e
procura criar um corpo teórico e uma prática investigativa específica que a legitimem enquanto
subárea de estudo (Lewis, 2012). Para Koschmann (2012), o sector da economia solidária
“merece uma investigação e construção teórica que compreenda e valorize as complexidades da
interação humana” (p. 139) e que contribua para avançar explicações comunicativas para as
organizações solidárias, mais do que limitar-se a estudar a comunicação nas organizações
solidárias.
Também Murphy e Dixon defendem que, “devido às suas estruturas e práticas organizacionais
únicas, as organizações sem fins lucrativos requerem algum repensar das teorias fundacionais da
Comunicação Organizacional, desenvolvidas primordialmente com base num modelo de
organização com fins lucrativos” (2012, p. 166).
A opinião destas duas autoras alicerça-se em Koschmann (2012), para quem a Comunicação
Organizacional deve debruçar-se sobre as particularidades das organizações solidárias, sob três
princípios: experiências vividas, linguagem e discurso e constituição comunicativa. Experiências
vividas porque quem interage diretamente com estas organizações compreende-lhe um significado
além do económico. “O ‘sem fins lucrativos’ que conhecemos e experienciamos é um conceito
socialmente construído que se reforça (ou não) através de constantes padrões de comunicação”
(p. 141). O princípio da linguagem e o discurso recorda que expressões como sem fins lucrativos,
voluntariado, baseado na fé ou missão englobam em si uma ação simbólica que cria ou restringe
organizações tidas como solidárias. Por último, adianta Koschmann (2012), a Comunicação
Organizacional deve apoiar-se na teoria da comunicação constitutiva de organizações para explicar
a origem e a sustentação de organizações solidárias e retirá-las do âmbito da análise económica.
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“Apesar de não exaustivas, estas são três áreas para as quais os académicos da Comunicação
Organizacional contribuem com uma abordagem distintiva e estão bem colocados para dar
importantes contributos para a nossa compressão das organizações e do sector sem fins
lucrativos” (p. 144).
Além destas áreas de investigação, os estudiosos da Comunicação Organizacional têm sido
desafiados a investigar outros aspetos das organizações solidárias, como as questões da
interculturalidade, identidade social e poder, sobretudo em organizações solidárias internacionais
ou envolvidas em cenários culturais distintos (Murphy & Dixon, 2012) ou os mecanismos de
motivação dos trabalhadores das organizações solidárias sujeitos a um forte trabalho emocional31,
atendendo por um lado às características distintivas deste labor e, por outro, ao facto de os
constrangimentos orçamentais estarem a pressionar em baixa os salários e outras remunerações
(Eschenfelder, 2012). Dempsey (2012) recomenda que se estudem as suas características
enquanto entidades políticas, incluindo as tensões entre estas organizações e o mundo
empresarial, a adesão a iniciativas sociais por parte das empresas, os mecanismos de poder e
controlo entre a gestão e os trabalhadores e a questão de legitimidade para representar causas
ou populações vulneráveis.
Ganesh e McAllum (2012) apontam para a dicotomia entre o trabalho voluntário e o remunerado,
assente num ecossistema em que as parcerias entre organizações solidárias, o Estado e as
empresas reforçam a premência da profissionalização de todos os envolvidos e arriscam criar dois
tipos de organizações solidárias: as profissionalizadas e empresarializadas e os movimentos

grassroots com fortes ligações à comunidade. Já Sanders (2012) sugere que a disciplina teorize
sobre a tensão e contradição entre imperativos financeiros de mercados e a prossecução de uma
missão social (e o risco que tal coloca no espírito de voluntarismo, papel democrático e natureza
altruísta das organizações solidárias), salientando esta tensão como uma característica ontológica
das organizações solidárias. Por último Isbell (2012) recomenda aos teóricos da Comunicação
Organizacional que se debrucem sobre o papel dos boundary spanners nas organizações
solidárias, particularmente importante na busca por parcerias com outras organizações, mas sem
permitir que a emersão num conjunto mais vasto de organizações as afaste da sua missão
fundamental, alerta.

31
Eschenfelder (2012) define trabalho emocional como “o trabalho que envolve os esforços dos trabalhadores para compreender os outros,
empatizar com a sua situação e internalizar os seus sentimentos” (p. 174).
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Estas três últimas propostas referem conceitos como a aproximação das organizações solidárias
quer de sistemas de trabalho em rede com outras organizações solidárias, quer do mundo dos
negócios, através da empresarialização de práticas e discursos ou de parcerias diretas com
empresas – tudo num ecossistema social em que o empreendedorismo social, as empresas
sociais, a filantropia e a Responsabilidade Social Empresarial tornam cada vez mais difusas as
fronteiras entre os dois tipos de organização. Assentam, também, na visão economicista e legalista
do papel das organizações solidárias de que Koschmann (2012) falava no início deste capítulo.
Oliveira et al. (2016), contudo, disputam esta visão economicista e defendem que “o elemento
distintivo e os fatores aglutinadores do que chamamos de comunicação do sector solidário são a
humanidade e os relacionamentos de vida na esfera pública, não mediados diretamente – ou
subscritos na sua origem – pela lógica de uma organização institucionalizada” (p. 2). É com base
na diversidade e complexidade do sector que propõem a inclusão de seis subcampos à
comunicação das organizações solidárias: 1) comunicação para o desenvolvimento, ou seja, para
a mudança coletiva, 2) comunicação nas relações no espaço cívico entre organizações ou
indivíduos cuja ação visa o bem-comum, 3) comunicação para a saúde, 4) sobre temas
ambientais, 5) comunicação sobre ciência e inovação e 6) comunicação religiosa.
Também Lewis recusa o enquadramento apenas economicista e propõe ao subcampo da
Economia Social dentro da Comunicação Organizacional dois rumos de investigação alternativos.
Primeiro, reconhecer que “dinâmicas comunicacionais complexas e, porventura, únicas têm lugar
neste sector”, pelo que pode ser um campo de estudo de determinados fenómenos
comunicacionais e organizativos mais rico do que as tradicionais organizações empresariais ou,
até, governamentais (Lewis, 2005, p. 241). Segundo, usar menos energias a defender a
importância deste subcampo junto da restante comunidade da Comunicação Organizacional e
mais a responder a problemas concretos das organizações solidárias. Sugere para isso três vias
alternativas: a congregação, a definição de estratégias futuras e a identificação das melhores
práticas (Lewis, 2012).
Por congregação, Lewis (2012) refere-se à reunião de líderes solidários numa comunidade de
aprendizagem sobre problemas, questões ou encruzilhadas comuns. O diálogo aí estabelecido
poderá permitir encontrar novas soluções para dificuldades comuns e resultar numa comunidade
de entreajuda efetiva. Sobre o pensamento prospetivo sobre a evolução do sector solidário,
entende que um relacionamento estreito entre profissionais e académicos será frutuoso na
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estimulação de pensamento estratégico e reflexão sobre o futuro das organizações solidárias:
tendências, comunicação, tipo de serviços prestados, modelos de governação ou padrões
organizativos. Por último, a autora refere a criação de parcerias de trabalho entre profissionais e
académicos para a estruturação de boas práticas existentes no sector solidário. Por ser esta a
linha de orientação seguida na presente investigação, vamos esmiuçá-la um pouco mais.
Lewis (2012) recomenda ao investigador que identifique organizações bem-sucedidas numa dada
área e documente os seus procedimentos. Para maximizar o impacto da investigação, as
conclusões devem ser partilhadas e buriladas com outros académicos. O último passo do
procedimento implica o regresso à organização solidária de origem para perceber por que razão
estas práticas são bem-sucedidas. Assim será possível, defende, evitar aplicações práticas
desajustadas e desenvolver uma explicação teórica para o fenómeno – dois resultados vantajosos
quer para os profissionais da área solidária, quer para a Academia. “Isto apenas já seria útil para
os líderes de organizações sem fins lucrativos que procuram modelos de melhores práticas,
olhando à falta de recursos e de acesso a consultores” (2012, p. 189).
A abordagem descrita assume-se pela positiva, pelo que maximiza as hipóteses de ser bem aceite
pela organização solidária. Não se pretende, nesta via, branquear a atuação destas organizações
ou escamotear o facto de serem, como as outras, cenário rico em hipóteses de melhoria de
procedimentos e estrutura. Mas quer-se ser um agente ativo na identificação e disseminação de
boas práticas, capazes só por si de melhorar o ambiente interno ou o relacionamento com o
ambiente externo às organizações solidárias e, desta conforma, contribuir para o desenvolvimento
de um sector de atividade de importância crescente na estabilização do tecido social e no
desenvolvimento económico e de cidadania (Lewis, 2012).
Esta atitude da parte dos estudiosos da Comunicação Organizacional é também defendida por
Eisenberg e Eschenfelder (2009). “A investigação devia abordar os aspetos pragmáticos de as
organizações solidárias se envolverem numa maior variedade de parcerias como forma de
responder à mudança do meio ambiente” (p. 375).
É precisamente esta a perspetiva assumida no presente trabalho. Uma investigação assente numa
perspetiva pragmática, que procurará elencar as boas práticas seguidas por organizações
solidárias portuguesas de referência no relacionamento com organizações do mundo lucrativo,
visando maximizar as hipóteses de assegurar a sua sustentabilidade, num contexto em que o
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recuo dos tradicionais apoios do Estado as compele a inovar na procura de recursos e em que as
organizações com fins lucrativos aproveitam de forma crescente o potencial da Responsabilidade
Social Empresarial (RSE), enquanto ferramenta das Relações Públicas (RP).
Mas antes de avançarmos para a investigação propriamente dita, vamos passar em revista a
principal literatura sobre Relações Públicas e Responsabilidade Social Empresarial.
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Capítulo 3. Relações Públicas e Marketing: reflexões sobre o impacto na cidadania
No enquadramento teórico das organizações e da Comunicação Organizacional, esta investigação
propõe-se olhar para a sua vertente de Responsabilidade Social Empresarial, uma área de atuação
reclamada pela disciplina de Relações Públicas - mas também pelo Marketing, como veremos
adiante. Pretende-se compreender e polemizar as várias correntes de pensamento relacionadas
com a Responsabilidade Social Empresarial, a sua legitimidade ética, o seu impacto (real ou
percecionado) e, em particular, a forma como as organizações solidárias podem, ou não, beneficiar
dos recursos que as empresas disponibilizam à sociedade civil.
Mas, antes, vamos brevemente estabilizar os conceitos de Relações Públicas, primeiro, e depois
de Marketing, olhando em particular para as suas vertentes relacionadas com a promoção de
causas sociais.

3.1

Relações Públicas ou criadores de boa vontade

A Responsabilidade Social Empresarial é uma descendência das Relações Públicas, assegura
Frankental (2001), e Clark (2000) defende que os dois conceitos partilham processos evolutivo,
de implementação e propósitos, pelo que se chegam a confundir. Com frequência, envolve dois
parceiros (Gonçalves, 2005a): organizações com fins lucrativos promotoras das iniciativas de
Responsabilidade Social e organizações solidárias através das quais essas iniciativas são
concretizadas:

As Relações Públicas são um campo de mediação que visa promover a interação nos espaços
inter, intra e transorganizacionais, uma vez que as organizações são vistas e atuam em rede de
negociações, considerando-se o panorama social e tecnológico contemporâneo. Tal propósito
requer a ampliação e a união de ações dos múltiplos campos da comunicação (Guedes et al.,
2014, p. 223 e 224).

Selecionamos esta definição porque assenta no pressuposto avançado pela teoria dos sistemas,
e partilhado pela investigação, segundo o qual as organizações existem em ambientes abertos,
que implicam constantes trocas de informação (ou de energia) com o ecossistema social em que

Relações Públicas e Marketing: reflexões sobre o impacto na cidadania |109

se enquadram. Salienta a importância da mediação dentro da organização, mas também entre
organizações, que devem trabalhar em rede a fim de maximizar o aproveitamento dos recursos
existentes e de melhor enfrentar os desafios do mundo atual. As organizações, dizem Guedes et

al. (2014), vivem numa relação de interdependência e de influência mútua com os stakeholders,
desde os trabalhadores e acionistas, até aos parceiros de negócio, fornecedores e clientes,
passando pela comunidade com que contactam, os agentes públicos e demais grupos de
influência. Cabe às Relações Públicas gerir o relacionamento entre a organização e todos os seus

stakeholders, ou seja, cabe-lhe o papel de boundary spanner (Kitchen, 1997).
Estamos, contudo, conscientes de que existe uma multitude de definições (Cutlip & Center, 1964;
Hutton, 1999) que não só refletem a evolução da disciplina ao longo das décadas e as diferenças
de postura entre as organizações e os estudiosos no campo, como abrem margem a acusações
pouco encomiásticas de que os profissionais são alvo.
Uma boa forma de compreender a evolução no tempo das Relações Públicas é através do sistema
de quatro modelos definido por Grunig e Hunt (1984; Gonçalves, 2010), que tem pontos de
contacto com a evolução dos modelos de comunicação já analisados no capítulo anterior e que
ajudará a enquadrar a perceção que o meio empresarial tem do que deve ser a Responsabilidade
Social Empresarial, como veremos adiante.
O primeiro modelo, de publicidade e natureza unidirecional, visava difundir junto dos meios de
comunicação de massa a melhor imagem possível da organização e dos seus produtos. Surgiu
num ecossistema económico e social onde a procura do lucro e a defesa dos interesses dos
acionistas eram aceites como a única prioridade das organizações. São desta altura afirmações
como "não existe má publicidade", atribuída ao empresário do entretenimento do século XIX
Phineas T. Barnum, ou "o público que se lixe", que terá sido proferida pelo magnata dos caminhosde-ferro Cornelius Vanderbilt (Grunig & Hunt, 1984).
A fiscalização pública às atividades das organizações e a maior capacidade reivindicativa das
organizações de trabalhadores, no final do século XIX e início do século XX, alteraram a forma
como os grandes negócios eram encarados e colocaram novas exigências à comunicação com o
exterior, constituindo o segundo modelo proposto por Grunig e Hunt. O percursor foi Ivy Lee – “um
revolucionário” das Relações Públicas (Domínguez, 2008, p. 31) –, que colocou em prática o
modelo chamado de informação pública. Lee defendia que as organizações devem trocar o
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secretismo de até então e prestar a informação pretendida pelos públicos, particularmente pela
comunicação social –, mas de forma controlada e mesclada com a informação especificamente
selecionada para transmitir uma imagem positiva da organização. Este modelo é também
unidirecional, mas avança a importância de transmitir informação verdadeira, factual. Um bom
exemplo foi a criação em 1914 da Fundação Rockefeller, que trouxe visibilidade pública à
filantropia do magnata da energia (uma tradição seguida depois pelo seu filho David, que morreu
já em 2017 com 101 anos de idade) e contribuiu para limpar a sua imagem, bem como a da
multinacional que fundou (Lattimore et al., 2002).
Os terceiro e quarto modelos têm carácter bidirecional e propalam como objetivo a obtenção de
consensos. O modelo assimétrico bidirecional surgiu na sequência da Primeira Grande Guerra e
do imenso sucesso obtido pela propaganda que desembocou na teoria hipodérmica ou das balas

mágicas de Harold Lasswell, segundo a qual os meios de comunicação de massa tinham o poder
de influenciar toda uma população, de maneira uniforme, com a mesma mensagem.
Edward Bernays, o seu principal pensador, levou as Relações Públicas para a Academia e
incorporou as teorias das Ciências Sociais e Comportamentais, possivelmente influenciado pelo
seu tio, Sigmund Freud. Bernays compreendeu que a opinião pública pode ser persuadida de tudo,
desde que sejam usadas técnicas científicas sociais de persuasão de massas, codificando ideias
pré-existentes e dando força às emoções que as sustentam (Grunig & Hunt, 1984; Kitchen, 1997).
Tal como Ivy Lee, Bernays incorporava o conceito de Responsabilidade Social nas Relações
Públicas – chegou a dizer que “Relações Públicas são a prática de Responsabilidade Social” (in
Gonçalves, 2005a, p. 407) – e valorizava o retorno de informação por parte da opinião pública,
mas apenas na medida em que permitisse à organização adaptar-se aos valores e às preferências
do mercado.
O último modelo, chamado de simétrico bidirecional, começou a ser teorizado nos anos 60, como
resposta ao declínio da perceção do público sobre os poderes instituídos, notório a partir dos anos
60 com eventos como Watergate, o embargo petrolífero e a guerra do Vietnam (Argenti, 1998).
Foi formulado para permitir uma compreensão mútua, uma retroalimentação informativa entre a
organização e os stakeholders – uma influência direta da teoria dos sistemas, que deixou clara a
permeabilidade das fronteiras das organizações com o seu ecossistema.
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Este quarto modelo assume-se como de rutura face os anteriores objetivos de persuadir ou
manipular o público e invoca a intenção de compreender e responder às suas necessidades. “A
comunicação simétrica bidirecional origina melhores relacionamentos de longo prazo com os
públicos do que os outros modelos” (Grunig & Grunig, 2009, p. 680). Envereda, portanto, por uma
perspetiva ética das Relações Públicas, que desembocou, posteriormente na proposição de um
quinto modelo de Relações Públicas, o modelo simétrico de motivação mista: um híbrido que
combina os interesses da empresa com os da sociedade, ou seja, técnicas de persuasão e de
sintonia de interesses (Gonçalves, 2005a). Como avança Clark (2000), na mesma época em que
se defendia um modelo igualitário e bidirecional de Relações Públicas, surgiam também as bases
para que a orientação teórica da disciplina se aproximasse do conceito de Responsabilidade Social.
Numa só frase, Hutton (1999) propõe uma outra forma de compreender a evolução das Relações
Públicas, pelo menos até ao início do milénio: “De certa forma, pode dizer-se que as Relações
Públicas evoluíram de ‘o público é enganado’, para ‘o público que se lixe’, para ‘o público é
manipulado’, para ‘o público é informado’ e para ‘o público é envolvido ou acomodado’32” (p. 201).
Como vemos, estamos muito longe de 1882, quando Dorman Eaton terá cunhado a expressão
Relações Públicas, numa aula na Escola de Direito de Yale, contam Lattimore et al. (2002).
Acrescentam que seis anos depois, George Westinghouse contratou Ernst Heinricks para dirigir o
primeiro gabinete de Relações Públicas, com a missão de ganhar uma batalha entre dois grandes
cientistas, Thomas Edison e Nikola Tesla, sobre que sistema de transporte de eletricidade em alta
(grossista) deveria ser adotado: se a corrente contínua de Edison, se a alternada de Tesla
(Lattimore et al., 2002). Acabaram por vencer as ideias de Tesla, com o apoio de Ernst Heinrichs,
após uma batalha de Relações Públicas que implicou, entre inúmeros outros episódios, a
eletrocussão de um elefante e a invenção da cadeira elétrica como método de execução da pena
de morte.
Desde então, e “durante o século XX, as Relações Públicas foram dominadas por académicos e
profissionais norte-americanos” (Verčič et al., 2001, p. 374) e espalharam pelo mundo uma visão
américo-centrada da profissão, lamentam os teóricos pós-colonialistas Munshi e Kurian (2005). O

32
No original, as expressões são “the public be fooled”, “the public be damned”, “the public be manipulated”, “the public be informed”, “the public
be involved or accommodated” (Hutton, 1999).
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domínio norte-americano não quer dizer, contudo, que a disciplina não tenha frutificado um pouco
pelo planeta, como se pode ver no trabalho compilado por Sriramesh e Veri (2009).
Em Portugal, a disciplina começou a impor-se de forma profissionalizada nos anos 60, quando
empresas multinacionais como a Mobil ou a Shell trouxeram consigo novas estratégias de gestão
e comunicação, sistematizadas na profissão do Relações Públicas por Avelar Soeiro, dado por
Sobreira (2014) como o pai da disciplina em Portugal.

3.2

Pode o Marketing ser solidário?

Como vimos, Frankental (2001), Clark (2000) e Carroll (2016) enquadram a Responsabilidade
Social Empresarial na esfera das Relações Públicas, mas nem todos os autores lhe conferem esta
exclusividade. Wolstenholme (2013) e L’Etang (2010), por exemplo, reconhecem que as Relações
Públicas e o Marketing possuem características e trajetórias distintas, mas acreditam que ambas
visam construir um relacionamento com os públicos-alvo e cumprir um ideal de serviço público.
Ou seja, defendem que as duas disciplinas têm uma missão ligada à prática de Responsabilidade
Social Empresarial e salientam, em específico, o papel desempenhado pelo Marketing Social e de
Causas.
O conceito de Marketing data de meados dos anos 50, quando grandes empresas sentiram
necessidade de “superar as limitações das organizações incompreensivas", ou seja, as limitações
das empresas que não se abrem à opinião da comunidade nem atentam nas suas necessidades
(Kotler, 1978, p. 67).
Na sua origem (Gomes & Kury, 2013), estava centrado no produto e encarava o público-alvo como
um ser cerebral, com necessidades físicas que podiam ser supridas através do produto da
organização. O seu grande objetivo era vender o produto, seguindo as teorias hipodérmicas da
comunicação, unidirecionais, da altura – era o tempo do Marketing 1.0. Numa segunda fase, o
advento das tecnologias da informação deu lugar ao Marketing 2.0, centrado no consumidor, cujas
necessidades já não eram encaradas como apenas físicas, mas também emocionais. A
diferenciação do produto era a chave para fomentar um relacionamento com o consumidor que
era incentivado a comunicar com a organização.
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Já neste milénio, a massificação do acesso à Internet, a crise financeira global, a globalização, as
crescentes preocupações com o ambiente e a capacitação do consumidor – agora transformado
em prosumer33, na terminologia de Toffler (1981) – deram origem ao Marketing 3.0, teorizado por
Kotler et al. (2014). Neste modelo, além de conquistar a mente e o coração, o Marketing procura
captar o espírito, já não de consumidores, mas de pessoas, enquanto seres emocionais e
espirituais. O objetivo das organizações passa a ser, não vender produtos (Marketing 1.0) nem
satisfazer e manter os consumidores (Marketing 2.0), mas sim melhorar o mundo e contribuir
para a sustentabilidade holística do ecossistema ambiental e social em que operam.
Kotler et al. (2014) resumem, com uma certa dose de cinismo, ou de pragmatismo:

Os consumidores estão agora não só à procura de produtos e serviços que satisfaçam as suas
necessidades, mas também à procura de experiências e planos de negócio que toquem o seu lado
espiritual. Fornecer significado é a proposta de valor do futuro do Marketing. O plano de negócios
movido por valores é a nova aplicação imbatível do Marketing 3.0 (p. 34).

No fundo, a proposta de técnica comercial postulada por Kotler implica incorporar no âmago das
empresas uma forma de organização, processos e cadeias produtivas, gestão de pessoal,
internalização de custos e externalização de benefícios, enfim, uma postura perante os

stakeholders que a tornam semelhante às teorias das Responsabilidade Social Empresarial, como
veremos adiante. Num extremo, pode até dizer-se que o Marketing em versão 3.0, se colocado
em prática, poderia substituir certas organizações solidárias nas suas missões sociais.
A proposta de Marketing 3.0, no fundo e na prática, condensa numa teoria unificada e práticas
que, há muito, são desenvolvidas pelos profissionais, como o Marketing Social ou de Causas. De
facto, logo na origem da disciplina, levantou-se a questão da definição de estratégias de venda não
só de bens e serviços, mas também de causas sociais. Quando G. D. Wiebe perguntou, nos anos
50, "por que razão não se pode vender a fraternidade como se vende sabão?" (cit. in Edger et al.,
2011, p. 236), abriu a porta a que, duas décadas mais tarde, Kotler e Zaltman (1971) cunhassem
o termo Marketing Social, assente na “perceção de que constitui uma tecnologia com provas dadas
33
Conceito desenvolvido por Alvin Toffler (1981) para designar a sociedade na qual a ubiquidade das tecnologias da informação e comunicação
esbateram as barreiras entre a economia visível, oficial, contabilizada, remunerada e a economia não mercantilizada, do trabalho doméstico, de
socialização e não remunerado. Esta é a sociedade do “faça você mesmo”, na qual as empresas externalizam o custo do trabalho e os cidadãos
são, em simultâneo, produtores e consumidores – é a era da Terceira Vaga. A Primeira Vaga correspondeu à invenção da agricultura e a Segunda
Vaga decorreu da Revolução Industrial.
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e potencialmente muito poderosa para produzir comportamentos sociais desejáveis” (Andreasen,
1997, p. 3).
Kotler e Zaltman (1971, p. 5) definem da seguinte forma o Marketing Social: é "o design, a
implementação e o controlo de programas pensados para influenciar a aceitação de ideias sociais,
envolvendo considerações sobre o planeamento do produto, o preço, a comunicação, a
distribuição e a pesquisa de mercado”. Ou seja, assenta nos pressupostos do Marketing comercial
– a saber, 1) a análise SWOT34 que clarifique o propósito da campanha; 2) a segmentação do
mercado para selecionar o público-alvo; 3) o estabelecimento dos objetivos e metas mensuráveis
e identificação das barreiras (reais ou percecionadas), dos benefícios e custos e da concorrência;
a elaboração de um marketing mix assente nos chamados 4 P’s (produto, preço, ponto de venda
e promoção, ou comunicação); e 5) na definição de planos de avaliação, orçamentação e
implementação (Kotler & Lee, 2009; Hastings, 2011) – mas com adaptações.
No Marketing Social, o produto é a obtenção de um dado comportamento social, seja no sentido
da adoção (como cumprir os limites de velocidade na estrada), da rejeição (deixar de fumar) ou
da modificação (aumentar o nível de atividade física). O preço é o custo associado à atitude tomada
perante o comportamento que se quer influenciar e a promoção (comunicação) utiliza as técnicas
necessárias para persuadir o público-alvo a adotar esse comportamento. Para isso, aceita que não
bastam meras palavras ou regulação pública para alterar um comportamento social. É preciso
compreender que perceção o público-alvo tem do seu interesse próprio, quais barreiras existentes
à adoção do comportamento desejado (de que forma podem ser minimizadas ou eliminadas) e
que forças competem com esse comportamento desejado, ou seja, que fatores contribuem para
dificultar ou impedir a sua adoção (Lee et al., 2011).
Hoje, diz Hastings (2011), "o Marketing Social está a ganhar tração" junto de profissionais e
teóricos como um instrumento na resolução de um leque de problemas sociais, incluindo
"organizações sem fins lucrativos (...) [que] estão usar alguns ou todos os tipos de práticas
discutidas neste livro para obter mudança social" (p. 6).
A segunda prática tradicional do Marketing corporizada na teoria do 3.0 – e também com pontos
de contacto com a Responsabilidade Social Empresarial – é o Marketing de Causas, definido como

Leigh (2006) define a análise SOWT como a identificação dos fatores adjuvantes e inibidores que uma organização enfrenta, quer internamente
(as suas forças e as fraquezas) quer no ambiente externo (as oportunidades e as ameaças). Da sua interpretação e cruzamento resulta a estratégia
que a organização deve seguir.
34
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"a estratégia de venda de produtos e serviços com valor social acrescido" (Cusot & Falconi, 2012,
p. 69). A sua origem é atribuída a uma campanha da American Express, que doou um dólar por
cada dólar movimentado através dos seus cartões de crédito, para financiar o restauro da Estátua
da Liberdade (Kotler et al., 2012).
Se o Marketing Social utiliza as ferramentas (adaptadas) do Marketing comercial para influenciar
o comportamento de indivíduos ou grupos sociais, o Marketing de Causas implica que uma
empresa destine a uma organização solidária uma parte das receitas obtidas com a venda de
certos bens e serviços, devidamente assinalados, para que o consumidor saiba que, através da
compra, está a contribuir para determinada causa. Trata-se de uma parceria na qual cada parte
tem algo a oferecer à outra, para benefício mútuo (Aschermann, 2010), uma "estratégia cada vez
mais popular, com uma proposição de win win win", baseada na premissa de que “os
consumidores se preocupam com a virtude cívica e a natureza bondosa das empresas" (Lee &
Kotler, 2011, p. 425). A simbiose é também salientada por Santos et al. (2012), que atribui às
organizações solidárias a liderança na conceção dos projetos, na seleção das empresas parceiras
e dos produtos comerciais e na execução da operação. Só assim, argumenta, podem certificar-se
de que a campanha é posta em prática com rigor ético e em benefício mútuo.
Aqui, a relação entre uma empresa e uma organização solidária é evidente, formalmente assumida
e publicamente divulgada. Essa divulgação é, aliás, fundamental para o sucesso da campanha, já
que sem ela desapareceria o incentivo para que o consumidor comprasse um determinado bem
ou serviço. Através do Marketing de Causas, portanto, a empresa pode ser parte integrante de um
projeto destinado a contribuir para a resolução de uma fragilidade social. Ou seja, concluem Cusot
e Falconi (2012), o Marketing Social, o Marketing de Causas e a Responsabilidade Social
Empresarial traduzem realidades diferentes, mas os pontos que partilham levam a que sejam,
com frequência, usados de forma indistinta.
A proximidade entre as disciplinas é reforçada por Balonas (2011). Num estudo sobre publicidade
a organizações solidárias, afirma que “a publicidade de carácter social tem-se desenvolvido na
direta proporção de questões como o marketing social e a responsabilidade social das empresas,
temas de crescente atualidade no espaço comunitário e mundial” (p. 15).
O futuro dirá se a abordagem do Marketing 3.0 aos desafios sociais será apenas mais uma
ferramenta comunicativa usada pelas empresas para diluir críticas públicas e evitar que práticas
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pouco éticas tragam repercussões negativas para a empresa ou se as transformará em "bons
cidadãos empresariais", que abordem "profundamente os problemas sociais nos seus planos de
negócio", como esperam Kotler et al. (2014, p. 133). Mas, pelo menos nominalmente, estas
ferramentas do Marketing apelam a conceitos como a compaixão, a felicidade ou fazer a diferença
na sociedade, que encaixam na perfeição na praxis das organizações solidárias. Não são as únicas.

3.3 Valor criado ou valor partilhado, ou como aumentar o que se partilha

A aproximação a conceitos e objetivos como compaixão, sustentabilidade, contributo para o bem
social não é exclusiva do Marketing. Para Dempsey (2012) “o rápido crescimento do
empreendedorismo social e do Marketing de Causas indicam uma crescente diluição das fronteiras
entre as organizações sem fins lucrativos e os grupos empresariais”, pelo que as organizações
solidárias devem deixar de ser encaradas como “espaços sagrados” da esfera solidária (p. 148).
Dempsey (2012) nomeou o Marketing de Causas, mas podemos acrescentar aqui toda a evolução
da disciplina, já descrita, em direção ao campo de ação tradicional das organizações solidárias.
Nomeou também o empreendedorismo social, matéria da esfera da Economia, de onde têm
também saído conceitos como a Teoria do Valor Partilhado, de que falaremos adiante, e de
empresa social, que procura “alternativas institucionais e organizacionais às tradicionais
organizações do Estado e do Mercado, inspirada numa lógica de articulação da ação económica
e da ação social” (Quintão, 2004a, p. 6).
Os conceitos de empreendedorismo social e de empresas sociais foi explorado por Mohamad
Yunus, vencedor um Prémio Nobel da Paz de 2006 por ter disseminado o microcrédito em larga
escala através do Grameen Bank, no Bangladesh, e que o define desta forma: Um negócio social
é um negócio movido por causas (2007). Uma empresa (ou negócio) social é criada por
empreendedores interessados em solucionar um problema social para o qual ainda não exista
resposta eficaz no mercado ou que propõem uma solução de valor mais eficiente do que as
existentes. Está em franco crescimento dentro da estrutura da Economia Social e pode ser visto
como uma forma de “capitalismo social”, assegura Loosemore (2015, p. 724).
O racional para a sua admissão na esfera de uma organização solidária é o da subsidiação
cruzada, na qual a atividade lucrativa é desenvolvida para libertar fundos capazes de sustentar a
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atividade solidária. “Fundamental é que as actividades lucrativas não venham nunca a desvirtuar
o sentido de missão da organização, nem tão-pouco passem a ser actividades mais importantes
do que aquelas que correspondem à razão de ser da organização e pela qual esta última foi
criada”, alertam Andrade e Franco (2007, p. 15).
Aqui, os investidores podem recuperar o dinheiro aplicado, mas não apropriar-se de outros
excedentes. Não quer dizer que não devam existir resultados positivos. Pelo contrário. Yunus
conceptualiza estes negócios como lucrativos – desde que o lucro não seja o objetivo primordial e
seja reinvestido na organização – e defende que o seu desempenho seja avaliado mediante o
impacto na sociedade ou no ambiente, e não mediante o retorno para o acionista.
Aliás, o ecossistema das empresas sociais tem vindo a crescer desde os anos 90 (Quintão, 2004a),
beneficiando do impulso de organizações internacionais como União Europeia, que propiciou o
surgimento da EMES, uma rede de centros de investigação universitários europeus que trabalha
para desenvolver um corpo teórico e empírico em torno dos conceitos de empresa social,
empreendedorismo social, economia social e economia solidária (EMES, s.d.).
Contudo, não se deve confundir o conceito de empresas sociais com o das empresas capazes de
se redefinirem para explorar um mercado que, até há bem pouco tempo, era negligenciado: o
fundo da pirâmide social do mundo, as cerca de mil milhões de pessoas que vivem com menos
de um dólar norte-americano por dia, ou as perto de quatro mil milhões vivem com menos de dois
dólares.
No início do milénio, o meio empresarial começou a tomar consciência do potencial de consumo
existente entre os mais pobres do planeta, o chamado bottom billion35 (Prahalad & Hart, 2002).
Esta imensidão de pessoas quer ter acesso aos bens de consumo exibidos na televisão ou pela
Internet e, apesar do seu baixíssimo poder de compra, acabam por pagar mais pelos bens e
serviços de subsistência do que se vivessem em países desenvolvidos. Blowfield e Murray (2011)
dão, até, o exemplo da água potável, mais cara num bairro de lata da capital do Quénia, Nairobi,
do que em Nova Iorque, uma das cidades mais ricas do mundo.
Além do mais, esta população pode ser um mercado mais lucrativo do que os poucos
consumidores ricos dos países em vias de desenvolvimento ou, sequer, a classe média emergente

35

A expressão cunhada por Prahalad e Hart (2002) para designar os mil milhões de pessoas que vivem no fundo da pirâmide social.
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(Prahalad & Hammond, 2002). Desenvolve-se assim o conceito de explorar “a fortuna no fundo
na pirâmide”, o que dá origem ao advento do “capitalismo inclusivo”, prometem Prahalad e Hart
(ibidem, p. 1), reduzindo o fosso entre os mais ricos e os mais pobres do planeta, prometendo às
empresas novas fontes de crescimento e lucros e descortinando uma sociedade liberta da pobreza
e do desespero, mais longe do caos político e do terrorismo e do desastre ambiental. “O que
poderia ser considerado um exercício de Responsabilidade Social Empresarial há apenas uma
década é agora um imperativo de negócios para os próximos 50 anos”, defende Hansen (2005,
p. 1).
Na prática, a teoria advoga uma vaga de inovação, através da qual as empresas reconceptualizam
os seus bens e serviços, de forma a torná-los acessíveis a quem tem um poder de compra
reduzidíssimo. Em simultâneo, contribuem para aumentar o rendimento disponível, ao propiciar a
criação de novas atividades económicas, como a rede de distribuição de bens e serviços pensados
especificamente para este mercado. É o que Christensen e Overdorf (2000) chamam de “mudança
disruptiva”, que retira as empresas da sua zona de conforto e as força a adaptar processos, cultura
e novas práticas de negócio, para dar pela primeira vez na história, acesso a bens e serviços até
então demasiado caros para a maior parte da população mundial.
A gigante britânica Unilever foi pioneira neste segmento de mercado, na Índia, ao adaptar-se à
concorrência de uma empresa local, Nirma, que começou a vender detergentes em embalagens
pequenas, produzidas a baixo custo e aproveitando a rede capilar de pequenas lojas de bairro
onde os mais pobres dos pobres se abastecem. O modelo de negócio, que assentava no
esmagamento dos custos de produção e em vendas em grande volume, foi de tal forma bemsucedido que acabou exportado para o fundo da pirâmide social de outros países em vias de
desenvolvimento (Prahalad & Hart, 2002). Um elemento-chave de sucesso, avançam os autores,
é a definição de parcerias com instituições públicas, bancos, empresas e organizações solidárias
locais.
Um outro exemplo de um negócio configurado para aproveitar o potencial de mercados com
capacidade de compra extremamente baixa e para criar fontes de receitas para a população é a
Globe Telecom, uma empresa das Filipinas que criou uma rede de agentes autorizados a carregar
saldo de telemóveis, por via eletrónica, deixando assim de ser necessário produzir e distribuir
novos cartões SIM. No sistema anterior, as pessoas tinham de comprar o cartão SIM pré-carregado
e deitavam-no fora uma vez esgotado o saldo. Este sistema tinha duas grandes falhas: o preço da
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comunicação era alto, já que além de tempo de comunicação era necessário pagar o próprio
cartão SIM; e criava um problema ambiental, uma vez que o país não tem um sistema de
reutilização ou reciclagem dos cartões. Note-se que países como as Filipinas não têm uma
população bancarizada nem uma rede capilar de terminais Multibanco, como Portugal, mas
segmentos cada vez mais significativos da população mundial têm telemóvel.
A movimentação virtual de dinheiro é, também, uma inovação tecnológica destinada a aproveitar
o bottom billion. Nas Filipinas, onde 40% da população tem um telemóvel e está familiarizada com
o envio e receção de SMS (Owens & Bantug-Herrera, 2006), em 2004, a mesma Globe Telecom
criou o GCash, um sistema que permite fazer transferências eletrónicas de dinheiro através de um
simples SMS enviado a partir do mais básico dos telemóveis. Num país sem uma rede bancária
capilar, “o telemóvel é assim transformado numa carteira eletrónica” (Alampay & Bala, 2009, p.
6), dispensando a movimentação física de dinheiro – um traço especialmente importante nas
zonas mais remotas, de acesso terrestre mais difícil, mas progressivamente cobertas por rede de
telemóvel.
Numa linha similar, também os países da África subsaariana continuam sem qualquer rede
bancária ou, sequer, uma cobertura mínima de estradas ou de linhas de telefone fixas, mas estão
cada vez mais abrangidos por tecnologia móvel. No Quénia, a Safaricom, uma empresa de
telecomunicações, adaptou a tecnologia que permite carregar saldo de telemóvel e, em 2007,
lançou uma moeda virtual, a M-PESA (Pesa significa dinheiro, em suaíli). Aqui já não se trata de
manusear eletronicamente a moeda nacional, mas sim de criar uma nova moeda, virtual, mas
com aceitação generalizada junto da população. Cada utilizador só necessita de um telemóvel com
um cartão SIM (não são precisos smartphones) para acumular saldo de M-PESA e, através de uma
simples mensagem de telemóvel, comprar pequenos itens num mercado de rua, pagar contas ou
carregar saldo de eletricidade ou água, transferir dinheiro virtual de uma parte para outra do país
ou fazer poupança, entre outros (Jack & Suri, 2011). A Safaricom contornou, desta forma, todo o
sector bancário do país, que não servia nas necessidades da maior parte da população. Hoje, a
M-PESA circula, em moldes semelhantes, na Tanzânia e da África do Sul.
Ainda anterior à experiência asiática e africana é a brasileira, onde desde 2002 circula a moeda
social (e também virtual) Palmas. Foi desenvolvida não por uma empresa de telecomunicações,
como a M-Pesa, mas por um banco comunitário, de caráter solidário, especializado na concessão
de microcrédito. O Banco Palmas foi criado nos anos 80, por uma associação de moradores de
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um subúrbio da cidade de Fortaleza, com o objetivo de fornecer serviços bancários a uma
população sem acesso ao sistema financeiro. Num diagnóstico aos utilizadores e beneficiários do
Banco Palmas, Júnior (2008) concluiu que os objetivos fixados para o impacto da instituição junto
da comunidade “foram totalmente atendidos” (p. 55). Este sistema já exige, contudo, um país
mais evoluído, uma vez que obriga ao uso de smartphones com ligação à Internet (os exemplos
atrás referidos apenas requerem uma tradicional ligação por GSM).
Outros exemplos da forma como o mercado – lucrativo ou solidário – se ajusta às necessidades
das comunidades mais desfavorecidas são a venda de produtos de tecnologia extirpados de todas
as funcionalidades ou características, que não as essenciais, para reduzir o custo de produção.
Ou de produtos embalados em quantidades menores, que podem ser vendidos a uma fração do
preço a que o mesmo produto é vendido no Ocidente, em embalagens XL – o que está a criar um
problema ambiental, já que as embalagens são vendidas em países sem capacidade de
reciclagem.
Em suma, as empresas sociais, cujo objetivo primordial não é o lucro, ou as multinacionais que
se reinventam para servir uma imensa maioria da população mundial são dois exemplos de
evoluções no mundo empresarial que, de alguma forma, constituem uma ponte entre o tradicional
mundo mercantil e o mundo solidário. Uma terceira via foi recentemente proposta por um dos
mais famosos economistas de Harvard, Michael Porter, conhecido dos portugueses por ter
assinado um estudo prospetivo da economia nacional, em 1994, no qual recomendou ao país que
investisse os recursos em sectores bem identificados, incluindo nos sectores tradicionais, mas
numa lógica de subida da cadeia de valor.
As premissas de partida da Teoria do Valor Partilhado de Porter e Kramer (2011) são simples.
Dizem que o capitalismo está cercado por quem o encara como a causa dos problemas sociais,
ambientais e económicos e que as empresas são vistas como prosperando à custa do mundo,
ainda que adotem práticas de responsabilidade social. Os autores reconhecem que boa parte do
problema são as empresas elas próprias, já que continuam a perseguir modelos de
desenvolvimento desatualizados, dão a primazia ao resultado financeiro de curto prazo e ignoram
realidades como a escassez dos recursos naturais de que dependem ou as consequências que as
deslocalizações industriais têm para a sua base de consumidores. Mas atribuem também
responsabilidade ao poder político, que dizem estar a onerar em demasia as empresas na procura
por soluções para problemas sociais e ambientais. Quanto à sociedade civil, reconhecem que os
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sucessivos escândalos e casos de corrupção que induziram uma severa recessão económica no
mundo ocidental, na última década, justificam o descrédito com que encaram o meio empresarial.
Com base nestas premissas, Porter e Kramer (2011) propuseram uma tese, a que chamaram
Valor Partilhado, segundo a qual mais importante do que distribuir melhor o valor existente, uma
perspetiva ligada à tradicional Responsabilidade Social Empresarial, é aumentar esse valor. Ou
seja, as empresas devem colaborar com a sociedade para aumentar a quantidade de valor
existente, reparti-lo e, assim, conseguir mais felicidade social. A lógica subjacente é uma evolução
face ao capitalismo que hoje domina o mundo e assenta no pressuposto de que o lucro não é todo
igual: um lucro imbuído de propósitos sociais não só permite um maior desenvolvimento da
sociedade como avança o crescimento da própria empresa, defendem. O próximo passo
transformativo do pensamento sobre a gestão é, portanto, incorporar os temas sociais no âmago
da estratégia empresarial.
Note-se que esta proposta difere da proposição do liberal puro e duro Milton Friedman (1962),
segundo a qual a empresa deve priorizar a procura do lucro acima de tudo, sem preocupações
com o impacto que tem a montante e a jusante da cadeira de produção e tendo apenas como
constrangimentos o cumprimento das regras do jogo, ou seja, da livre e sã concorrência e dos
limites da lei. Não lhe compete, defende, envolver-se na resolução de problemas sociais e
ambientais, papel que remete para o Estado. Para Friedman, o próprio conceito de
responsabilidade social era pernicioso:

Poucas tendências poderão, de forma tão abrangente, minar as próprias fundações da nossa livre
sociedade quanto a aceitação por parte dos agentes empresariais de uma responsabilidade social
que não a de obter o máximo lucro possível aos seus acionistas. Esta é uma doutrina
fundamentalmente subversiva (Friedman, 1962, p. 112 e 113).

Em resumo, Friedman entende que uma empresa, isolada e autocentrada, deve internalizar a
maior proporção possível do valor criado e externalizar o máximo dos impactos negativos. Pelo
contrário, na sua proposta de Valor Partilhado, Porter e Kramer (2011) baseiam-se num trabalho
colaborativo entre todos os intervenientes no processo produtivo, de forma a aumentar o valor
criado ao longo de toda a cadeia de produção, valor esse apropriado por cada um na respetiva
proporção.
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Num exemplo prático, Porter e Kramer (2011) debruçaram-se sobre o Comércio Justo de cacau
na Costa do Marfim e constataram que práticas socialmente responsáveis aumentaram o
rendimento dos produtores em 10 a 20%. Mas se os compradores se relacionarem com os
fornecedores de forma a equipá-los com melhores técnicas de cultivo, fertilizantes e sementes, o
rendimento dos produtores sobe 300%. Em troca, os compradores têm acesso a melhor cacau,
pelo qual estão dispostos a pagar mais, para assim oferecerem um produto de melhor qualidade
aos clientes – e mais caro. Ou seja, não se trata aqui de a empresa comercial remunerar melhor
os produtores da matéria-prima (de melhor distribuir a riqueza existente), mas sim de melhorar a
cadeia produtiva de forma a aumentar a riqueza criada, em benefício de todas as partes envolvidas
(Porter & Kramer, 2011).
Para isso, a estratégia passa pelo repensar dos bens e serviços de forma a adaptá-los às
necessidades dos consumidores; por redefinir o conceito de produtividade, admitindo que passa
pela melhoria das capacidades de todos os elementos da cadeia de produção; e por permitir o
desenvolvimento de negócios locais, que criem riqueza local enquanto fornecem as multinacionais.
No fundo, agregam sob o chapéu de Valor Partilhado conceitos disputados como o de
Responsabilidade Social Empresarial, inovação social, empreendedorismo social, estratégia
antimercado ou fundo da pirâmide (Crane et al., 2014).
“O que é bom para a sociedade é bom para as empresas, a longo prazo", defendeu Porter numa
entrevista (2011), adaptando a famosa premissa de um executivo da indústria automóvel, que
afirmou no Comité das Forças Armadas do Senado norte-americano, em 1953, que "o que é bom
para a General Motors é bom para os Estados Unidos" (Fogel et al., 2008). É uma inversão radical
da realidade atual, que poderá ser uma derradeira oportunidade para que a sociedade favoreça o
sistema e a empresa capitalista, reconhecem. É que as empresas continuam "presas numa
mentalidade de Responsabilidade Social, que coloca os princípios sociais na periferia, e não no
centro" da estratégia, em vez de potenciarem a sua capacidade para criar "valor económico de
uma forma que também crie valor para a sociedade, por se debruçar sobre as suas necessidades
e desafios" (Porter & Kramer, 2011, p. 4).
A Teoria do Valor Partilhado recebeu uma enorme atenção por parte da comunidade empresarial,
de académicos das áreas da gestão e das organizações e de entidades do sector solidário (Crane

et al., 2014; Wójcik, 2016) – em boa parte porque enquadrou as matérias da Responsabilidade
Social Empresa numa linguagem empresarial, o que é “particularmente importante para avançar
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causas sociais dentro de empresas” (Crane et al., 2014, p. 4) – e rapidamente espalhou-se pelo
mundo. Em Bruxelas, foi adotada pela estratégia de Responsabilidade Social da Comissão
Europeia e chegou, também, a Portugal. Em 2013, um grupo de jovens líderes sociais assinou o
Manifesto Shared Value Nation (Eslider, 2013), onde recusam a dicotomia entre o social e a
criação de valor social, por um lado, e o económico e a criação de valor económico, por outro.
Propõem em alternativa uma orientação que, em simultâneo, almeje um maior valor social e
económico, através de um trabalho em rede e uma atitude capacitadora (e não de controlo) da
cadeia de valor.
O Manifesto Shared Value Nation propunha sete propostas concretas: angariar a colaboração da
Presidência da República, adaptar o quadro legal nacional para acomodar a figura jurídica de
empresa social, encontrar formas de financiamento de projetos de inovação social, melhorar o
modelo de governance, aumentar a formação específica, criar espaços online de partilha de
conhecimento e mediatizar casos de sucesso através de prémios e, por último, ancorar as
iniciativas numa cidade que se assuma como socialmente inovadora (Eslider, 2013). Num período
de apenas três anos, vários destes objetivos foram já alcançados, desde a colaboração do então
Presidente da República Cavaco Silva até à criação de prémios de inovação social e, pela primeira
vez, a existência de fundos europeus exclusivamente dedicados à inovação social.
A Teoria do Valor Partilhado parte dos princípios básicos de geração de valor económico das
empresas capitalistas e soma-lhe a vantagem competitiva de, também, criar valor social, no que
diz ser uma simbiose de objetivos cumulativos. “Aprofunda a prática de gestão através do
alargamento dos objetivos e pode, potencialmente, mudar a perceção relativa dos negócios e o
seu papel na criação de bem social”, reconhece Aaker (2011, p. 1). Wójcik (2016) acrescenta que
esta teoria difere da Responsabilidade Social Empresarial, que defende a transferência de parte
dos lucros da organização dos acionistas para a sociedade e o ambiente; já o Valor Partilhado
apregoa o aumento global do valor que se cria e a sua repartição por todos os stakeholders.
A proposta aparenta ser, à primeira vista, a simbiose perfeita, mas é-lhe tecido um conjunto de
críticas, de ordem pragmática e académica, que podem transformar uma “promessa sedutora”
numa, “em última instância, resposta mais reacionária do que transformativa à crise do
capitalismo” (Crane et al., 2014, p. 1 e 2). Do ponto de vista académico, a Teoria do Valor
Partilhado é acusada de não diferir do que é já postulado pela Responsabilidade Social
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Empresarial, pela gestão orientada para os stakeholders ou pela inovação social (Aaker, 2011;
Crane et al., 2014).
Quanto à substância, argui-se que ignora tensões entre objetivos sociais e económicos (Aaker,
2011). Crane et al. (idibem) usam um (nada inocente36) exemplo de uma produtora de cacau que
usa trabalho escravo para maximizar os lucros. Neste cenário, seria impossível haver um consenso
entre acionistas e stakeholders como ativistas contra a escravatura. Ao não abordar o conflito entre
objetivos sociais e económicos, a Teoria do Valor Partilhado – tal como a Responsabilidade Social
Empresarial, já agora – pode levar as empresas a debruçarem-se apenas sobre as questões sociais
menos complexas e a concentrarem-se no greenwashing37 da sua imagem.
Crane et al. acrescentam que, em vez de criar clusters de negócios locais de forma equitativa, a
teoria pode redundar num aumento das desigualdades que desemboque em migrações, na
excessiva concentração de população num dado local ou crie uma dependência desmesurada de
uma determinada indústria. Recordam, ainda, que a realidade insiste em desmentir o pressuposto
de que o Estado é um regulador eficaz da atividade económica e que as empresas são cumpridoras
fiéis – premissas do Valor Partilhado.
Por último, Aaker (2011) lamenta que a teoria não considere o impacto, interno ou externo, que
pode ter na marca e sugere, em alternativa, que as empresas desenvolvam programas sociais
alavancados em competências que já possuem, como a Fundação Home Depot e o programa
Habitat for Humanity (HfH, s.d.). E Wójcik (2016) acrescenta que lhe falta uma conceptualização
teórica mais firme e uma evidência empírica suficiente sobre a aplicação prática, para que possa
ser tomada como uma alternativa séria ao atual modelo capitalista.
Em resumo, Crane et al. (2014) rematam desta forma as críticas feitas à Teoria do valor Partilhado
enquanto última esperança de renovação do capitalismo aos olhos da opinião pública:

Procura resolver o macro e sistémico problema do capitalismo mudando comportamentos ao nível
micro, da empresa. Quer repensar o papel da empresa sem questionar a santidade do

O trabalho de Porter e Kramer foi desenvolvido ao longo de um trabalho de consultoria prestado para a Nestlé, um dos grandes produtores de
chocolate do mundo, e que foi pioneira em programas de Valor Partilhado, ao mesmo tempo que, por exemplo, vende produtos cada vez mas
açucarados, que aumentam o nível de adição dos consumidores, revelam Crane et al. (2014).
Elving (2011) define greenwashing como o uso de ferramentas de Marketing ou de Relações Públicas para transmitir uma impressão errada
sobre o desempenho ambiental da organização, conquistando boa vontade junto dos stakeholders, apesar de ter, na realidade, um comportamento
que estes entenderiam como inaceitável. Bowen e Aragon-Correa (2014) especificam que o greenwashing se concretiza através da “divulgação
seletiva de informação positiva sem que haja total divulgação de informação negativa” (p. 107).
36

37
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autointeresse corporativo. Visa restaurar a legitimidade dos negócios sem considerar quer a
aderência (cumprimento) às regras do jogo quer o papel dos mercados financeiros (p. 18).

3.4 Conflito ético e o embate com a realidade

Quer se enquadre a Responsabilidade Social Empresarial do domínio das Relações Públicas ou do
Marketing, há claramente dois campos diametralmente opostos na postura a assumir perante as
reais intenções das empresas que declaram ter uma prática social e ambientalmente responsável,
reclamam incorporar essa prática na sua estratégia base ou, até, procuram ganhar dinheiro
explorando as oportunidades de mercado do bottom billion. A questão ética nas Relações Públicas
é tão antiga quanto a própria profissão e não existe sequer um acordo global entre os profissionais
sobre quais devem ser as normas éticas a seguir, nem quais devem ser plasmadas nos códigos
criados pelas associações sectoriais (Boynton, 2002).
Nas Relações Públicas, é imanente a tensão entre o objetivo confesso de contribuir para o bemestar da comunidade com que a organização interage e a imperiosidade de a defender perante os

stakeholders, através de técnicas de persuasão e de manipulação da opinião pública. De um lado,
diz Viegas Soares (2005), está o papel que a organização se propõe desempenhar; do outro, está
o papel que, de facto, desempenha. No meio estão as Relações Públicas, a "atividade dialogante
por excelência" (p. 515), a quem compete gerir os conflitos que esta dualidade cria no público. É
precisamente o conflito latente da intersecção de interesses privados com interesses públicos que,
no choque da realidade, pode fazer cair por terra todas as declarações de intenção: de bem
público, de responsabilidade social, de harmonização de interesses com os stakeholders
(Gonçalves, 2005b).
Podemos aqui fazer um paralelismo com a publicidade social, que foi classificada por graus de
pureza por Balonas (2011). A classificação de campanhas “puras” é reservada às que não
evidenciam qualquer intenção da empresa associada de obter proveitos diretos da sua
participação, em contraste com as campanhas em que o apelo à adesão à causa é acompanhado
pelo apelo à fidelização à marca ou produto. Nesta ligação à publicidade social, a investigadora da
Universidade do Minho analisou os principais livros académicos e publicações científicas da
especialidade e concluiu que poucos são os estudos científicos sobre a publicidade e as
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organizações solidárias. Contudo, vê sinais positivos para futuro. “Apesar do parco interesse da
Academia, a publicidade social é um tema em crescendo em Portugal” (Balonas, 2014, p. 133).
A teoria segundo a qual as Relações Públicas, mas também o Marketing, evoluíram para se
tornarem reais instrumentos de interligação entre a empresa e a sociedade, numa lógica
simbiótica, mutuamente benéfica, é disputada por incontáveis autores, cuja teoria segue,
globalmente, uma linha de hipocrisia empresarial.
É exclusivamente o interesse próprio que leva as empresas a financiar investigação científica,
partidos políticos, a criar e apoiar organizações solidárias ou a patrocinar movimentos astroturf”38
exemplificam Munshi e Kurian (2005) ou Cheney et al. (2011). Munshi e Kurian (2005)
denunciam o greenwashing promovido por multinacionais e asseguram inclusive que o modelo
simétrico de duas vias das Relações Públicas, formulado por Grunig e Hunt (1984), legitima a
posição dominante da empresa na relação com os stakeholders, usando uma falsa capa de
igualitarismo e de neutralidade.
L’Etang (2005) elenca alguns dos epítetos que têm sido atribuídos aos profissionais das Relações
Públicas: spin doctors39, persuasores ocultos ou invisíveis, charlatães ou antidemocráticos, e
reconhece que ainda muito há a fazer para melhorar o grau de ética na prática da profissão. “A
corporação40 é uma instituição patológica, um detentor perigoso de um grande poder sobre as
pessoas e as sociedades”, resume Bakan, logo no início (após um minuto e cinquenta e dois
segundos) de um audiolivro (2004).
Estes autores estão no canto de quem encara com cinismo a atividade do profissional de Relações
Públicas, mas há quem defenda o oposto e os livros académicos são os primeiros a dedicar
capítulos a questões éticas (Clark, 2000; Gudykunst, 2002; Munshi & Kurian, 2005; Oliver, 2005).
“O profissional (…) deve ser a pessoa mais ética da organização", apregoam Lattimore et al. (2002,
p. 90). Também no campo do Marketing, há quem defenda as boas intenções das empresas. "As
corporações são compostas por pessoas, muitas das quais preocupam-se com o estado da

38
“Organizações astroturf são falsas organizações de base [ou grassroots] por norma patrocinadas por grandes empresas, para apoiar quaisquer
argumentos ou reivindicações a seu favor ou para desafiar ou negar argumentos ou reivindicações que as prejudiquem. São as versões empresariais
dos movimentos sociais de base e levantam “importantes questões éticas e societárias” (Cho et al., 2011, p. 571).
39
Sumpter e Tankard (1994) descrevem o spin doctoring como a atividade de moldar os factos, ou apresentá-los ao público, da forma mais benéfica
para a pessoa ou instituição para a qual trabalham.
40
A expressão “corporação” é aqui usada pelo autor para descrever os conglomerados norte-americanos cotados em bolsa.
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sociedade e querem envolverem-se na melhoria das vidas em seu torno", asseguram Bloom et al.
(1997, p. 315).
Na sequência dos Estudos sobre a Excelência das Relações Públicas41, autores como Grunig e
Grunig asseguram que “incorporar a ética e a Responsabilidade Social na prática é necessário
para que as Relações Públicas atinjam a excelência” e que compete ao profissional integrar os
valores e os problemas dos stakeholders nas decisões estratégicas da empresa e estabelecer uma
base moral para essas decisões (2009, p. 681).
Também Hutton (1999) encontra um lugar para as Relações Públicas de Causas, que em parte
se assemelha ao Marketing Social e procura “convencer o público a pensar ou agir de forma
diferente (…) tendo como propósito o bem-estar global da cidadania”, usando para isso táticas
“que arregimentam um forte mas, por vezes, desorganizado apoio do público e dos media, através
de lóbi por parte de organizações grassroots e da publicidade” (Hutton, 1999, p. 207).
Frankental (2001) admite que a disciplina das Relações Públicas, e a Responsabilidade Social
Empresarial em particular, pode ganhar substância própria se cumprir uma série de condições: 1)
abranger todos os stakeholders da empresa; 2) implicar mudanças reais nas regras de

governance; 3) ser recompensada pelos mercados financeiros; 4) estiver diretamente ligada a
objetivos de sustentabilidade ambiental e social; 5) cotejar a implementação com as melhores
práticas e auditá-la de forma isenta; 6) existir escrutínio público e 7) mecanismos de verificação
do seu cumprimento; 8) e se for entremeada em toda a organização, vertical e horizontalmente.
O constante escrutínio por parte dos media e das organizações solidárias, acrescenta, reforça o
grau de crítica a que as empresas estão sujeitas.
Da mesma forma, Munshi e Kurian (2005) admitem um cenário onde as Relações Públicas
possam ser ética e socialmente responsáveis, mas apenas desde que reconheçam a multiplicidade
de stakeholders, os tratem a todos em pé de igualdade e tomem em linha de conta a resistência
de públicos marginalizados. “A dedicação à Responsabilidade Social tem sido a pedra basilar das

41
Os Estudos da Excelência realizados identificaram as melhores práticas nos vários tipos de organizações - empresas, agências governamentais,
organizações solidárias e associações – de forma a maximizar o valor das Relações Públicas. A principal conclusão é que são tão mais eficazes
quanto mais estáveis e duradouros forem os laços estabelecidos com os stakeholders. Para isso, advoga uma comunicação simétrica com os
públicos, elabora programas estrategicamente pensados, alicerçados em dados concretos e mensuráveis, coloca o responsável pela comunicação
próximo da gestão mais sénior e cumpre o requisito da variedade, segundo o qual uma organização deve incorporar em si tantos elementos
variáveis quantos se encontram no exterior (Grunig & Grunig, 2011).
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Relações Públicas, como se demonstra pela sua incorporação no primeiro código de práticas
publicado por Ivy Ledbetter Lee”, acredita Boynton (2002).
É de ética nos negócios que aqui se tem falado, seja na perspetiva do Marketing seja na das
Relações Públicas, duas áreas do saber que reclamam para si a tutela sobre a Responsabilidade
Social Empresarial e que sofrem da mesma desconfiança pública. Reivindicar como domínio seu
a Responsabilidade Social Empresarial poderá ser uma forma de atenuar os desafios éticos
partilhados pelas duas disciplinas, entre os quais estão a manipulação, a mentira, o uso de
argumentos falsos ou o suborno (L’Etang, 2010).
E Ribeiro (2015), numa análise específica à assessoria de imprensa, uma técnica clássica das
Relações Públicas, salienta que a maioria dos autores da área tende a considerá-la como uma
atividade “eticamente responsável, transparente nas suas ações e positiva nos seus efeitos” (p.
35), separando-a da propaganda e da publicidade. Contudo, ressalva que a experiência prática
esbate a diferença conceptual entre assessoria de imprensa e propaganda e faz tender o prato da
balança para a propaganda, sobretudo depois do desenvolvimento de técnicas de news

management ou spin doctoring.
Não é objetivo desta investigação fazer a apologia ou a diabolização das Relações Públicas ou do
Marketing Social, de Causas ou 3.0. É, sim, constatar que existem e que as próprias organizações
solidárias as utilizam, em seu proveito, na ligação aos stakeholders. Peruzzo (2013) fala, mesmo
de “Relações Públicas comunitárias”, surgidas na década de 80, e define-as como as Relações
Públicas levadas a cabo por comunidades, associações, movimentos sociais, organizações nãogovernamentais e solidárias ou sindicatos – enfim, por entidades civis sem fins lucrativos.
A adoção das técnicas do Marketing por parte de organizações solidárias é essencial para que
sobrevivam no mundo atual, já que ajudam a definir prioridades e a delinear estratégias, produtos
e serviços para melhor suprir as necessidades dos seus utentes (Kinnell & MacDougall, 1997;
Santos et al., 2012). Podem, inclusive, ser promovidas com a assistência de um parceiro
empresarial, uma vez que, por norma, as organizações solidárias não dispõem dos recursos
necessários para montar campanhas de Marketing social eficazes (Bloom et al., 1997).
Até porque, tal como quaisquer outras, as organizações solidárias não estão intrinsecamente
imunes a práticas sociais ou ambientais condenáveis, escândalos financeiros ou, mesmo, de
ilegalidades puras e simples. Basta lembrar, nos anos 90, o escândalo da má utilização dos
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donativos recebidos pela Cruz Vermelha para ajudar as vítimas do terramoto de São Francisco em
1989 ou a acusação da United Way of America de fraude fiscal e desvio de donativos (Ana &
Jurica, 2009), já para não falar das mais recentes suspeitas sobre as intenções de grandes
doadores internacionais à Fundação Clinton, numa altura em que Hillary Clinton chefiava a política
externa dos Estados Unidos e, depois, se candidatava à presidência do país. “Esta erosão da
confiança pública tem sido instrumental em levar as organizações que dependem quase
exclusivamente da boa vontade das pessoas a mudar a forma como comunicam com o público”
(ibidem, p. 895).
O Valor Partilhado e as recentes teorias de Marketing, o empreendedorismo social e os negócios
sociais propõem um avanço na forma como as organizações trabalham em prol da sociedade: de
uma forma holística e visando o bem comum e a felicidade da sociedade. Num cenário extremo,
poderão até ganhar tração e dinâmica e transformar o modus operandi das empresas, cujos
“executivos continuam a encarar as causas sociais como uma responsabilidade, em vez de uma
oportunidade para gerar crescimento e diferenciação" (Kotler et al., 2014, p. 133). Mais, poderá
imaginar-se um cenário em que, eventualmente, a praxis comunicativa e relacional entre empresas
lucrativas e organizações solidárias se transforme a ponto de a própria divisão entre o mundo
lucrativo e o não-lucrativo deixe de fazer sentido.
São cenários extremos e otimistas, defende a atual investigação, que se quer mais pragmática e
realista. Parece-nos razoável considerar que uma putativa mudança tectónia na forma como a
globalidade das empresas lida com os stakeholders e o meio ambiente só poderia ter lugar num
futuro mais ou menos distante. Enquanto isso, existem graves e crescentes problemas sociais e
ambientais que importa colmatar e, neste momento, são as tradicionais organizações solidárias
quem está implantado junto das populações e dos ecossistemas mais vulneráveis.
É, portanto, nas organizações solidárias e nos mecanismos de maximização da sua
sustentabilidade, hoje disponíveis, que esta investigação se quer concentrar. Entre esses
mecanismos, a análise foca-se no estabelecimento de parcerias com o meio empresarial
tradicional, utilizando em seu proveito – nos termos e condições que mais as favoreçam – a
ferramenta da Responsabilidade Social Empresarial, disputada como vimos pelas disciplinas das
Relações Públicas e do Marketing. Mas antes de avançarmos para este tema, vamos procurar
definir e delimitar o campo das organizações solidárias, reunidas sob o chapéu da Economia
Social.
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Capítulo 4. A Responsabilidade Social Empresarial
O modelo de desenvolvimento económico de inspiração capitalista, que domina a maior parte dos
países do mundo, coloca as empresas no cerne do desenvolvimento da sociedade. Hoje, 51 das
cem maiores economias do mundo são empresas e as vendas das 200 maiores multinacionais
correspondem a um quarto da atividade económica mundial (Zadek, 2001). A ascensão do
universo com fins lucrativos ao topo das organizações mais poderosas do mundo coincide no
tempo com o retrocesso do Estado Social, que tem diminuído o seu papel de garante do bemestar social (Valor & Cuesta, 2008), em que se alteram as tradicionais relações entre os cidadãos,
o Estado e as empresas e em que a globalização e a desregulação económica moldam o cenário
económico, social e cultural.
A par, a opinião pública está cada vez mais consciente dos desmandos das multinacionais, da
corrupção ao mais alto nível e das práticas muitas vezes suicidárias do sector financeiro, como as
que levaram à crise do subprime42 de 2007, graças à velocidade instantânea da comunicação a
nível mundial, que confere aos stakeholders uma consciência do crescente poder da ação coletiva
sobre a mudança de comportamentos empresariais. Neste cenário, sai reforçada a centralidade
da organização mercantil na determinação do caminho seguido pela Humanidade e adquire nova
saliência a discussão sobre o grau de responsabilidade pelo bem-estar comum que uma empresa
deve assumir.
Não é, portanto, de estranhar que as empresas sejam cada vez mais chamadas pela sociedade
civil a assumir responsabilidades que antes eram atribuídas aos poderes públicos, a responder
pelos impactos que causa e, mais ainda, a contribuir para o avanço do bem-comum. “Ao longo do
tempo, tanto os capitalistas quanto os académicos esforçaram-se para lidar com os dilemas morais
e éticos criados pelo capitalismo laissez-faire” (ênfase nosso) (Conrad & Poole, 2005, p. 410). A
resposta a este dilema tem sido estudada ao longo dos últimos anos sob as mais variadas
designações, como cidadania empresarial, filantropia empresarial, mecenato empresarial,
sustentabilidade empresarial ou desempenho social empresarial (Crane, Matten, et al., 2008), ou
de stewardship empresarial, responsividade social empresarial, ética empresarial ou cidadania

42
O subprime era um sistema de crédito hipotecário de alto risco, que aceitava taxas de esforço altíssimas e era concedido a pessoas de baixos
rendimentos, que nunca teriam acesso ao mercado tradicional de crédito hipotecário (Geithner, 2014).
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empresarial, entre outros (May & Roper, 2014). A multiplicação de designações leva, até, Sethi
(1975) a dizer que, “privada de qualquer estrutura ou conteúdo interno, acabou por significar tudo
para todos" (p. 58). Não deixa, todavia, de ser uma realidade crescente, pelo que esta investigação
seguirá o exemplo de Scherer e Palazzo (2007) e utilizará a expressão Responsabilidade Social
Empresarial como chapéu enquadrador de todas estas denominações.
Pode dizer-se que cada termo identifica um conceito diferente (Cheney et al., 2007), mas o facto
de serem utlizados com frequência de forma transmutável (Windsor, 2001; Munshi, 2004; Crane,
McWilliams, et al., 2008a; Schwartz & Carroll, 2008; Sitnikov, 2013; Contreiras et al., 2014;
Wójcik, 2016) é um sinal da discórdia que grassa ainda hoje entre investigadores e profissionais
sobre o papel que cabe às empresas desempenhar. Este é apenas um de muitos sinais da
discussão em curso nesta área do saber. A própria existência de algum tipo de responsabilidade
empresarial, além da geração de lucro e cumprimento da lei, continua a ser disputada, o que leva
ao surgimento de teorias de gestão que procuram justificar que a responsabilidade social e
ambiental labora a favor da económica, a chamada triple bottom line, plasmada em inúmeras
vertentes da atividade empresarial, desde a defesa contra a regulação externa, o cultivo da
reputação e imagem empresarial, a redução de custos de funcionamento, o aproveitamento de
mercados inexplorados ou o incentivo à inovação. Não existe sequer um acordo global a nível
conceptual (o que é), sobre os seus resultados (o impacto real sobre as comunidades e o
ambiente) ou o seu potencial (o que deveria pôr em prática) (Wesley et al., 2013).
Noutro prisma, continua a ser debatido o papel e as funções de uma empresa no contexto social
(local, regional, global) em que opera e a existência ou não de um contrato social que legitima a
sua atividade (Jensen, 2010). E mesmo quando se dá como válido o pressuposto de que as
empresas devem contribuir de forma abrangente para o bem-comum, levantam-se questões éticas
de difícil resposta, como quais os problemas ambientais e sociais a engajar, até que ponto a
cultura vigente na sociedade em que a empresa cresce deve ser transportada para países com
contextos culturais diferentes ou quais os stakeholders a priorizar, quando existem interesses
conflituantes.
Estas duas visões derivam da Economia, pioneira no estudo desta área do saber, e da Sociologia.
Mas também a Comunicação Organizacional, a Ética e a Teoria das Organizações contribuem com
as suas perspetivas para enriquecer o conceito de Responsabilidade Social Empresarial.
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É, assim, muito mais fácil encontrar argumentos que distanciam académicos e profissionais da
área da comunicação e da gestão do que pontos em comum. Neste ringue de conceções do
mundo, os dois cantos são claramente ocupados por duas premissas irreconciliáveis, ilustradas
pelo que Wójcik (2016, p. 34) chama de “debate Freeman-Friedman”: por um lado, as raízes
neoclássicas de Friedman e a sua visão estritamente mercantil das organizações; por outro, a
perspetiva socioeconómica, baseada na teoria dos stakeholders formulada por Freeman
(falaremos de ambas mais adiante). Pelo meio, existem inúmeras outras conceções da vida
económica, conceitos teóricos do papel das empresas na sociedade ou pressupostos éticos.
A falta de unanimidade entre os investigadores e profissionais ligados à Responsabilidade Social
Empresarial não lhe retira, contudo, interesse académico ou relevância. Nem sequer contraria o
facto de estar na ordem do dia da investigação – sobre as organizações, sobre a gestão, sobre a
sustentabilidade, sobre as alterações climáticas, sobre a globalização – e da prática empresarial:
a maioria das cem cotadas no índice bolsista FTSE 100 possui um departamento ligado à
responsabilidade social (Dillard & Murray, 2012).
De facto, hoje a Responsabilidade Social Empresarial, aqui entendida no seu sentido mais lato, é
a “buzzword do mundo empresarial”, a par da sustentabilidade (Munshi & Kurian, 2005, p. 513).
Uma multitude de académicos e profissionais concorda que estes temas marcarão cada vez mais
o mundo dos negócios e o seu relacionamento com a sociedade (Scheinsohn, 1998; Kramer &
Kania, 2006; May et al., 2007; Crane, McWilliams, et al., 2008b; Jensen, 2010; Sprinkle & Maines,
2010; Santos et al., 2014b). Como dizem Cheney et al. (2011):

Organizações de todos os sectores falam de valores. E organizações de todos os sectores estão a
ser muito mais proativas do que eram dantes no que toca à ética. Isto não significa
necessariamente que as organizações são mais (ou menos) éticas do que em períodos anteriores.
Essa reivindicação – em qualquer sentido – seria muito difícil de demonstrar. Em alternativa,
notamos que a ética, como um tópico e como um ponto de referência, se tornou mais digna de
nota (p. 435).

Mas qualquer que seja o grau de abnegação e real preocupação com o bem da comunidade e do
ambiente que motive as empresas, a literatura consultada na presente investigação é unânime: a
Responsabilidade Social Empresarial está na ordem do dia. Entre as consequências práticas desta
consciencialização estão, por exemplo, o facto de as empresas transformarem os modelos de
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publicidade e de comunicação em veículos de promoção da cidadania e da sustentabilidade social
e ambiental (Balonas, 2014).
Faremos de seguida uma resenha da sua evolução histórica, do enquadramento teórico da
investigação realizada na área, dos defensores e detratores, da sua presença em Portugal e do
que se pode perspetivar para o futuro. Como fio condutor deste caminho, a Responsabilidade
Social Empresarial será encarada como um conceito dinâmico, evolutivo, complexo e
multifacetado (Cochran, 2007), adaptável à geografia (Sethi, 1975) e ao tempo (Carroll, 1979),
abstrato e vinculador das empresas a obrigações gerais (Almeida, 2010), polémico nos quadrantes
políticos da Esquerda e da Direita (Cheney et al., 2007).

4.1 Conceptualização evolutiva da Responsabilidade Social Empresarial em contexto
histórico

Estamo-nos a precipitar, a falar de Responsabilidade Social Empresarial sem primeiro definir o
conceito – uma tarefa árdua, como se verá. Ao longo das décadas, foram sendo propostas várias
definições, fruto dos diferentes contextos históricos, culturais e políticos, sem que alguma vez se
tenha chegado a um consenso (Blowfield & Murray, 2011; Contreiras et al., 2014; Fernandes et

al., 2014; May & Roper, 2014).
A falta de concórdia é compreensível face ao cariz marcadamente ideológico que a discussão
sobre Responsabilidade Social Empresarial propicia e que será esmiuçada adiante. Para já, ficam
aqui elencadas algumas propostas de definição do conceito, avançadas por académicos da área
ou organizações como as Nações Unidas e a União Europeia (tabela 12):
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Tabela 12 – Definições de Responsabilidade Social Empresarial
Academia

Organizações internacionais

Responsabilidade Social Empresarial é a “obrigação do
empresário de prosseguir as políticas, de tomar as decisões ou
seguir os cursos de ação desejáveis em termos dos objetivos e
valores da nossa sociedade” (Bowen, cit. em Sitnikov, 2013, p.
119)

É “o compromisso continuado das empresas em contribuir para o desenvolvimento
económico enquanto melhoram a qualidade de vida da força de trabalho e das suas
famílias, bem como da comunidade e da sociedade em geral” - Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, 2000)

“Para que uma definição de responsabilidade social alcance em
toda a sua extensão todo o leque de obrigações que a empresa
tem para com a sociedade, tem de levar em linha de conta o seu
desempenho na categoria económica, legal, ética e
discricionária” (ênfase no original) (Carroll, 1979, p. 499)

“A responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um conceito segundo o
qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais
justa e para um ambiente mais limpo. (…) Esta responsabilidade manifesta-se em
relação aos trabalhadores e, mais genericamente, em relação a todas as partes
interessadas afetadas pela empresa e que, por seu turno, podem influenciar os seus
resultados” - Comissão Europeia, no livro Verde para a Responsabilidade Social
Empresarial (Comissão Europeia CE, 2001)

Responsabilidade Social Empresarial é “a configuração , por
parte de uma organização de negócios, de princípios de
responsabilidade social, processos de responsividade social e
políticas, programas e resultados observáveis, no ponto em que
estejam ligados aos relacionamentos sociais da empresa” (Wood,
1991a, p. 693)

Responsabilidade Social Empresarial é uma “iniciativa totalmente voluntária e
promovida pelas empresas para promover a autorregulação como substituto da
regulação quer a nível nacional quer internacional” (Christian Aid em Pendleton et al.,
2004, p. 5)

A Responsabilidade Social Empresarial é "um conceito de gestão através do qual as
A Responsabilidade Social Empresarial traduz-se em “ações que empresas integram preocupações sociais e ambientais nas suas operações e
aparentam aprofundar algum bem social, além dos interesses da interações com os stakeholders" e "vai muito além" da filantropia, patrocínios e
empresa e do exigido por lei” (McWilliams & Siegel, 2001, p. 117) caridade - Organização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas (UNIDO,
2008)
Responsabilidade Social Empresarial “compreende não só o que as empresas fazem
com os seus lucros mas também como os obtêm. Vai além da filantropia e do
A Responsabilidade Social Empresarial é, qualquer que seja o
cumprimento das normas e versa a forma como as empresas gerem os seus impactos
rótulo específico atribuído, um conceito relacionado com a forma
económicos, sociais e ambientais, tal como as suas relações em todas as suas esferas
como os gestores devem lidar com matérias de política pública e
de influência: local de trabalho, mercado, cadeia de fornecimento, comunidade e o
temas sociais (Windsor, 2006, p. 93)
espaço público” - Iniciativa para a Responsabilidade Social Empresarial de Harvard
(Iniciative, 2008)

“Apesar de alguns verem a Responsabilidade Social Empresarial
apenas como filantropia com outro nome, pode ser definida de
forma genérica como os esforços desenvolvidos por uma
empresa, acima e além da regulação, para equilibrar as
necessidades dos stakeholders com a necessidade de obter
lucro” (Doane, 2005, p. 23)

É “a responsabilidade das empresas pelo impacto que têm na sociedade. (…) As
empresas devem adotar processos com o fito de integrar as preocupações de índole
social, ambiental e ética, o respeito dos direitos humanos e as preocupações dos
consumidores nas respetivas atividades e estratégias, em estreita colaboração com as
partes interessadas, a fim de maximizar a criação de uma comunidade de valores para
proprietários e acionistas, demais partes interessadas e para a sociedade em geral;
identificar, evitar e atenuar os seus possíveis impactos negativos” Comissão Europeia,
em Responsabilidade Social das Empresas: uma Nova Estratégia da UE para o Período
de 2011-2014 (CE, 2011b, p. 7)

A “responsabilidade social das empresas implica a integração de
preocupações éticas na definição das suas políticas e estratégias,
respondendo simultaneamente às legítimas expectativas dos
acionistas e de todos aqueles que poderão sofrer o impacto das
suas ações” (Almeida, 2010, p. 55)

É a "responsabilidade de uma organização pelos impactos das suas decisões,
actividades e produtos na sociedade e no ambiente, através de um comportamento
ético e transparente que seja consistente com o desenvolvimento sustentável e o bemestar da sociedade, tenha em conta as expectativas das partes interessadas, esteja
em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normas de
conduta internacionais e esteja integrado em toda a organização"

“A Responsabilidade Social Empresarial envolve a identificação,
por parte de uma empresa, dos seus stakeholders e a
incorporação das suas necessidades e valores no processo
quotidiano de tomada de decisão” (Okpara & Idowu, 2013a, p.
4)

"É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com
todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade,
preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais"
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Mais informação em www.apcergroup.com/portugal/index.php/pt/certificacao/47/np-4469-1, consultado em maio de 2017.
Mais informação em www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Gloss%C3%A1rio-Indicadores-Ethos-V2013-09-022.pdf, consultado em
maio de 2017.
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Cada definição deve ser interpretada à luz do tempo e geografia em que foi formulada. Desde a
primeira proposta de conceptualização teórica avançada nos Estados Unidos dos anos 50 até à
atualidade, o mundo mudou radicalmente e, com ele, a conceção do que é, ou deve ser, a
Responsabilidade Social Empresarial. Com Bowen, as empresas deviam agir de acordo com as
normas e valores da sociedade onde se inseriam, uma prescrição vaga que fica muito aquém do
conceito contemporâneo. Nos anos 80, Carroll mantinha como princípios básicos o zelo pela saúde
económica e financeira e o cumprimento da lei e acrescentava obrigações de ordem ética e
filantrópica – só com o somatório das quatro vertentes se está perante uma real responsabilidade
social. Uma década depois, era esperado que o universo empresarial fosse proativo na adoção de
políticas e práticas empresariais em benefício do bem-comum dos grupos sociais tocados pela sua
ação. Na atualidade, espera-se que as empresas incorporem na sua estratégia e, por decorrência,
na atividade operacional, princípios de defesa dos cidadãos, da sociedade e do ambiente.
As origens da discussão sobre o papel que as empresas devem assumir em benefício do bemcomum são, todavia, mais antigas do que meados do século passado. As primeiras raízes podem
ser encontradas na Mesopotâmia e na Roma Antiga (Blowfield & Murray, 2011) ou em tempos
medievais, quando filósofos como Lutero ou Calvino “insistiam na responsabilidade social de
mercadores e banqueiros e sugeriam que quem ignorasse os problemas dos pobres (fome,
doença, pobreza) devia ser socialmente excomungado” (Ana & Jurica, 2009, p. 888). Mas a
prática sistemática de filantropia por parte de empresários tem origens mais próximas, na
Revolução Industrial, que trouxe um novo sistema de organização da produção, inicialmente sem
regulação do relacionamento entre a indústria e a sociedade, como retratam, por exemplo, os
romances de Charles Dickens.
Já então se fazia sentir pressão social sobre um sistema que tratava o indivíduo como mais uma
peça da linha de montagem, levando os maiores industriais desta era progressiva a tentar prevenir
problemas laborais e melhorar o desempenho dos trabalhadores através de esquemas de proteção
social (Carroll, 2008) ou de programas ligados às Relações Públicas ou Marketing (Frederick,
1978). Logo nesta fase embrionária, começam os primeiros debates sobre o tipo de
responsabilidade que as empresas deveriam assumir para com a sociedade. “O tipo de relação
apropriado entre as organizações e a sociedade é um conceito altamente contestado desde a
criação dos grupos empresariais nos anos 1800”, asseguram Conrad e Poole (2005, p. 412). A
filantropia vitoriana surgiu como uma primeira forma de regular essa relação.
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Ainda hoje são conhecidos nomes de magnatas do século XIX como o de Andrew Carnegie, que
publicou o livro Gospel of Wealth para preconizar que o liberalismo económico deve ser
contrabalançado por dois princípios: o da caridade, através de filantropia direta ou do apoio a
organizações solidárias; e o de stewardship, segundo o qual os mais ricos têm a obrigação de
investir os seus recursos de forma sábia, em benefício próprio e da sociedade (Conrad & Poole,
2005). Num passo em frente, quakers como Cadburry, Rowntree, os irmãos Lever ou os Clark
foram impelidos pela fé religiosa a considerar as condições de trabalho e o bem-estar dos
trabalhadores e repensar não só o destino a dar à sua riqueza, como fazia Carnegie, mas também
a forma como essa riqueza era obtida (Frankental, 2001; Blowfield & Murray, 2011).
No início do século XX, o formato de capitalismo seguido no mundo ocidental endureceu. Assistiuse a uma era de globalização, as empresas atingiram dimensões inéditas e começaram a
pressionar o poder político, com sucesso. A expectável contrarresposta viu crescer as exigências
da opinião pública por regulação e supervisão, o movimento sindical ganhou força e as relações
de trabalho começaram a ser reguladas. Note-se, por exemplo, que a Organização Internacional
do Trabalho foi criada em 1919, sob os auspícios da entretanto extinta Liga das Nações.
Foi um movimento subitamente interrompido pela Primeira Grande Guerra, pelo crash bolsista de
1929 e pela Grande Depressão que se seguiu, bem como pelo embrião de uma forma de Estado
Social, com o New Deal criado pelo presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, que
pôs o Estado a intervir diretamente na economia para estimular a criação de emprego e salvar
empresas em tempos de forte crise (iniciativa repetida com o sector financeiro e automóvel, nos
Estados Unidos, na sequência da crise de 2008). A Segunda Grande Guerra alterou ainda mais o
cenário em que o mundo empresarial se desenvolvia e criou alguns girinos que se viriam a
metamorfosear no movimento da Responsabilidade Social Empresarial. Entre eles, contam
Blowfield e Murray (2011), está o início da discussão sobre cuidados de saúde, nível salarial ou
educação e direitos humanos. A defunta Liga das Nações foi substituída pelas Nações Unidas, que
criou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ainda hoje citada em iniciativas de
Responsabilidade Social Empresarial.
A prosperidade económica dos Estados Unidos após a Segunda Grande Guerra abriu margem a
uma nova perspetiva sobre o papel do sistema produtivo na sociedade. Somam-se a revolução nos
costumes, a luta contra a segregação racial e a proliferação de movimentos de defesa dos direitos
– das mulheres, dos consumidores, das minorias, do ambiente... A mobilização da sociedade civil
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era alimentada pela guerra no Vietnam e o neocolonialismo, através do qual o Ocidente continuava
a explorar os recursos naturais das antigas colónias, fazia o seu curso. Em paralelo, a emergência
de Ciências Sociais aniquilou a pureza do conceito de “homem económico” totalmente racional
(Hanlon, 2008; Carroll, 2012). Em consequência, "as empresas começaram a ser vistas como
organizações que, tal como o Governo, têm obrigações sociais a cumprir", desfia Carroll (2008,
p. 24). O capitalismo tentava, assim, contrabalançar o objetivo primordial da prossecução do lucro
com a humanização das organizações empresariais (Cheney et al., 2007) – um objetivo
amplamente criticado, até aos dias de hoje.
Foi neste cenário que a Responsabilidade Social Empresarial se desenvolveu, no seu formato atual,
a partir de meados do século passado. Ao longo dos anos, muitas classificações da sua evolução
histórica foram sendo propostas. De todas, selecionamos a avançada por Frederick (2008), pela
grande aceitação que recebeu da parte de teóricos e profissionais, pela transversalidade dos
argumentos que a sedimentam e pela latitude temporal que abrange. Esta classificação inclui
quatro grandes fases: a responsabilidade social empresarial, nos anos 50; a mais pragmática
responsividade social empresarial, nos anos 70; as questões éticas e ligadas à sustentabilidade
dos anos 80; e mais recentemente o conceito de cidadania empresarial, que atribui à empresa o
papel de defensora dos diretos de cidadania dos indivíduos, numa sociedade global. Vamos desfiar
o seu raciocínio e traçar a linhagem desta área do saber.

4.1.1

Da stewardship à cidadania, segundo Frederick

Após a Segunda Grande Guerra, como vimos, um conjunto de circunstâncias criou terreno fértil
para que a sociedade civil, os poderes públicos e o meio empresarial aceitassem uma mudança
nos termos do relacionamento entre si e permitissem a emergência da Responsabilidade Social
Empresarial. Os conglomerados empresariais procuravam novas formas de comunicação com a
opinião pública, tentando contrabalançar o seu poder económico, social e político com uma
preocupação com os stakeholders, e com o Estado, com o objetivo de mitigar a crescente
regulação pública. A banalização da gestão profissional só reforçou o espírito de missão e de
serviço social dos defensores da prevalência de valores e atitudes democráticos, humanistas e
religiosos sobre a mera procura do lucro (Frederick, 1978). E ganharam terreno as implicações
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práticas do contrato social45 (Bernard, 2000), segundo o qual as empresas recebem da sociedade
licença para operar, central para as legitimar aos olhos da comunidade.
Com este enquadramento social, político e económico, em 1953 Howard R. Bowen publicou o
livro Social Responsability of the Businessman e, com isso, marcou o início da conceptualização
teórica da Responsabilidade Social (Carroll, 1979; Melé, 2008; Sitnikov, 2013). Na essência,
Bowen preconizava que o crescente poder das empresas deve ser acompanhado por crescente
responsabilidade, obrigando os gestores a agir de acordo com as expectativas e os valores da
sociedade onde se inserem.
Ainda que postulado de forma vaga e genérica, este conceito veio pela primeira vez pressupor que
o gestor deve defender não só os acionistas, mas também a comunidade onde se insere, e foi
reforçado pelo trabalho de Davis (1960), que codificou a Lei de Ferro da Responsabilidade. Diz
esta lei que o negócio traz poder e o poder traz responsabilidade – uma ligação sem a qual não
existe justiça social. Ou seja, uma empresa que se desresponsabilize das suas obrigações sociais
e ambientais verá o seu poder erodir e permitirá que concorrentes, dispostos a aceder às
exigências sociais, ocupem o seu espaço e colham o poder correspondente. As empresas devem,
por isso, detetar e responder às exigências socais que emergem quando e onde uma empresa
opera, em busca de legitimidade, prestígio e aceitação social (Cunha et al., 2006).
O alargamento das obrigações das empresas além da esfera económica foi fortemente contestado
pela ala mais liberal da economia, que se opôs radicalmente a qualquer obrigação da empresa
além da prossecução de objetivos económicos e financeiros em proveito próprio e recusou a
hipótese de os gestores empresariais serem os veículos para a implementação de programas
visando o bem social. Argumentos de ambos os lados alimentavam uma forte discussão.
“Conceitos de justiça social e deveres morais contrapõem-se à ideologia de mercado livre e este
conflito alimentou muitos dos debates iniciais no campo”, resume L’Etang (2010, p. 234).
Continua ainda hoje a alimentá-los, já que a contestação foi incapaz de travar a porta a uma nova
interpretação das obrigações dos empresários. Começou assim a era que Frederick (1978) cunhou
de Responsabilidade Social Empresarial 1. De um lado, defende a RSE1, as empresas devem
desenvolver uma consciência social do seu impacto e cumprir as expectativas do público, além de

45
Trata-se da adaptação à esfera empresarial e social do contrato social equacionado por Jean-Jacques Rousseau para a relação entre os Estados
e os povos.
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perseguirem o lucro; os empresários são autorizados a motivarem-se por objetivos e ideais
privados, apesar de serem constrangidos pela sociedade e pela empresa; os trabalhadores passam
a ser humanizados por novos métodos de gestão, deixando de ser encarados como peças da
engrenagem; e a sociedade deve reconhecer o esforço deliberado de uma organização para ser
socialmente responsável.
Os princípios postulados pela fase mais inicial da Responsabilidade Social Empresarial, contudo,
rapidamente foram ultrapassados por acontecimentos mundiais, pela evolução dos valores
perfilhados pela sociedade ocidental e, até, pela perceção que as empresas têm dos ganhos
próprios potenciais do bem-fazer.
Nos anos 70, a consciência social perante a sustentabilidade ambiental desembocou nas
primeiras leis de controlo de poluição, nos Estados Unidos e no Reino Unido. O Clube de Roma
(2017) reconheceu que o ritmo de exploração dos recursos naturais do planeta não era sustentável
e assistiu-se a uma tomada de consciência coletiva do impacto da ação humana (empresarial)
sobre o ambiente. O ativismo social desembocou em fortes movimentos civis e despertou uma
consciência social e ambiental global, que confrontou os gestores com o facto de “as expectativas
sociais dos negócios terem ultrapassado a sua compreensão e as suas capacidades” (Wood,
1991b, p. 383). A nível económico, o choque petrolífero atingiu em cheio o mundo ocidental e
deixou a Europa a braços com uma estagflação e uma severa crise económica. Ainda, a
contestação à guerra do Vietnam e a demissão do presidente Nixon na sequência do caso
Watergate, nos Estados Unidos, tiveram repercussões além-fronteiras.
O cenário permitiu deixar para trás a questão ética e filosófica da primeira fase de
Responsabilidade Social Empresarial – o que é uma empresa e qual o seu papel na sociedade, se
deve ser um agente interventivo no bem global, os dilemas morais perante cada opção, as
discussões mais ou menos abstratas sobre a definição do conceito – para uma outra, pragmática,
orientada para a ação mediante objetivos concreto e bem definidos, embebida na estrutura da
organização e colocada no âmago da sua intervenção estratégica, já não dependente apenas da
espírito de missão do gestor. É a época da Responsividade Social Empresarial, da RSE2, na qual
a tónica é posta na “profundidade e eficácia com que uma empresa responde a necessidades e
exigências sociais” (Frederick, 1978, p. 155), em que o caminho a percorrer assume maior
relevância do que o destino final (Grayson et al., 2008).
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A perspetiva da RSE2 representou uma profunda revolução face à RSE1, mas foram-lhe apontadas
críticas que viriam a determinar, mais tarde, uma nova evolução. O próprio Frederick (ibidem)
elencou várias: manteve subjetivos os conceitos de Responsabilidade Social Empresarial e de bemcomum e deixou por definir indicadores de progresso; a simples existência de empresas
responsivas não era garante da obtenção de melhoria social; não clarificava a natureza do
relacionamento de uma empresa com a sociedade nem definia que valores devem receber
prioridade; era demasiado estática para dar à empresa os instrumentos necessários para se
adaptar à evolução social; e não continha uma teoria ética, não advogava uma lista de valores que
as empresas devem seguir quando preparam respostas sociais, não se preocupava com
fundamentos filosóficos para as suas opções. Focou-se de tal forma no pragmatismo que se tornou
“moralmente estéril”, resume Frederick (1998, p. 44).
Os anos 80 viriam a ser mais fecundos, com o embate frontal de duas correntes de pensamento
opostas. De um lado, a desregulação económica, de outro a teoria dos stakeholders.
No primeiro caso, materializou-se no terreno a proposta de liberalização da atividade económica
preconizada por pensadores como Friedman ou Levitt. Friedman (1962) propôs a existência de
uma incompatibilidade irreconciliável entre metas económicas e sociais e advogou que os
empresários, a título pessoal, estão melhor posicionados do que as suas empresas para prosseguir
objetivos sociais. Às empresas competia a procura do lucro, desde que dentro da lei e ao abrigo
da sã concorrência. Já Levitt (1958) tinha reconhecido a crescente importância dada pela própria
comunidade empresarial à Responsabilidade Social Empresarial, mas encarou-a como perniciosa,
ironizando que “já não é moda a empresa ter um prazer assumido em fazer dinheiro” (p. 42). Se
levada ao extremo, argumentou, a assunção de responsabilidades sociais e ambientais poderia
até desembocar numa forma de neofeudalismo e de autocracia do gestor, transformando as
empresas no equivalente a uma Igreja medieval. Estas propostas são ainda hoje invocadas por
quem entende que às empresas cabe apenas um papel mercantil e abriram a porta a uma extensa
literatura sobre o business case da Responsabilidade Social Empresarial, ou seja, sobre as
justificações de índole económica e financeira para a prossecução de projetos de responsabilidade
social ou ambiental.
A terceira época identificada por Frederick arrancou há 40 anos, quando Thatcher e Reagan
implementaram uma política económica liberal no Reino Unido e nos Estados Unidos, de intensa
desregulação da economia, acompanhada por um forte movimento de autorregulação. Esta visão
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conquistou a política económica ocidental e relegou para segundo plano a visão keynesiana que
atribuía ao Estado um papel interventivo na condução dos assuntos económicos.
Um fator adicional trouxe ainda mais entropia ao sistema. A globalização, traduzida numa real
economia global sem um governo e sistema de governança globais, alterou radicalmente a forma
como a sociedade e as empresas percecionam os seus respetivos papéis – e, portanto, a atuação
da Responsabilidade Social Empresarial – e trouxe novos desafios éticos ao mundo dos negócios
(Cheney et al., 2011). E o movimento ambientalista continuou a desenvolver-se, movido por
acontecimentos como a tragédia de Bhopal, cidade indiana onde um desastre industrial levou ao
vazamento de 40 toneladas de gases tóxicos de uma fábrica de pesticidas da empresa norteamericana Union Carbide, atingindo diretamente mais de meio milhão de pessoas. Neste
enquadramento, ocorreu uma profunda mudança na orientação política pública seguida pelos
países, relegada a “um conjunto de políticas, programas e atitudes que rejeitava os mesmos
grupos e necessidades sociais que, anteriormente, tinham procurado ajuda junto do Governo,
quando as abordagens do sector privado se demonstraram ineficazes” (Frederick, 1986, p. 132).
Esta deriva liberal teve como contraponto a definição da teoria dos stakeholders, por Freeman
(1984), que retirou aos acionistas o monopólio do desígnio da organização e legitimou a influência
de todos os públicos, internos e externos, de alguma forma atingidos pela atuação das empresas,
na condução dos negócios. Mais, a teoria defende que essa intervenção no processo decisório
melhora o grau de eficiência com que são atingidos objetivos sociais e económicos (Deetz, 2001;
Falck & Heblich, 2007) e confere às empresas uma dimensão ética (Gibson, 2000). As alas mais
humanistas da sociedade aceitavam que as empresas deviam contribuir para o bem-comum e
tinham a obrigação de monitorizar o ecossistema social onde operavam e de responder às
pressões daí decorrentes de forma estratégica (Clark, 2000).
Em paralelo, ganhou terreno a noção de sustentabilidade. Em 1980, a World Conservation Strategy
preconizou que, “para o desenvolvimento ser sustentável, tem de ter em consideração os fatores
sociais e ecológicos, bem como os económicos, os recursos vivos e não vivos, a par das vantagens
de longo e curto prazo de uma ação alternativa” (in Silva et al., 2014, p. 181). Na mesma década,
o Relatório Brundtland (WCED, 1987), promovido pela Comissão Mundial para o Ambiente e o
Desenvolvimento nas Nações Unidas, postulou a sustentabilidade como a satisfação das
“necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras para satisfazer
as suas próprias necessidades” (p. 8).
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Esta definição de sustentabilidade foi considerada demasiado vaga por autores como Fergus e
Rowney (2005), mas abriu campo a que as empresas adotassem conceitos como o de ecojustiça
e ecoeficiência e, com isso, criassem novos nichos de mercado, tal como sucedeu com a teoria
do bottom billion e o conceito de responsabilidade empresarial (Blowfield & Murray, 2011).
Permitiu também uma profunda discussão em torno do que é a sustentabilidade, das atividades
humanas que devem ser abrangidas e dos modelos de medição do custo da implementação de
políticas sustentáveis (Bebbington & Gray, 2001; Gray, 2010) e abriu caminho às noções de
cidadania empresarial, que se estabeleceriam mais tarde (Zorn & Collins, 2007).
Neste ponto, e em busca de um quadro normativo de valores que regessem a relação entre a
sociedade e as empresas, surgiu uma cultura de ética, assente em direitos universais dados como
intrinsecamente humanos e que se inserem no espectro da Responsabilidade Social Empresarial
(Cunha et al., 2006). É mediante arquétipos morais plasmados, por exemplo, na Declaração
Universal dos Direitos do Homem, que a atuação das empresas deve ser medida e os julgamentos
morais sobre o seu desempenho devem ser contrastados, defendem.
Esta é a fase que Frederick (1986) apelida de RSE3, de Retidão Social Empresarial, na qual as
empresas aceitam um conjunto de princípios morais e éticos, globalmente partilhados, e atuam
em conformidade. Aqui, a tónica é posta no desempenho social das empresas, de um ponto de
vista muito pragmático. O comportamento ético é colocado no centro das decisões e políticas dos
gestores, a quem compete dotar a empresa dos instrumentos para antecipar, detetar e lidar com
dilemas éticos e alinhar a sua estratégia futura em conformidade. Nas palavras de Frederick
(1986):

Ao analisar o desempenho social das empresas, olhamos para mais do que a mera
responsabilidade ou responsividade. Queremos que as empresas ajam com retidão, que as suas
políticas e planos reflitam uma cultura ética que abarque os mais básicos princípios humanos (p.
136).

Esta perspetiva deixa, contudo, perguntas por responder. O próprio Frederick (1986) antecipou
que os opositores à Retidão Social Empresarial diriam que o conceito de ética nos negócios é um
oximoro e que, no outro extremo, os puristas iriam exigir a adoção de princípios éticos de tal forma
rigorosos que poriam em causa a viabilidade económica e financeira da empresa. De novo, está
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em causa a tradicional desconfiança entre os dois campos em contenda – de um lado, a empresa
e do outro os governos e grupos de pressão, o que estimula a oposição, não a cooperação – e a
dificuldade em encontrar arquétipos éticos reais à escala global. No terreno, foi uma época de
proliferação da literatura sobre a ética nos negócios, mas não forçosamente de mudança na forma
como esses mesmos negócios continuaram a ser conduzidos (Waddock, 2004). Nada impedia
que as empresas assumissem uma postura pública, mas continuassem a contornar os problemas,
por exemplo, através de subornos ou do financiamento a partidos (Conrad & Poole, 2005).
A partir do início deste milénio, o mundo voltou a mudar. Depois da desregulamentação da
atividade económica, seguiu-se a financeira, o que permitiu a livre movimentação de capitais à
escala global, ao mesmo tempo que as revoluções tecnológicas destruíram milhões de empregos
no mundo ocidental, as questões ambientais assumiram um carácter mundial e o terrorismo nos
países ocidentais tornou-se a norma. A Ocidente, cresceu a contestação ao modelo de globalização
e a confiança dos cidadãos nas empresas deteriorou-se mais ainda, na sequência de uma
sucessão de escândalos – primeiro as falências Enron, da Worldcom e a falsificação de contas da
Arthur Andersen, depois a crise norte-americana do subprime que espoletou numa boa parte do
globo uma profunda e, nalguns casos, prolongada recessão. Note-se que várias empresas
envolvidas foram casos clássicos em que a posição oficial de responsabilidade propalada pela
gestão contrastava em extremo com a prática corrente da empresa. A Enron, por exemplo, atribuía
chorudos donativos à cidade de Houston e às congregações religiosas a que pertenciam os seus
executivos (McMillan, 2007).
Por outro lado, a sociedade civil, cada vez mais organizada, levou as Nações Unidas a promover
a Cimeira da Terra, em 1992 no Rio de Janeiro, de onde saíram recomendações sobre
regulamentação da atividade empresarial, rejeitadas pelo grupo de lóbi Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, que argumentava antes a favor da autorregulação,
com o apoio de governos como o britânico e norte-americano (Pendleton et al., 2004). A resposta
da sociedade civil ao liberalismo económico rebentou em força em 1999, quando a Organização
Mundial do Comércio, em Seattle, foi brindada com motins de larga escala. Uma década depois,
em 2002, Joanesburgo acolheu a Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, também
promovida pelas Nações Unidas e que realçou a importância não só a triple bottom line como
também de ela ser alcançada aos níveis local, nacional, regional e global (Silva et al., 2014). Uma
terceira realidade tornou-se aparente: a crescente disparidade de rendimentos – de salários entre
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gestores e trabalhadores, de riqueza entre camadas de população diferentes dentro de cada país,
entre os próprios países (Cunha et al., 2006).
O sistema social e económico mundial já não era, assim, compaginável com as três propostas
anteriores de Responsabilidade Social Empresarial – a da responsabilidade, traduzida em
filantropia), a da responsividade (com o ativismo social) e a da retidão (plasmada na ética
organizacional) –, já que todas colocavam a empresa no centro da análise, afunilavam a
investigação sobre o relacionamento entre as empresas e a sociedade a questões cada vez de
maior pormenor e perdiam de vista os problemas mais profundos implícitos na vida social.
O ambiente era, portanto, propício ao aparecimento de uma “nova abordagem à Responsabilidade
Social Empresarial” (Mahoney, 2011, p. 146), traduzida em conceitos como a sustentabilidade ou
a cidadania empresarial. Frederick (1998) avançou então uma quarta proposta, a da cidadania
global empresarial, que cunhou de Religião Científica do Cosmos – CSR4 no acrónimo original ou,
mantendo a lógica seguida em português, Responsabilidade Social Empresarial 4 (RSE4).
A escolha do termo Cosmos, além da óbvia aliteração quer permite no inglês original46, é justificada
pelo autor com o facto de a abordagem querer “tocar nas mais fundamentais preocupações
normativas das empresas e da humanidade” e “ter de ser capaz de lidar com as forças e os
poderes que definem, literalmente, a existência humana, a consciência humana e o propósito
humano”, forças estas que são “cósmicas” na sua abrangência (Frederick, 1998, p. 45). A
mudança de foco visa aproximar este campo de estudo dos processos cosmológicos que abarcam
o todo biológico e não biológico: das forças astrofísicas, dos processos bioquímicos e
termodinâmicos, da genética e ecologia, das forças geológicas, ou seja, de todos os sistemas
naturais, simples ou complexos.
De facto, no virar do milénio, já se anteviam discussões éticas como o uso de embriões não viáveis
na investigação científica, os alimentos geneticamente modificados, uma nova vaga de exploração
do espaço, o impacto revolucionário do ciberespaço, a promessa (utópica ou distópica) da
inteligência e vida artificiais e da realidade virtual, a teoria do caos, a exploração do genoma
humano, entre muitos outros. Esta aproximação a processos cosmológicos, contudo, não deve ser
feita de forma apartada das ciências sociais. O paradigma pressupõe a existência de uma terceira

46
Na nomenclatura original, Cosmos Social Responsibility, ou CSR4. Aliás, sequenciar numericamente só faz completo sentido em inglês: CSR1
define a Corporate Social Responsibility; CSR2 traduz a Corporate Social Responsiveness; e CSR3 refere-se a Corporate Social Rectitude.
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cultura47, proposta por Brockman (1996), na qual todos podem ser emissores de informação
relevante – qualquer que seja a tipificação dessa informação – para o grande público. Pressupõe
também que se abandone o conceito pré-Copérnico da empresa enquanto centro do
desenvolvimento e se adote uma visão de um todo cosmológico (Frederick, 1998).
É, portanto, evidente que o S do acrónimo original aqui significa science, ciência. Por último, o R
de Religião. Apesar de advogar o carácter secular da investigação científica e de reconhecer os
perigos potenciais de uma abordagem religiosa à ciência, Frederick (1998) acredita que os valores,
a moral e a atuação dos indivíduos e das organizações são marcados pela fé pessoal ou pela
influência da religião dominante na cultura da comunidade em questão.
Em resumo, este último estádio proposto por Frederick admite que o mundo dos negócios é capaz
de encontrar uma plataforma de entendimento com a sociedade que permita um desenvolvimento
mútuo harmonioso e simbiótico. Se é real ou se parte de uma mera campanha de maquilhagem,
está aberta a discussão. Mas há já várias décadas que exibir o crachá da responsabilidade social
é quase obrigatório. Já nos anos 90, a Body Shop dizia que a generalização da responsabilidade
social pelo mundo empresarial lhe tinha retirado a vantagem competitiva (Cheney et al., 2011).
Ainda que a manutenção do acrónimo CSR por Frederick seja, ela própria, uma opção de
Marketing bem pensada, o facto é que a cidadania global está, hoje, no cerne das preocupações
professas pelas empresas, reconhecem Putnam e Mumby (2014a). Estes dois autores têm,
todavia, uma leitura muito crítica da atuação das empresas, que acusam de gastar milhares de
milhões de dólares para construir identidades que reflitam certos valores, mas cujos “esforços de
Responsabilidade

Social

Empresarial são comunicativos e simbólicos,

bem

como

comportamentais, e são desenhados para evocar respostas positivas do público” (p. 12). Ainda
que o sejam, contrapõe Brickson (2005), contribuem para a construção da identidade reflexiva,
que “captura de que forma o nosso relacionamento com outros se reflete na nossa identidade,
bem como de que forma a nossa identidade guia a motivação social e as relações com outros” (p.
577). É possível esquematizar na tabela 13 a evolução histórica do conceito, proposta por
Frederick (1978, 1986, 1998, 2008):

47
A proposta de Brockman (1996) visa ultrapassar as limitações decorrentes das históricas rivalidades entre os autoproclamados intelectuais,
oriundos das ciências sociais, e os cientistas vindos das ciências naturais, típicas da segunda cultura, expressão inaugurada por C. P. Snow.
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Tabela 13 – Evolução do conceito de Responsabilidade Social Empresarial
Fases

Enquadramento
histórico

Com o início do
Estado Social e do
New Deal e o quadro
Stewardship geopolítico após a II
Social
Grande Guerra,
Empresarial discute-se o
(anos 50
relacionamento entre
e 60)
as empresas e a
sociedade

Princípios
diretores

Principal
meio de
ação

Os gestores
devem
comportar-se
como fieis
depositários
do público,
como

Filantropia
empresarial

Motivadores Instrumentos
de política
A consciência
do gestor e a
reputação da
empresa

Definições
prevalecentes

Obras de
referência

RSE respeita às
"obrigações do
empresário de
prosseguir as políticas,
de tomar as decisões
ou de adotar as linhas
de ação desejáveis no
que toca aos objetivos e
valores da nossa
sociedade"

Social
Responsibilities
of the
Businessman,

“Refere-se à forma
como a empresa toma
stakeholders e em consideração e dá
cumprimento resposta a assuntos que
da regulação
vão além das estritas
pública
obrigações económicas,
técnicas, e legais da
empresa” (Davis, 1973,
p. 312)

Can business
afford to ignore
social
responsibilities?

Declarações
de missão,
códigos de
ética,
contratos
sociais

Strategic
management:
A stakeholder
approach,

Filantropia e
Relações
Públicas

stewards
sociais

1953, de
Howard R.
Bowen

48

O foco é retirado da
ação dos filantropos e
transferido para a
Responsivi- empresa, enquanto
dade Social organização com
Empresarial impacto na
(anos 70) sociedade. É
responsabilizada
pelas suas ações

As empresas
devem
responder a
reivindicações
públicas
legítimas

Interagir
com os

A introdução do
conceito de
stakeholder mudou a
forma como a
empresa encara o
relacionamento com a
sociedade. A RSE
passa a ser uma
prática integrada no
core business e o
desempenho social
empresarial ganhou
realce

As empresas
precisam de
manter (pelo
menos a
aparência de)
uma cultural
empresarial
ética

Tratar todos
os

Ética nos
negócios
(anos 80
e 90)

Mais do que ser
responsabilizável, a
empresa procura ser
cidadã, ainda que
Cidadania seja para travar
Empresarial regulamentação
Global (dos externa. Colabora
anos 2000 com os stakeholders
em diante) e o seu envolvimento
na resolução de
problemas sociais
passa a ser aceite

Pressão por
parte dos

stakeholders stakeholders
e cumprir as e regulação
políticas
pública
públicas

Direitos
humanos,
stakeholders religiosos
com
e valores
respeito e
éticos
dignidade

Negociações
com os

“Está relacionada, de
forma primordial, com o
alcance de certas
consequências das
decisões organizacionais, no que respeita a
temas específicos ou a
problemas que (...)
tenham efeitos
benéficos, e não
adversos, para os

stakeholders
empresariais”
As empresas
são
responsáveis
pelos seus
impactos
globais

Executar
programas
globais de
sustentabilidade

Manifestações
públicas de
protesto
contra os
prejuízos
económicos e
ambientais
causados pela
globalização

Códigos
internacionais
de
comportament
o, políticas de
sustentabilida
de

, 1973, de
Keith Davis

1984, de
Freeman

49

A Responsabilidade
Social "é um conceito
através do qual as
empresas integram
preocupações sociais e
ambientais nas suas
operações de negócio e
nas suas interações
com os stakeholders, de
uma forma voluntária"
(Comissão Europeia CE,
2001)

Fortune at the
Bottom of the
Pyramid, 2006,
de Prahalad

48
Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Row, cit. em Carroll, A. B. (1999). Corporate Social
Responsibility - Evolution of a Definitional Construct. Business Society, 38(3), 268-295.
49
Epstein, Edwin M. (1987). The Corporate Social Policy Process: Beyond Business Ethics, Corporate Social Responsibility, and Corporate Social
Responsiveness California Management Review, 29(3), 99-114, cit em Carroll, A. B. (2008). A History of Corporate Social Responsibility - Concepts
and Pratices. In A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon & D. Siegel (Eds.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility: Oxford.
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Partindo da evolução histórica traçada por Frederick, podemos agora melhor compreender a
conceptualização de Responsabilidade Social Empresarial proposta por Carroll, reconhecido como
um dos mais importantes e prolíficos autores sobre o tema (Blowfield & Murray, 2011; Fernandes

et al., 2014). A pirâmide de Carroll, como ficou conhecida, identifica quatro etapas – duas
necessárias, uma expectável e outra discricionária – que as organizações devem conquistar para
cumprirem o pleno das suas responsabilidades. Este é, ainda hoje, o enquadramento mais citado
para a compreensão da Responsabilidade Social Empresarial, asseguram Blowfield e Murray
(2011).
A pirâmide de Carroll segue um conceito multidimensional de responsabilidade e evoca uma
perspetiva de cidadania instrumental (Windsor, 2006). Na base, encontram-se as
responsabilidades de negócio, de produzir os bens e serviços necessários e/ou desejados pela
sociedade, pagar salários e impostos, comprar matérias-primas e gerar lucros para os acionistas.
Sem esta etapa cumprida, diz Carrol, as três seguintes não seriam possíveis. A segunda tem um
carácter legalista e determina que as empresas devem cumprir não só a letra mas também o
espírito da lei, uma distinção particularmente saliente olhando à capacidade que as grandes
empresas têm hoje de influenciar os poderes públicos ou de deslocalizar operações (e empregos)
para outras geografias, com legislações mais permissivas. Em conjunto, estas etapas foram dadas
como necessárias.
A terceira etapa foi classificada de expectável: as empresas devem ter um comportamento
considerado ético pela comunidade na qual está inserida. Para Blowfield e Murray (2011), esta
etapa deve levar as empresas a pensar todo o ciclo de vida do produto (potenciando a chamada
economia circular) ou a ter uma atitude mais ecológica, que não só evitará multas decorrentes da
regulação pública como permitirá reduzir custos. O quarto passo, dado como discricionário, é
promovido por filantropos, sejam eles movidos por interesses altruístas ou económicos. Este é o
reino da cidadania empresarial, considerado o mais desejável, ou da filantropia pura e dura – ou
dos filantrocapitalistas, como lhe chamam Crutchfield e Grant (2012) –, de que são exemplos os
casos de Gates e Buffett, das dezenas de milionários que já se comprometeram com o Giving

Pledge ou de George Soros, que durante décadas dominou o mundo da especulação financeira
50

50
Trata-se do compromisso assumido por perto de 160 indivíduos ricos de que doarão a maioria da sua riqueza à filantropia. Entre eles estão
Warren Buffett e Bill e Melinda Gates, os promotores da iniciativa.
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pura e dura e acumulou uma fortuna que lhe permitiu fundar a Open Society, que se dedica a
temas como a venture philanthropy.
Carroll ilustrou o seu modelo num formato piramidal, o que inadvertidamente transmitiu a
mensagem de que existe uma hierarquia de prioridades, com níveis qualitativamente diferentes
de responsabilidade. Não era, contudo, sua intenção criar uma estrutura hierárquica nem de
etapas estanques, pelo que, mais tarde, reviu a proposta, fazendo colapsar a fase discricionária
nas etapas económica ou ética, consoante a motivação para a filantropia (Schwartz & Carroll,
2003). Num passo ainda posterior, a abordagem dos três patamares foi substituída por uma outra,
estilizada num conjunto de círculos entrecruzados, do qual resulta uma matriz de sete possíveis
tipos de relacionamento entre os aspetos económico, legal e ético da Responsabilidade Social
Empresarial (Schwartz & Carroll, 2008).

4.2 Enquadramento histórico da conceptualização da RSE

Como vimos, o conceito, a prática e o objetivo último da Responsabilidade Social Empresarial têm
evoluído nas últimas décadas, tal como a conceptualização das organizações, da sociedade, da
economia. A cada época, emergiram teorias e focos de investigação, cada uma apresentando um
novo desafio conceptual. Para navegar entre o corpo teórico e empírico deste campo do saber,
adotámos uma categorização que recebeu uma enorme aceitação pela Academia (May & Roper,
2014). Foi avançada por Melé (2008), que dividiu a investigação em Responsabilidade Social
Empresarial em quatro grandes áreas: a teoria do valor para o acionista (radicada na teoria
económica), o desempenho social corporativo (com raiz na sociologia), a teoria dos stakeholders
(com uma base ética) e a cidadania corporativa (alicerçada no conceito político de cidadania).
Vamos analisá-las, tendo sempre em vista que se trata de uma classificação assente em
pressupostos de ordem económica e gestionária das empresas.
A primeira corrente de investigação em responsabilidade social postulada por Melé (2008), a teoria
do valor para o acionista, assenta nas propostas de pensadores como Adam Smith e John Locke,
de quem falamos no arranque deste trabalho de investigação. Em particular, as propostas de
liberdades individuais, governo minimalista e contratos que permitam a coexistência social,
elaboradas por Locke, contribuíram para estabelecer as bases para a teoria económica clássica,
liberal, segundo a qual a maximização do retorno ao acionista sob a forma de dividendos deve ser
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a principal preocupação do gestor e compete à esfera pública (não empresarial) a resolução de
externalidades negativas resultantes da ação da empresa. Esta linha de raciocínio foi reforçada
por economistas como os já mencionados Friedman ou Levitt.
A teoria do valor para o acionista também é designada de capitalismo fiduciário por Hawley e
Williams (1997), olhando a que, hoje, boa parte do capital de empresas disperso em bolsa é detida
por fundos privados e mutualistas – ao contrário de épocas anteriores, em que a propriedade
individual estava claramente definida ou a dispersão bolsista era atomizada. Neste capitalismo de
carácter fiduciário, os fundos detêm o capital em nome de terceiros e são obrigados por lei a
promover apenas e só o interesse dos seus beneficiários, a maximizar a sua riqueza, no longo
prazo. Os gestores são, assim, os agentes dos detentores do capital, encarregues exclusivamente
por zelar pelos seus interesses.
Esta perspetiva abrange as teorias e investigação empírica assentes no pressuposto de que a
Responsabilidade Social Empresarial é um meio para obter o verdadeiro propósito da organização:
de maximizar o valor da empresa. Não vê o benefício potencial à sociedade como um fim em si
próprio. Hanlen (2008) admite que o próprio conceito de capitalismo leva os gestores a encarar o
lucro como uma forma de responsabilidade social. “O lucro é a ortodoxia que não pode ser
questionada”, lamenta (p. 160). Mais, a visão utilitarista da Responsabilidade Social Empresarial
contém em si um alçapão que importa acautelar: dá autorização moral ao gestor para a
abandonar, caso não produza as consequências económicas e financeiras antecipadas.
A segunda categoria proposta por Melé (2008) é a do desempenho social empresarial, cujas raízes
são já sociológicas, e não económicas. Esta categoria investigativa avança que sociedade e
empresa são entidades interdependentes e propõe que a empresa só tem licença para operar
porque estabelece com a sociedade um contrato tácito que a legitima. Por isso, as consequências
negativas da sua atividade para a sociedade e o ambiente devem ser compensadas através
iniciativas que vão além das obrigações legais.
Depois de Sethi (1975) ter utilizado pela primeira vez o termo desempenho social empresarial,
Carroll – primeiro de forma isolada (1979, 1991) e depois em colaboração com Schwartz (2003,
2008) – desenvolveu um modelo conceptual estruturado em torno de três aspetos. Primeiro, a
definição do que é a Responsabilidade Social Empresarial (que recomenda à empresa a assunção
de responsabilidades económicas, legais, éticas e discricionárias, como já vimos); segundo, o
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reconhecimento de que o género de problemas sociais e ambientais a que empresa deve dar
resposta varia consoante o local onde labora, o sector da atividade e as caraterísticas da empresa;
e terceiro, uma especificação da filosofia de resposta: se proativa, acomodatícia, defensiva ou

reativa.
Este quadro mental foi depois desenvolvido por Wartick e Cochran (1985) e Wood (1991a), que
entendem o desempenho social empresarial como um conceito lato, que abrange a
responsabilidade, a responsividade, as políticas e a ação.
Wartick e Cochran (1985) aceitam as premissas de que existe um contrato implícito entre a
empresa e a sociedade, pelo que a empresa deve agir em consonância com as expectativas
sociais, e de que as empresas atuam como um agente moral, até porque são capazes de refletir
ou reforçar valores. Neste pressuposto, ensaiam um modelo integrativo de desempenho social
empresarial, que incorpora três noções rivais – responsabilidade económica, responsabilidade
pública e responsividade social – no conceito mais lato de Responsabilidade Social Empresarial.
Sobre a responsabilidade económica, Wartick e Cochran (1985) salientam que, ao incluir práticas
como a filantropia, códigos de ética e a assunção de uma dimensão política, de lóbi, acaba por
concorrer para o fim prosseguido pela Responsabilidade Social Empresarial. Quanto à
responsabilidade pública51, dizem tratar-se de um conceito demasiado vago e ambíguo e propõem,
em alternativa, que seja absorvido na esfera da Responsabilidade Social Empresarial. Já a
responsividade social é dada como insuficiente: “A responsividade social tende a ser guiada pelas
normas sociais prevalecentes; a responsabilidade social tenta determinar verdades éticas
fundamentais” (p. 763) – e determinar o que é fundamentalmente certo e errado é tudo menos
frívolo já que, sem um guia sólido, as empresas são confrontadas com uma multitude díspar de
exigências sociais, impossíveis de satisfazer na totalidade, resumem. Os autores acrescentam
ainda o tópico da gestão de temas como uma extensão direta da responsividade social,
complementar do desempenho social empresarial.
Em resumo, o modelo do desempenho social empresarial de Wartick e Cochran (1985) sugere
que os princípios da responsabilidade social, o processo da responsividade social e as políticas da
gestão de temas são a base do envolvimento da empresa na sociedade. “Cada componente tem
51
O conceito foi avançado por Preston e Post (1981), para quem as empresas que descortinam as exigências colocadas pela sociedade estão
constantemente atentas às tendências dos mercados e, ao terem um bom desempenho social, tornam desnecessária a crescente regulação, que
consideravam excessiva. O grau de envolvimento da empresa com a sociedade divide-se em dois níveis. Um primeiro, ligado à atividade base da
empresa, e o segundo, subterrâneo ao primeiro, que lida com as consequências do primeiro.
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uma direção e orientação distinta; e contudo, no total, fornecem uma conceptualização integrada
do envolvimento social das empresas tal como existe hoje”, concluem (p. 767).
Assente nesta linha de raciocínio, Wood (1991a) propôs uma outra evolução, construindo o seu
modelo em cima de três princípios: o institucional, traduzido na Lei de Ferro da Responsabilidade
de Davis (1960); o organizacional, ligado à já definida responsabilidade pública; e o individual,
relacionado com a capacidade discricionária dos gestores. Com base nestes princípios, propõe
que a Responsividade Social Empresarial se execute mediante três processos: 1) uma avaliação
cuidada do ambiente circundante, 2) um relacionamento com os stakeholders que assegure um
a boa gestão das interdependências e 3) uma boa gestão de temas, em matérias como parcerias
com entidades públicas e privadas, envolvimento com a comunidade ou códigos e programas de
ética.
Assim, e tal como a teoria do valor para o acionista, a proposta do desempenho social empresarial
coloca o foco na ligação entre o grau de responsabilidade social assumido por uma empresa e o
seu desempenho financeiro e reputação, ou seja, é uma outra estratégia para encontrar
justificações de índole economicista para programas estruturados em prol do bem comum (Kramer
& Kania, 2006). No início dos anos 90, o conceito de desempenho social empresarial chegou,
mesmo, a ser promovido ativamente como um novo paradigma deste campo de investigação, mas
sem sucesso. Apesar das tentativas de autores como Gond e Crane (2010), faltava-lhe um quadro
teórico que levasse em linha de conta propostas de carácter ético ou filosófico. Serão estas as que
analisaremos de seguida.
A teoria dos stakeholders, de Freeman, é a terceira proposta de categorização de Melé (2008). Na
sua formulação inicial, Freeman (1984) defendeu que as empresas devem prestar contas a todas
as pessoas e organizações que, de alguma forma, são afetadas pela sua atividade – os

stakeholders –, como forma de maximizar a rentabilidade financeira de longo prazo da empresa
– os stokeholders52. O próprio Freeman evoluiu na sua teoria, com ajustes, alargamentos e
clarificações ao conceito, propondo que a empresa deixe de ser encarada como uma organização
cujo fim último é criar valor para os acionistas.

52
É um jogo de palavras no inglês original entre acionistas (os detentores de ações ou stockholders) e os grupos com interesse na empresa (os
detentores de um interesse sobre a empresa, de um stake, os stakeholders).
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A grande pergunta é: “Em benefício de quem e à custa de quem deve a empresa ser gerida?”
(Evan & Freeman, 1993, p. 97). Os autores refutam os argumentos legais (de que a legislação já
protege os vários grupos com interesse na empresa) e económicos (mantendo que, desde a
Revolução Industrial, as empresas procuram internalizar os benefícios e externalizar os custos da
sua ação, evitar danos morais e procurar poderes monopolistas) e advogam que “cada pessoa
tem o direito a ser tratada não como um meio para atingir um qualquer fim empresarial, mas sim
como um fim em si. (…) O direito à propriedade não é uma licença para ignorar o princípio
Kantiano do respeito pelas pessoas” (ibidem, p. 100).
O direito à propriedade deixa, portanto, de ser absoluto, sobretudo se entrar em conflito direto
com direitos de terceiros. De facto, as empresas devem não impedir o sucesso de outros (o que
chamaram de princípio do direito empresarial) e devem abster-se de quaisquer ações que
prejudiquem terceiros (o princípio dos efeitos empresariais). Daqui decorre o conceito de

stakeholder, de pessoas ou entidades com legítimos direitos sobre a empresa, sejam eles os
elementos fundamentais à sobrevivência da empresa (como proprietários, fornecedores,
trabalhadores, clientes), sejam grupos mais latos, como a comunidade local ou organizações
solidárias.
Aos gestores, é atribuído o difícil papel de encontrar um equilíbrio entre interesses, com frequência,
contraditórios: dividendos mais altos significam salários menores; pagamentos mais justos aos
fornecedores levam ao aumento do preço cobrado aos clientes; aplicar recursos da empresa em
prol de uma causa social ou ambiental significa descurar todas as outras. “A tarefa do gestor da
empresa atual é semelhante à do Rei Salomão”, diziam Evan e Freeman (1993, p. 103). A ética
é, assim, elevada ao plano da estratégia da empresa (Clarkson, 1995).
Como as restantes categorias da investigação sobre Responsabilidade Social Empresarial, também
esta é sujeita a críticas ou elogios. Melé (2008) encontra uma crescente evidência de que as
empresas só serão bem-sucedidas, no longo prazo, se considerarem não só os interesses dos
acionistas, mas também os dos trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidades locais e
outros grupos com interesse na atividade da empresa. O sucesso, afirma, exige “confiança, sentido
de lealdade e um bom relacionamento com todos os stakeholders” (ênfase nosso) (p. 61). Apesar
disso, aponta o facto de, bem ou mal, a teoria ser conotada com doutrinas morais ou com o
socialismo (uma acusação de lesa-majestade sobretudo nos Estados Unidos); de se abrir à
suspeita de menorizar os tradicionais e objetivos instrumentos e métricas de gestão e avaliação
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de resultados; a de a discricionariedade atribuída ao gestor criar espaço para atitudes de
oportunismo pessoal.
Contudo, numa comparação direta com a teoria dos acionistas, a dos stakeholders destaca-se
pela positiva pela sua maior abrangência, pela visão mais holística do que é a realidade
empresarial e pelo respeito que reserva à dignidade humana, uma vez que deixa de ver as pessoas
como meros fatores de produção (Melé, 2008). Permite também concretizar conceitos, até então,
mais genéricos da Responsabilidade Social Empresarial, como quem deve beneficiar destas ações
da empresa e de que forma podem ser conciliados interesses antagonistas.
A última categoria proposta por Melé (2008) é a da cidadania53 empresarial. O conceito já era
mencionado por Davis (1973), mas tem ganhado proeminência nos últimos anos (Logsdon &
Wood, 2002; Matten & Crane, 2005), na sequência da sucessão de escândalos económicos que
varreram o mundo ocidental e lavraram o terreno para a sementeira de uma nova forma de encarar
a empresa no contexto social: tal como qualquer cidadão, a empresa tem direitos, mas também
deveres, nomeadamente os de zelar por uma comunidade sã.
Na essência, a perspetiva da cidadania empresarial admite que “os interesses do negócio não
devem estar, forçosamente, separados dos interesses sociais da comunidade”, pelo que se torna
uma metáfora da participação das empresas na sociedade (May & Roper, 2014, p. 770). O
universo empresarial tem um mandado ético para construir relacionamentos fortes, de confiança
e respeito mútuos com os stakeholders, pelo que é aceitável que colabore com os sectores público
e solidário para prosseguir fins comuns – uma tese partilhada pela atual investigação, com apoio
no pensamento de autores como Vidaver-Cohen e Altman (2000), Matten e Crane (2005) ou
Waddock e Smith (2000). Mais do que um estado, propõe Zadek (2007), este é um processo, que
leva a maioria das empresas a passarem de uma posição defensiva de recusa de responsabilidade,
num extremo, para o outro extremo, de cidadania, quando elas próprias assumem o papel de
dinamizadoras de uma ação coletiva em prol do bem-comum. O caminho faz-se através de uma
aprendizagem social e organizacional, a que Zadek chama de “aprendizagem civil” (p. 36).
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Melé (2008) utiliza aqui o conceito de cidadania decorrente da tradição aristotélica, que atribui ao cidadão o dever de exercer o direito de
participar na vida pública da sociedade.
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Existem duas correntes dominantes ligadas a esta teoria: a da cidadania empresarial aprofundada
proposta por Matten et al. (2003) e da cidadania global de negócio, avançada por Logsdon e Wood
(2002).
Na proposta de Matten et al. (2003), o conceito de cidadania empresarial está revestido de um
cariz fortemente político e não grafa especificamente expressões como responsabilidade ou ética,
o que o torna mais aceitável pelo meio empresarial. Esta cambiante na terminologia é mais do
que uma operação de spinning concebida para convencer as empresas a assumir novos e
alargados papéis na sociedade. “A mudança linguística contém uma profunda mudança na
compreensão normativa de como as organizações mercantis devem agir no que toca aos

stakeholders” (Logsdon & Wood, 2002, p. 155).
O conceito de cidadania empresarial de Matten et al. (2003) pode ser traduzido em três níveis de
atuação. Os dois primeiros equivalem à filantropia e investimento social e à Responsabilidade
Social Empresarial. O terceiro, mais lato e alicerçado em teorias de gestão, política ou sociologia,
assume que as empresas, sobretudo as multinacionais, são responsáveis pela proteção de direitos
sociais, civis e políticos dos cidadãos. Ainda que não sejam, elas mesmas cidadãs, devem ser
chamadas à liça em matérias de tradicional responsabilidade pública, sobretudo quando estão em
causa Estados ou sociedades civis frágeis. “A cidadania empresarial descreve o papel
desempenhado pela empresa na administração dos direitos de cidadania dos indivíduos”,
resumem Matten e Crane (2005, p. 173).
Dar às empresas uma personificação de cidadania, contudo, é uma “faca de dois gumes que deve
ser manejada com cuidado” (Windsor, 2001, p. 239), porque a promessa de cidadania
empresarial pode defraudar as expectativas criadas pelos cidadãos, sobretudo numa altura de
retrocesso do papel interventivo no Estado na prestação de uma rede de apoio social e de garante
de direitos, liberdades e garantias, face ao poder das multinacionais. Além disso, assevera
Oosterhout (2005), nenhuma empresa tem interesse substituir-se aos Estados na defesa dos
direitos de cidadania dos indivíduos, nem está demonstrado que estaria em melhores condições
do que os Estados para desempenhar esse papel. Acima de tudo, diz, não se debruça sobre as
contrapartidas esperadas pelas empresas pelo desempenho do papel de garante de direitos de
cidadania.
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E como cada crítica merece uma resposta, Crane e Matten (2005) reafirmam que as empresas já
estão a assumir responsabilidades cívicas – basta olhar para a privatização de serviços públicos
– não forçosamente por terem interesse próprio em fazê-lo, mas porque tal decorre, naturalmente,
da configuração atual do mundo. Quanto às contrapartidas que as empresas poderão esperar,
concedem ser necessária uma maior discussão, mas avançam que o seu conceito de cidadania
deriva da tradição liberal, que acentua os direitos dos cidadãos e as obrigações dos Estados –
obrigações essas que trasladam para o meio empresarial.
A segunda corrente ligada à teoria da cidadania empresarial destacada por Melé (2008) é a que
Logsdon e Wood (2002) cunham de cidadania global de negócio. As autoras notam que existiu
uma evolução da cidadania pessoal (os cidadãos de natureza local são agora cidadãos globais),
que conduziu a um movimento semelhante no meio dos negócios (a cidadania empresarial
transforma-se em cidadania de negócio, de carácter local, mas também global, transnacional,
multicultural) – daí a expressão cidadania global de negócio. A transferência das obrigações da
esfera pública para a esfera empresarial retira-lhe o carácter voluntário, mas não indica quem é
responsável pela definição das normas de comportamento que devem seguir, em particular num
contexto globalizado como o atual. “Isto leva-nos à pouco atraente metáfora da raposa a guardar
as galinhas, ainda que algumas multinacionais estejam genuinamente interessadas em serem
cidadãos globais de negócio genuinamente responsáveis”, conclui Munshi (2004, p. 92).
No seu global, reconhece Melé (2008), o conceito abrangente de cidadania empresarial abrange
demasiados tópicos, de excessiva diversidade, que vão desde as parcerias com outras entidades
privadas ou públicas, ao voluntariado e aos contributos para o desenvolvimento, passando pelas
práticas éticas empresariais e a gestão da marca e da sua reputação. Por outro lado, não propõe
uma forma eficaz de accountability54 das ações de cidadania empresarial (Matten & Crane, 2005;
Blowfield & Murray, 2011) nem clarifica a quem compete a responsabilidade pela definição de
padrões internacionais de cidadania empresarial (Munshi, 2004).
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Conceito que reúne as ideias de conformidade com normas e legislação, transparência e responsividade, ou capacidade de resposta às
expectativas de terceiros (Visser et al., 2010).
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4.2.1

A quimera do business case da Responsabilidade Social Empresarial

A cidadania empresarial e o esforço para fazer o business case da Responsabilidade Social
Empresarial têm concentrado a atenção dos teóricos da área (Duarte & Houlihan, 2010). De facto,
ainda hoje, uma grande parte da produção académica e da investigação científica procura
demonstrar as vantagens e desvantagens para a empresa decorrentes da Responsabilidade Social
Empresarial (Melé, 2008; Williamson et al., 2010; Okpara & Idowu, 2013a; Santos et al., 2014a)
ou do desempenho social empresarial (Wang & Berens, 2015; Harrison & Berman, 2016).
A preponderância desta linha de estudo justifica-se pela sua origem, predominantemente
normativa (Oosterhout & Heugens, 2008), e é tal que leva Blowfield e Murray (2011) a puxar da
ironiza para pedir mais investigação não sobre o impacto da Responsabilidade Social Empresarial
nos resultados das empresas, mas sim sobre o impacto dos resultados das empresas na
Responsabilidade Social Empresarial.
Ironias à parte, o business case tem sido explorado por autores como Jensen (2010), que avançou
com a teoria da Enlightened Value Maximization (ênfase no original). O ponto de partida é a crítica
à teoria dos stakeholders, que acusa de obrigar o gestor a servir “múltiplos donos” (p. 32) e de
fazer “o jogo de interesses especiais que procuram usar os recursos da empresa para atingir os
seus próprios fins” (p. 42), com a consequente confusão na gestão, ineficácia no processo de
decisão e até, possíveis desvantagens competitivas. Reconhece, todavia, que os gestores têm de
atender aos interesses de todas as pessoas e organizações afetadas pela empresa. Para
compatibilizar as duas posições, sugere uma solução preferencial: as decisões devem ser tomadas
de acordo com a estrutura de raciocínio subjacente à teoria dos stakeholders, mas, sempre que
estejam em causa interesses contraditórios, deve ser seguida a orientação que maximize o valor
da empresa, no longo prazo. Ou no raciocínio da soma zero avançado por Burke e Logsdon (1996),
para quem a Responsabilidade Social Empresarial contribui para a sustentabilidade duradoura da
empresa, pelo que qualquer custo suportado com a sua implementação será, eventualmente,
recuperado.
Ainda, enquadram-se aqui várias propostas já analisadas, como a teoria do Valor Partilhado, de
Porter e Kramer (2002, 2006), o Marketing 3.0 avançado por Kotler (2014) ou as estratégias para
explorar o potencial aquisitivo da população que vive do fundo na pirâmide da pobreza, a noção
proposta por Prahalad e Hart (2002).
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Grayson e Hodges (2004) afirmam mesmo que as empresas podem e devem transformar a
Responsabilidade Social Empresarial em Oportunidade Social Empresarial, através do estímulo à
inovação em produtos e serviços, do fornecimento a mercados subaproveitados ou do
desenvolvimento de novos modelos de negócio. Para isso, dizem, as empresas devem “alinhar os
valores, o propósito e a estratégia do negócio com as necessidades socais e económicas dos
clientes e consumidores, ao mesmo tempo que embebem políticas e práticas negociais
responsáveis e éticas em toda a estrutura da empresa” (p. 13).
A evolução de responsabilidade para oportunidade social deve ser feita em sete passos, advogam
Grayson e Hodges (2004): 1) compreender os gatilhos que motivam a ação, como potenciais
boicotes de consumidores, campanhas de movimentos ativistas ou o absentismo laboral; 2)
identificar as estratégias que melhor os neutralizam e 3) estruturar um plano de negócios que
identifique o seu impacto na estrutura de custos e receitas e as alinhe com o negócio e as
competências da empresa; 4) avaliar as consequências sobre a empresa e o plano de
comunicação com os stakeholders; 5) elencar os recursos necessários para as implementar e
localizá-los (podem existir dentro da empresa ou junto de outras organizações); e 6) envolver todos
os stakeholders na implementação, no terreno.
Já Burke e Logsdon (1996) avançam que um programa de Responsabilidade Social Empresarial
só é benéfico para a empresa e para a sociedade se for encarado de forma estratégica. Criaram
um quadro de referência assente em cinco pressupostos: centralidade (proximidade à missão e
aos objetivos da empresa), especificidade (capacidade para internalizar benefícios), proatividade
(o grau de antecipação face a novas tendências ou até a crises), voluntarismo (até que ponto a
decisão de avançar é discricionária e independente de pressões externas) e visibilidade (as ações
têm de ser conhecidas e reconhecidas pelos stakeholders). Só se estas condições forem
cumpridas, argumentam, será possível criar valor, ou seja, obter benefícios económicos tangíveis
e mensuráveis esperados pela empresa.
Uma análise desta natureza implica medir o impacto obtido com o programa implementado. Para
isso, têm sido desenvolvidos instrumentos que, no global, procuram uma métrica que permita
aferir com rigor matemático os benefícios obtidos, comparando com os custos inerentes, mas não
existe, ainda, qualquer consenso sobre a metodologia a utilizar na medição do impacto obtido
através da Responsabilidade Social Empresarial (Fernandes et al., 2014). Em todo o caso, várias
propostas de metodologia para a avaliação do impacto têm sido avançadas.
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Entre elas está a de Sethi (1979), que propôs avaliar o desempenho social empresarial através de
um sistema que leva em linha de conta o contexto sociopolítico, económico e ambiental em que a
ação decorre, mas tem duas características fixas: a estabilidade quer das classificações quer dos
significados, de forma a permitir comparações diretas e históricas de todas as iniciativas,
promovidas por qualquer tipo de entidade, em qualquer contexto.
É também o caso da proposta de Martin (2002), que distingue a Responsabilidade Social
Empresarial instrumental da intrinsecamente valiosa e propõe uma matriz de virtude composta
por quatro quadrantes. Os dois inferiores correspondem à vertente instrumental e são os
quadrantes da fundação cívica, ou seja, as normas, leis e costumes que regem a prática de negócio
e que não são mais do que os comportamentos mínimos exigidos pela sociedade. Os dois
quadrantes superiores situam-se no que o autor chama de fronteira e correspondem à
Responsabilidade Social Empresarial intrinsecamente valiosa, levada a cabo tendo em vista em
exclusivo o bem-comum social, ainda que possa não servir os acionistas. É nesta fonteira, diz que
ocorrem inovações empresariais no comportamento socialmente responsável.
E McWilliams e Siegel (2001) estruturaram um mecanismo destinado a apurar qual o nível ótimo
de alocação de recursos à Responsabilidade Social Empresarial para assegurar um retorno, no
mínimo, equivalente ao dispêndio. Na proposta de análise de custo-benefício, pesam fatores como
a dimensão da empresa, o grau de diversificação da atividade, as condições do mercado laboral
ou o estádio de maturidade da indústria em que se insere, entre outros.
Em remate, multiplicam-se as teorias destinadas a assegurar que a Responsabilidade Social
Empresarial é benéfica tanto para as empresas quanto para a sociedade, mas a investigação
empírica continua a chegar a resultados díspares, muitas vezes contraditórios. Do lado da
evidência da existência de uma correlação positiva está a investigação realizada pela Economist
Intelligence Unit (2008), que entrevistou 1254 executivos de todo o mundo e confirmou a
existência de uma ligação entre a sustentabilidade da empresa e o preço da ação no mercado
bolsista. A EIU concluiu que os empresários acreditam que a sustentabilidade atrai os
consumidores (37%), melhora o valor acionista (34%) e cativa bons trabalhadores (26%). Mais de
metade (61%) informam os acionistas acerca do desempenho das suas empresas em matéria de
sustentabilidade e dizem ser esta “uma prioridade nas suas agendas nos próximos cinco anos"
(p. 117) – um quarto disse, mesmo, ser a principal prioridade.
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Também Misani (2010) apoiou-se em cerca de 180 estudos publicados desde 1972 sobre o elo
entre o desempenho social e o desempenho financeiro das empresas, bem como em três grandes
meta-análises, e concluiu existir uma correlação positiva, ainda que relativamente pequena. E
Arnold (2010) sustentou-se numa revisão de literatura para afirmar que, “de um modo geral, o
desempenho dos programas de RSE aparentam dar um melhor desempenho financeiro ou, no
pior caso, nenhuma melhoria, e existe pouca prova de que programas de RSE pioram o
desempenho financeiro" (2010, p. 103).
Em Portugal, uma investigação às cotadas na bolsa de valores, Euronext Lisboa, analisou os
resultados reportados entre 2005 e 2009 e concluiu que a Responsabilidade Social tem um
impacto positivo no desempenho financeiro das empresas (Afonso et al., 2012). Ainda, Fonseca e
Ferro (2016) estudaram as respostas dadas por 2222 pequenas e médias empresas a um
inquérito do IAPMEI, realizado entre 2002 e 2012, e concluíram existir uma correlação positiva
entre o desempenho social e os principais indicadores financeiros, mesmo em condições
económicas desfavoráveis. “A RSE pode ser justificada, em simultâneo, na perspetiva ética (fazer
o que é certo) e instrumental (fazer o que beneficia o negócio)” (p. 500).
A estes estudos contrapõem-se vários outros, que não encontraram evidências irrefutáveis de
ganhos económicos ou financeiros diretos decorrentes da Responsabilidade Social Empresarial
(Melé, 2008; Correia et al., 2014). Wójcik (2016) cita uma série de investigações que chegaram
a díspares conclusões: uns comprovam a existência de benefícios económicos e financeiros, outros
demonstram a sua inexistência e outros ainda apuram a neutralidade de impacto ou indicam que
alguns dos impactos positivos encontrados não passam de greenwashing do lado nocivo da
atividade empresarial. Também Burke e Logsdon (1996) e Domingues (2013) reconhecem uma
longa lista de autores que defendem a existência de benefícios económicos e financeiros, mas
asseguram que nenhum ainda apresentou evidência empírica irrefutável. Domingues (2013) diz,
mesmo, ser impossível medir com objetividade a eficácia e eficiência das organizações orientadas
para a satisfação dos stakeholders, porque a sua atuação será sempre sujeita a considerações
subjetivas e prioridades diferentes.
A falta de uma demonstração conclusiva dos ganhos económicos e financeiros decorrentes da
Responsabilidade Social Empresarial leva, mesmo, Vogel (2007) a questionar se existe um
mercado para a virtude. Defende que as empresas com grande visibilidade, escrutinadas por
organizações ativistas, e as que incorporam a responsabilidade social na estratégia para atrair e
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manter clientes, trabalhadores e investidores podem, de facto, sair a ganhar, mas estas são as
exceções, uma vez que a maioria das empresas não cumpre nenhuma das duas condições.
Para potenciar o impacto, deve ser encarada de forma estratégica. “Tem havido um recente e
marcado interesse na Responsabilidade Social Empresarial como uma ferramenta estratégica”,
assegura Martin (2009, p. 220). Kunsch (2014) justifica desta forma a imperiosidade de adotar
um posicionamento estratégico face à Responsabilidade Social Empresarial:

Ações isoladas de comunicação de marketing e de relações públicas são insuficientes para fazer
frente aos novos mercados competitivos e para os relacionamentos com os públicos e os
interlocutores dos diversos segmentos. Estes são cada vez mais exigentes e cobram das
organizações responsabilidade social, atitudes transparentes, comportamentos éticos, respeito à
preservação do planeta, etc., graças a uma sociedade mais consciente e uma opinião pública
sempre vigilante. E, neste contexto, a comunicação passa a ser estratégica e a sua gestão tem de
ser vista sob uma nova visão de mundo e numa perspetiva interdisciplinar (p. 41).

4.3 Comunicação Organizacional e Responsabilidade Social Empresarial

Temos estado, até agora, a esmiuçar as principais formas como as ciências económicas lidam
com a Responsabilidade Social Empresarial. Fizemo-lo pelas razões históricas expostas em
capítulos anteriores, mas conscientes de que o campo do saber tem sido, também, estudado pela
Sociologia, Ciência Política, Estudos Ambientais e, mais recentemente, pela Comunicação, em
particular pela Comunicação Organizacional e as Relações Públicas. May e Roper (2014)
reconhecem a existência de uma falha nos estudos da Responsabilidade Social Empresarial no
seio das Ciências da Comunicação e propõem enquadrar a investigação que tem sido feita na
taxinomia para a Comunicação Organizacional proposta por Deetz (1996, 2001) – as abordagens

normativa, interpretativa, crítica e dialógica.
Ao contrário do que sucede na investigação genérica em Comunicação Organizacional, May e
Roper (2014) notam haver pouca atividade empírica enquadrável no campo normativo, o que
consideram ser “algo surpreendente” (p. 774), mas justificam com o peso que as ciências
económicas têm tido no desenvolvimento neste campo do saber. É aqui que se enquadram as
inúmeras propostas e investigações ligadas ao business case da Responsabilidade Social
Empresarial, ainda agora descritas.
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A segunda grande categorização de investigação em Comunicação Organizacional elencada por
Deetz é a interpretativa que, em vez de se focar no aspeto económico e de otimização de recursos,
se concentra na vertente social e explora as formas através das quais a realidade social é criada,
mantida, reproduzida. Também aqui, contudo, o reduzido número de estudos em Comunicação
Organizacional realizados é “gritante” (May & Roper, 2014, p. 776). A investigação existente foi
realizada sobretudo na Europa e privilegia o estudo dos tipos de informação disponíveis ao público,
como relatórios ou normas de conduta, ou a atitude da gestão empresarial perante a
Responsabilidade Social Empresarial. As análises ao processo de construção de sentido são raras
porque muitos académicos da Comunicação Organizacional encaram-na com ceticismo e
menorizam o seu impacto na produção de sentido dentro das organizações, asseguram (ibidem).
Em terceiro lugar, a investigação de matérias relacionadas com o tema, feitas sob uma perspetiva
crítica, tem debatido as questões legais, económicas, sociais e ambientais e a forma como se
ligam com o exercício de poder e a dominação, nas estruturas organizativas. A vertente crítica tem
recebido crescente interesse por parte da comunidade científica, como demonstra uma análise a
146 artigos publicados em 18 revistas especializadas entre 2000 a 2013 por Frynas e Stephens
(2014). Dentro da tradição crítica, existem duas posturas perante a Responsabilidade Social
Empresarial: o discurso da suspeita e o discurso da esperança.
O discurso da suspeita desenvolve-se quer sobre o facto de a Responsabilidade Social Empresarial
poder ser apenas uma forma alternativa de fazer os mesmos negócios, no processo de realização
e no resultado final, ou seja, influencia decisões de gestão, rotinas, supervisão ou fiscalidade, mas
não tem força suficiente para impor uma agenda realmente transformadora da atividade
empresarial (Kuhn & Deetz, 2008). Nesta perspetiva, está em causa do que Shamir (2008) chama
de “economização do político”, isto é, da gestão da coisa pública de acordo com critérios
economicistas, e de “moralização dos mercados”, ou da crescente responsabilização das
empresas por problemas sociais (p. 2). A conjugação das duas tendências leva a que o discurso
e a prática das empresas e da moralidade estejam fundeados numa epistemologia neoliberal que
anula qualquer distinção entre o universo social e o económico. Sem esta distinção, a abordagem
crítica acredita que o capitalismo se torna pervasivo na sociedade, subjugando progressivamente
a vida social aos ditames do mercado e alargando o fosso salarial e a desigualdade na posse da
riqueza (Hanlon, 2008).
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A subjugação do social ao económico através da Responsabilidade Social Empresarial traduz,
também um discurso elitista, que deixa de fora todos os não-consumidores do mundo, acreditam
Munshi e Kurian (2007), seguindo uma perspetiva pós-colonialista. Os autores admitem que tem
contribuído para alterar práticas empresariais de sustentabilidade, mas dissecam de forma crítica
três omissões existentes na própria expressão Responsabilidade Social Empresarial: o conceito de
responsabilidade é demasiado limitado quando comparado a outros, como o de accountability;
foca-se no aspeto social e ignora o carácter político de toda a intervenção empresarial; e a
referência a empresas deixa de fora todas as organizações que funcionam como seus proxies.
Aos teóricos do ramo cético respondem os esperançosos como McMillan (2007), para quem a
Responsabilidade Social Empresarial pode ser o espaço dialógico e de comunicação entre os

stakeholders e permitir à empresa embarcar numa autorreflexão suscetível de a levar a melhorar
os seus procedimentos sociais e ambientais. Na mesma linha, Scherer e Palazzo (2007) apelam
ao conceito de democracia deliberativa de Habermas para assegurar que as empresas já fazem
parte do processo de tomada de decisão governamental. Uma vez que fazem uso público do poder,
devem ser sujeitas ao mesmo tipo de controlo democrático, preconizam.
Numa outra perspetiva, Zorn e Collins (2007) admitem a hipótese de os princípios da
Responsabilidade Social Empresarial estarem a ser adotados pelas empresas por uma questão de
moda, mas são otimistas quanto à possibilidade de que se tornem uma prática sustentável,
atendendo à crescente pressão pública por transparência e accountability: “O público tende a
exigir cada vez mais práticas responsáveis e as empresas tendem a constatar que não têm outra
alternativa” (p. 413 e 414).
Além disso, comunicação mais próxima com os stakeholders e o estabelecimento de parcerias
entre as empresas, os Estados e as organizações solidárias podem burilar a atual estrutura do
poder empresarial, notam Bendell e Bendell (2007). “A distinção inicial entre sociedade civil, por
um lado, e empresas por outro tornou-se difusa à medida que, paradoxalmente, os indivíduos nos
sectores empresarial e financeiro se tornam aliados potenciais nos esforços para fiscalizar o poder
empresarial” (p. 71). Na mesma nota, Werhane (2007) abre um novo rumo de investigação, ao
apoiar-se na teoria dos sistemas para explorar a complexidade dos relacionamentos cruzados entre
empresas, cidadãos, organizações solidárias, a sociedade civil, Estados e entidades
supranacionais como o Banco Mundial. Nesta lógica, o ónus da fiscalização do comportamento
da empresa é posto nos ombros de todo o tecido social, seguindo um modelo de alianças.
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No contexto da globalização, Stohl e Townsley (2007) abandonam a perspetiva ocidental e
enveredam pelo pós-colonialismo para encontrar uma tendência global que desvela uma
Responsabilidade Social Empresarial de terceira geração, que já não postula o que as empresas
se devem abster de fazer (a primeira geração, consistente com a noção de responsabilidade
proposta por Friedman) nem se centra nas condições laborais (segunda geração, que acompanha
a exigência de intervenção do Estado na regulação das relações de trabalho), mas coloca o foco
na Humanidade e nos direitos coletivos e advoga uma postura proativa e positiva na assunção de
responsabilidades sociais e ambientais.
A quarta e última perspetiva investigativa proposta por Deetz é a dialógica, concentrada nas
minúcias das práticas de poder e dominação dentro e entre organizações, estudadas não numa
ótica centralista, mas nas suas manifestações pervasivas, fluidas, como lhe chamam May e Roper
(2014). Morsing et al. (2008) analisaram, por exemplo, o dilema de comunicação que os gestores
enfrentam devido à desconfiança generalizada do público sobre a Responsabilidade Social
Empresarial: “Apesar de as empresas serem regularmente encorajadas a envolverem-se em RSE,
são em simultâneo desencorajadas de comunicar sobre esse envolvimento” (p. 97).
É só um de vários paradoxos que se podem encontrar na investigação sobre o tema. Outro é o
paradoxo do sucesso, registado quando o sucesso de uma empresa exacerba os impactos
negativos que tem sobre o meio em que se insere. Waddock (2007) cita o caso da Wal-Mart, que
emprega milhares de pessoas e pratica os preços baixos tão desejados pelos consumidores, mas
à custa de precariedade laboral, baixos salários ou o esmagamento das margens dos fornecedores,
ou da Tommy Hilfiger e a contratação de fábricas com padrões laborais extremamente baixos, por
norma em países em vias de desenvolvimento, como o Bangladesh. É o lado negro da cidadania,
plasmado no fosso entre os objetivos económicos de curto prazo e os sociais de longo prazo e
entre a retórica e a prática empresarial, no foco nas ações da cidadania empresarial enquanto se
descuram os impactos negativos da sua atuação de negócio.
Ainda na perspetiva dialógica, Conrad e Abbott (2007) asseguram, mesmo, que a
Responsabilidade Social Empresarial já cumprirá o seu potencial se contribuir para desmontar o
discurso das elites empresariais e a sua influência sobre os decisores públicos. May e Roper
(2014) acrescentam que “a investigação dialógica também nos permite considerar o que foi
perdido, negado e silenciado na própria emergência da RSE” (p. 780) – por exemplo, conceções

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |164

alternativas de Responsabilidade Social Empresarial, centradas não na filosofia ocidental, mas de
carácter local, nativo.

4.4 As particularidades europeias e o contexto português

A Responsabilidade Social Empresarial desenvolveu-se sobretudo nos Estados Unidos, mas nas
últimas décadas tem recebido atenção crescente na Europa. Cada lado do Atlântico desenvolveu
a sua escola de pensamento, baseada na sua própria tradição política (Aßländer et al., 2016), no
tipo de contrato social estabelecido entre a sociedade e o meio empresarial (Blowfield & Murray,
2011) e nos diferentes modelos de relações de confiança e autoridade (Albareda et al., 2007). Se
os Estados Unidos adotam uma postura explícita em relação à Responsabilidade Social
Empresarial, organizando códigos de conduta voluntários em resposta às expectativas dos

stakeholders e articulando-a ipsis verbis nas suas páginas na Internet, por exemplo, já a Europa
pressupõe um modelo implícito, no qual as empresas são conceptualizadas como fazendo parte
de uma rede mais lata de instituições formais e informais que visam o bem-comum e são levadas
a implementar programas de Responsabilidade Social Empresarial em resposta a orientações e/ou
regras impostas (Matten & Moon, 2008).
A perspetiva europeia abre margem a uma maior direccionalidade por parte dos poderes públicos,
uma oportunidade aproveitada pela União Europeia para indicar uma política comum. Começou a
instigar as empresas a tornarem-se socialmente responsáveis nos anos 90, quando o então
presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, apelou ao sector empresarial para que
ajudasse a combater o desemprego e a exclusão social. Em 1996, surgiu a Rede Europeia de
Empresas para a Responsabilidade Social Empresarial55 e, no ano 2000, o Conselho Europeu de
Lisboa voltou a dirigir-se ao universo empresarial (incluindo especificamente as micro, pequenas
e médias empresas) para formular “um apelo especial ao sentido de responsabilidade social das
empresas no que toca às melhores práticas de aprendizagem ao longo da vida, organização do
trabalho, igualdade de oportunidades, inclusão social e desenvolvimento sustentável” (CE, 2000).
Estava lançado o desafio de atrair o mundo dos negócios para a construção dos objetivos propostos

55

Originalmente chamada de Rede Europeia de Empresas para a Coesão Social (Europe, S/D).
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na Agenda de Lisboa: tornar o espaço comunitário mais dinâmico, competitivo, coeso e baseado
no conhecimento.
Com esta inspiração, em 2001 foram publicados dois documentos fundamentais: a Comissão
assinou o livro verde Promover um Quadro Europeu para a Responsabilidade Social das Empresas
(Comissão Europeia CE, 2001), onde salientou a importância da responsabilidade social interna,
junto dos trabalhadores da empresa, e externa, junto dos stakeholders; e o Conselho aprovou a
estratégia para o desenvolvimento sustentável, onde instou à implementação de políticas
económicas, sociais e ambientais que se reforcem mutuamente (2001).
Desde então, a União Europeia tem promovido inúmeras iniciativas relacionadas com a
Responsabilidade Social Empresarial e o desenvolvimento sustentável, que culminaram, já nesta
década, com posições tomadas pela Comissão e pelo Parlamento europeus.
Em primeiro lugar, a Comissão publicou duas comunicações. A primeira é uma nova estratégia
para a Responsabilidade Social Empresarial, que propõe, entre outros, ponderar modalidades de
corregulação e autorregulação empresarial, mas reconhece que a regulamentação complementar
pode instigar a assunção voluntária de responsabilidades pelas empresas (CE, 2011b). Este
documento, nota Blowfield (2005), resultou da pressão exercida por organizações solidárias e
sindicatos, que queriam um maior envolvimento das empresas no apoio ao desenvolvimento. O
segundo texto versa o empreendedorismo social, onde se advoga que as empresas sociais56 são
uma solução para atingir as metas de emprego da estratégia Europa 2020 (CE, 2011a).
Em 2013, o Parlamento Europeu publicou uma resolução salientando a importância de estimular
a Responsabilidade Social Empresarial nas PME, as Pequenas e Médias Empresas (PE, 2013a) e
outra onde incita as empresas a prestar atenção aos aspetos sociais e laborais (além dos
ambientais) e a fornecer mais informação ao público, ao mesmo tempo que exorta os Estados a
incentivarem as empresas a assumirem maior responsabilidade pelo bem-comum (PE, 2013b).
Nestes documentos, a Responsabilidade Social Empresarial é entendida como uma área de
atuação de carácter voluntário, inserida na esfera empresarial, mas sobre a qual o poder político

56
A expressão empresas sociais é “um termo coletivo que abarga um leque de organizações que trabalham para um fim social. Adotam um de
vários formatos legais e partilham o princípio de prosseguir soluções de negócio que alcancem fins sociais e reinvestem os excedentes em benefício
da comunidade” (Haugh, 2006, pp. 183-184). Emerson (2003) oferece uma definição mais simples: empresas que operam segundo a lógica de
mercado, criadas por organizações solidárias tendo em vista obter valor social.
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pode e deve exercer a sua influência (Aßländer et al., 2016). É uma perspetiva transversal, lata o
suficiente para abarcar conceções díspares por parte dos vários países que integram a União.
Numa análise comparativa aos estilos de Responsabilidade Social Empresarial seguidos por quinze
desses países, incluindo Portugal, Albareda et al. (2007) encontraram quatro caminhos diferentes:
o modelo do negócio na comunidade seguido pelo Reino Unido e Irlanda, assente na ideia de que
as empresas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades onde
que se inserem e no combate à pobreza e exclusão social; o modelo de parcerias, dominante nos
países escandinavos, baseado num forte Estado Social e que tem evoluído no sentido de chamar
todas as instituições, incluindo as empresas, para a construção de uma sociedade mais coesa; o
modelo da sustentabilidade e cidadania típico da Europa central, onde as empresas são encaradas
como um ator político a quem compete desempenhar funções de soberania e cuja atuação é
avaliada pela sociedade (e punida ou recompensada); e o modelo ágora, baseado no diálogo entre
todos os stakeholders, seguido pelos países do sul – Portugal, Espanha, Grécia e Itália –, os
últimos a adotar uma política oficial.
Em Portugal, o movimento da Responsabilidade Social Empresarial é recente (Rico, 2011).
Começou a florescer só a partir do virar do milénio (Gonçalves, 2013), em concreto após a
publicação do Livro Verde da Comissão Europeia (Costa, 2011). Desde então, alguma investigação
empírica tem sido levada a cabo. É o caso na análise aos resultados de 44 inquéritos respondidos
por empresas e publicados na revista Exame em 2002. O reduzido número de respostas prejudica
a fiabilidade das conclusões, mas a incipiente investigação em Portugal justifica a apresentação
dos resultados (Abreu et al., 2005). Assim, as empresas identificaram como práticas responsáveis
a colaboração com a comunidade (44%) e a existência de valores dentro da empresa (43%).
No mesmo ano de 2002, uma análise ao desempenho ambiental de 13 grandes empresas
portuguesas promovida por Dias-Sardinha e Reijnders (2005) concluiu que a adoção de práticas
socialmente responsáveis resultava sobretudo da pressão direta de entidades reguladoras, de
clientes e da presença em mercado externos, bem como da vontade de antecipar legislação, da
pressão de concorrentes e investidores, da existência de benefícios fiscais e da intenção de
concorrer a prémios. Do ponto de vista interno, as motivações prendem-se sobretudo com a cultura
e a liderança da empresa. A investigação apurou ainda que os principais obstáculos eram a
dificuldade em saber se a Responsabilidade Social Empresarial implica perdas de competitividade
e a existência de limitações na operacionalização das práticas. Reconheceu, ainda, que a

A Responsabilidade Social Empresarial |167

elaboração de relatórios de sustentabilidade é importante para conquistar a boa vontade dos

stakeholders.
Também Santos et al. (2006) garantiram serem ainda escassos os dados quantitativos sobre a
atividade desenvolvida pelas empresas nacionais – como quais as práticas mais utilizadas, as
dimensões mais relevantes e os fatores externos mais influentes –, bem como os obstáculos e
dificuldades sentidos pelos empresários. As 235 respostas a um inquérito realizado em 2003
revelaram que as práticas mais comuns são os patrocínios, sobretudo sob a forma de donativos
(referido por 76% dos inquiridos); o emprego solidário, traduzido na concessão de estágios e de
bolsas de estudo, já que só um décimo contrata pessoas oriundas de grupos desfavorecidos (53%);
e as parcerias e cooperação (47%), sendo que só 28% fazem parcerias com outras organizações
e 8% partilham instalações, equipamentos e recursos. Os principais fatores de motivação são o
desempenho (71%), o aumento da satisfação dos trabalhadores (70%), a fidelização de clientes
(69%) e princípios éticos e cívicos (61%). Só 46% indicaram a pressão de organizações locais (a
motivação mais fraca). Contudo, quando questionados sobre os benefícios, os menos referidos
são a redução de custos (11%) e o aumento das vendas (9%). Em primeiro lugar, surgem a
melhoria da reputação (78%), da satisfação dos trabalhadores (75%) e da qualidade (73%) (Santos

et al., 2006).
Ainda em 2003, a Sair da Casca (2003) realizou um estudo qualitativo sobre as perceções da
sociedade relativas à Responsabilidade Social Empresarial e constatou que o conceito é difuso e
a sua aplicação muito dependente do gestor, e não da cultura da empresa, e que as iniciativas
estão ligadas sobretudo a questões ambientais, mas também a instituições de valor reconhecido,
a iniciativas culturais e lúdicas ou ao apoio a populações vulneráveis. No seio das associações, o
conceito de Responsabilidade Social Empresarial era reconhecido e mostraram-se abertas a
colaborações com as empresas, sobretudo se estiverem em causa bens específicos, como
dinheiro, equipamentos ou suporte logístico. Ações casuísticas como o voluntariado eram pouco
valorizadas.
Todas as organizações inquiridas reconhecem que, nesta matéria, Portugal encontra-se ainda
numa fase embrionária, mas que é necessário criar novas formas de trabalho, abordagens e
parcerias.
Este novo esquema mental, concluiu a Sair da Casca (2003), tem de ser simbiótico:
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Tais abordagens deverão ser capazes de, por um lado, oferecer às empresas conhecimento sobre
as instituições e sobre a melhor forma de as apoiar com consistência. Por outro lado, deverão ser
capazes de proporcionar às instituições mais conhecimento sobre as empresas e sobre a forma
de com elas estabelecer relações win win (ênfase nosso) (p. 7).

Num outro estudo, desta feita envolvendo empresas da Galiza e do norte de Portugal e realizado
em 2007, Amaral et al. (2007) concluíram que 86,9% das empresas portuguesas já tinham ouvido
falar de Responsabilidade Social Empresarial, identificando-a sobretudo com um comportamento
empresarial ético e preocupações ambientais e, com menor expressão, com o bom governo das
empresas, os direitos humanos e laborais, o desenvolvimento de planos de qualidade, o
investimento responsável e com as relações com fornecedores, clientes e concorrentes. A
colaboração com organizações solidárias era pouco identificada com o conceito de
Responsabilidade Social Empresarial – foi reportada por apenas 3,26% das inquiridas.
No mesmo ano de 2007, a KPMG associou-se ao Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável e à Informa D&B para analisar as maiores empresas de Portugal. Constatou que a
maioria das empresas que divulgava informação sobre a sua sustentabilidade era motivada pelo
desejo de reforçar a reputação da marca, secundado pela melhoria do desempenho operacional.
Também foram referidas questões éticas, de inovação e aprendizagem e de gestão e minimização
do risco (Rico, 2011).
Numa outra investigação, sobre os fatores psicológicos que influenciam o compromisso emocional
dos trabalhadores para com a empresa, Rego et al. (2010) questionaram 260 pessoas
empregadas em onze grandes empresas de vários sectores de atividade. Os resultados permitiram
recomentar às empresas que se comportem de acordo com os princípios da cidadania para
fomentar a afeição dos trabalhadores. “Ao fazê-lo, podem tornar-se mais capazes para desenvolver
capital social e psicológico, dois caminhos importantes para a competitividade e desempenho
organizacionais”, garantem (p. 123).
E em 2012, um inquérito preenchido por 375 gestores de empresas com qualidade de gestão
certificada pela APCER concluiu haver uma correlação positiva entre a existência de programas
socialmente responsáveis e a satisfação global dos stakeholders (Fonseca, 2012). No ano
seguinte, Gonçalves (2013) entrevistou 29 responsáveis pelo departamento de comunicação de
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empresas e concluiu que a Responsabilidade Social Empresarial é comunicada para humanizar a
empresa e melhorar a sua imagem e reputação, bem como para legitimar a sua atuação aos olhos
da sociedade. Referiram também o direito à informação do público, a possibilidade de a empresa
liderar pelo exemplo e o facto de comunicar ser, por si mesmo, um ato de responsabilidade
empresarial.
Por último, em 2014, Padamo (2014) inquiriu clientes e entrevistou trabalhadores de quatro
bancos a operar em Portugal e concluiu existir uma correlação positiva entre o desempenho
financeiro das instituições financeiras e a implementação de um programa de Responsabilidade
Social Empresarial, mas não encontrou reflexos no nível de confiança dos clientes.
A investigação empírica foi-se sucedendo à medida que a sociedade se organizava. Hoje, um
grande número de organizações opera nesta área, em Portugal. É o caso do GRACE – Grupo de
Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (2015)57 que, em cooperação com a Fundação Manuel
António da Mota, organizou em 2017 a IV edição RSE de Sucesso, em abril de 2017; da Associação
Portuguesa de Ética Empresarial (APEE, 2017)58 que, em dezembro de 2016 e em colaboração
com a UN Global Compact Network Portugal , montou a 11.ª Edição da Semana da
Responsabilidade Social; da Associação Cristã de Empresários e Gestores (2017)59; ou da
Associação EPIS – Empresários pela Inclusão Social (2017)60.
Ainda no que toca ao universo empresarial, Portugal aderiu ao movimento B Corporation61, um
certificado internacional de responsabilidade social e ambiental e que está a ser dinamizado na
comunidade lusófona pelo Laboratório de Negócios Sociais, da IES – Social Business School. Em
2017, sete empresas lusas possuíam o certificado: ColorADD, BioRumo, Sector 3, Logframe,
Abreu Advogados (parceira da CAIS, cujo estudo de caso será explanado na segunda parte deste
texto), More Than Honey e a Stone Soup (Corporation, 2017b).
Um outro indicador da visibilidade da Responsabilidade Social Empresarial em Portugal é a
multitude de prémios promovidos. Desde 2012, a farmacêutica MSD (também parceira da CAIS)
atribui o prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social62, um “incentivo ao
Mais informação em www.grace.pt, consultado em abril de 2017.
Mais informação em www.apee.pt, consultado em maio de 2017.
59
Mais informação em www.acege.pt, consultado em maio de 2017.
60
Mais informação em www.epis.pt/homepage, consultado em maio de 2017.
61
Mais informação em www.bcorporation.net/community/find-a-b-corp?search=&field_industry=&field_city=&field_state=&field_country=Portugal,
consultado em maio de 2017.
62
Mais informação em www.premiomariajosenogueirapinto.pt, consultado em abril de 2017.
57
58
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reconhecimento do que se faz de bem em Portugal na área da Responsabilidade Social” (MSD,
2017) e a Volkswagen Portugal distinguiu, em 2016, o Instituto de Socorros a Náufragos, pelo
projeto See Watch63, organizado em parceria com a empresa (SIVA, 2016).
Ainda, a Fundação Yves Rocher criou o prémio Terre de Femmes64 para apoiar projetos de
mulheres ecocidadãs. Em 2016, a distinção foi merecida por Inês Rodrigues pela iniciativa

Tabanca Solar, levada a cabo na Guiné-Bissau, que coloca garrafas de plástico com água numa
abertura do telhado para que a luz do sol se propague no interior das habitações (o projeto inclui
também fornos solares e desidratadores para conservar alimentos, num país onde a eletricidade
é rara e cara). Também a Sapo65 inclui uma categoria de Solidariedade e Responsabilidade Social
nos seus prémios sobre excelência da comunicação online (Sapo, 2016). Já a Fundação Cepsa
atribui os Prémios ao Valor Social66, que distinguem iniciativas sociais em prol da inclusão e do
bem-estar de populações vulneráveis (Sepsa, 2016). Ainda, a REN (Redes Energéticas Nacionais)
iniciou em 2014 o prémio AGIR67. Cada edição seleciona um problema social, tendo já galardoado
projetos na área da criação de emprego, envelhecimento ativo, combate à pobreza e à exclusão
social e inserção laboral de pessoas com deficiência (REN, 2017).
Também com grande impacto público, até pela notoriedade das marcas que o promovem e a
publicidade que lhes é feita, salientam-se a Distinção Portugal Solidário (FMAM, 2016), atribuída
pela Fundação Manuel António da Mota68, do grupo Mota-Engil, os três prémios atribuídos pelo
Banco BPI69 – o Seniores, o Solidário e o Capacitar (BPI, 2016) - e o prémio em inclusão social da
EDP Solidária70, da Fundação EDP (EDP, 2017).
Numa esfera exclusiva da economia social, refira-se ainda o prémio Cooperação e Solidariedade

António Sérgio , iniciativa da Cooperativa António Sérgio (organização estatal portuguesa para a
71

economia social) lançada em 2012 (CASES, 2016). O prémio está organizado nas categorias de
inovação e sustentabilidade (em 2016 venceu a Leque, uma organização solidária de Alfândega

Mais informação em www.sivaonline.pt/NOTICIAS/Noticias/Pages/galaprogramaexcelencia2016.aspx, consultado em abril de 2017.
Mais informação em www.yves-rocher.pt/pt-pt/landing-pages/terre-de-femmes, consultado em abril de 2017.
65
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da Fé com o projeto EKUI – Linha de Material Lúdico Didático Inclusivo), de estudos e investigação,
de formação pós-graduada, de trabalhos escolares, bem como o prémio especial personalidade
do ano (em 2016 foi distinguido o professor da Universidade de Coimbra Rui Namorado).
Por último, na área financeira, em 2016, a Caixagest, da Caixa Geral de Depósitos, lançou o
primeiro fundo de investimento de responsabilidade social, em Portugal, para privilegiar empresas
europeias com um assumido compromisso com a sustentabilidade (Abreu, 2016). Fundos
orientados para a venture philanthropy estão a receber cada vez mais aceitação por parte dos
investidores (Doane, 2005), até porque, no longo prazo, são mais rentáveis do que os fundos de
investimento tradicionais (Blowfield & Murray, 2011). De acordo com a Global Sustainable
Investment Alliance, em 2016, havia quase 23 biliões de dólares norte-americanos geridos de
forma profissional sob estratégias de investimento responsáveis, mais 25% do que em 2014
(Alliance, 2016).
Dois anos antes, Fernandes et al. (2014) tinham construído um índice de responsabilidade social
das cotadas portuguesas que integram o PSI20, considerando 247 variáveis de desempenho
decalcadas do Livro Verde da Comissão Europeia para a Responsabilidade Social. O levantamento
de dados decorreu entre 2005 e 2009 e resultou numa lista das empresas com melhor
desempenho social, liderada pela EDP, BCP, BES e PT. Este índice será, talvez, uma demonstração
da falibilidade deste tipo de estudo – é que, em 2017, as duas últimas nem sequer existem, por
consequência direta de comportamentos sob investigação judicial, que apontam para a existência
de crimes como a corrupção, a fuga ao fisco e o branqueamento de capitais pelas respetivas
lideranças de topo: comportamentos, no mínimo, pouco éticos. Fernandes et al. (2014)
reconheciam o risco de críticas a que todos os índices e rankings se sujeitam, mas justificavam a
sua realização pelo facto de serem instrumentos de acesso público e contribuírem para o corpo
de conhecimento na área.
Apesar desta multiplicação de fora, prémios, concursos, reconhecimentos públicos, a
Responsabilidade Social Empresarial ainda é incipiente em Portugal. Uma forma de a reforçar,
propõe Seabra, (2011) seria a criação de um Conselho Português de Responsabilidade Social, a
quem competiria escrever um livro branco que estudasse o estado da arte das práticas
empresariais (nas áreas económica, social e ambiental) e dos mecanismos fiscalizadores e
regulatórios, elaborasse um quadro legislativo enquadrador e uma lista de incentivos possíveis e
identificasse as dificuldades sentidas pelas empresas.
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Do ponto de vista legislativo, Portugal acompanha o resto da Europa na concessão de benefícios
fiscais ao mecenato empresarial. A Lei do Mecenato Cultural data dos anos 80 e, em 1999, foi
estendida às áreas social, ambiental, científica ou tecnológica, desportiva ou educacional (Costa,
2011). Os donativos dados por empresas (e particulares) ao abrigo da Lei do Mecenato são
dedutíveis ao imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas ou singulares. O Artigo 62.º (1) do
Estatuto dos Benefícios Fiscais considera como custos ou perdas do exercício os donativos
atribuídos a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), até ao limite de 0,8% do
volume de vendas ou dos serviços prestados.
Com este enquadramento global, é possível detetar as tendências recentes da Responsabilidade
Social Empresarial em Portugal, assim resumidas por Gonçalves (2013): cada vez mais
organizações possuem códigos de ética e conduta, o apoio a causas sociais e ao voluntariado está
a aumentar, a publicação de relatórios de sustentabilidade disparou, muitas empresas integram
redes internacionais da área e recebem certificações ambientais e/ou de responsabilidade social,
multiplicam-se os prémios e outros reconhecimentos e já há empresas a aderir a índices
internacionais de sustentabilidade, como a EDP, que integra o índice britânico FTSE4Good (FTSE,
2017). Nada leva a crer que este movimento se inverta, de futuro.
Temos analisado, até agora, a Responsabilidade Social Empresarial à luz das empresas
multinacionais, que definem as tendências a nível global, mas entendemos dever reservar um
apontamento para o papel desempenhado por micro, pequenas e médias empresas (PME). As
razões são várias: dominam o tecido económico mundial (e português); têm grande proximidade
às comunidades locais, o que as torna mais sensíveis aos problemas sociais e ambientais e
suscetíveis de, à sua escala, se esforçarem por contribuir de forma positiva (Baden, 2010); a sua
capilaridade torna-as cruciais para a distribuição de bens e serviços ao bottom billion (Blowfield &
Murray, 2011); são mais intensivas em mão-de-obra do que as grandes empresas; e constituem
fonte de inovação laboratório de ideias para mercados de nicho, que exigem grande especialização
(Morsing & Perrinin, 2009).
O impacto das PME na Responsabilidade Social Empresarial tem sido fortemente subestimado por
investigadores e políticos (Morsing & Perrinin, 2009) e é certo que têm de ultrapassar uma série
de obstáculos. Para MacGregor et al. (2010), falta-lhes consciencialização do impacto de longo
prazo que pode ter na empresa, vinga uma visão negativa entre o custo e o benefício e multiplicamse as pressões operacionais diárias, que deixam pouco tempo e disponibilidade para pensar de
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forma estratégica e de longo prazo. Ainda, as PME concentram as suas energias na luta pela
sobrevivência e são, com frequência, encaradas como recipientes da Responsabilidade Social
Empresarial realizada pelas maiores empresas, não como atoras de direito próprio (Blowfield &
Murray, 2011).
Não é estranhar, portanto, que, quando se envolvem em programas de responsabilidade social, o
façam sobretudo com preocupações económicas como a maior eficácia da gestão e motivação
dos trabalhadores, o melhor relacionamento com os clientes ou o menor consumo de recursos,
apesar de não se dever excluir o desejo pessoal dos gestores – que, com frequência são os
proprietários – de participar na comunidade (Santos et al., 2006). Apesar disso, na verdade, as
PME assumem com frequência posturas socialmente responsáveis, ainda que não lhe atribuam
esta chancela (Baden, 2010; MacGregor et al., 2010), e fazem-no “de forma implícita e não
estruturada" (Santos et al., 2006, p. 16).
Para instigar um maior envolvimento das empresas de pequena e média dimensão, Grayson e
Dodd (2007) recomendam cinco vias. Primeiro, é necessário utilizar uma terminologia
compreensível, já que o jargão empresarial e/ou de sustentabilidade e responsabilidade nem
sempre é dominado pelos pequenos gestores. Em segundo lugar, e porque nem todas as PME
estão recetivas a iniciativas, é necessário fazer uma seleção e, uma vez identificados os alvos,
escolher o melhor mensageiro para criar uma predisposição positiva junto dos gestores (por
exemplo, câmaras de comércio ou associações empresariais). Em quarto lugar, há que aceitar
que as empresas atravessam vários estádios de implementação de Responsabilidade Social
Empresarial e dar-lhes tempo para fazerem o seu próprio percurso. Por último, ao contrário das
grandes organizações (burocratizadas, planeadas centralmente), os relacionamentos nas PME são
muito mais informais, baseados em intuição e confiança, pelo que a abordagem deve ser ajustada.

4.5 Benefícios e motivações empresariais

Décadas de debate, propostas teóricas, investigação científica e empirismo sobre a
Responsabilidade Social Empresarial desembocam na noção de que as empresas retiram
benefícios, diretos e indiretos, da criação e prossecução estratégica de medidas visando a procura
pelo bem-comum. Como já vimos, a maior parte da investigação tem-se dedicado a conformar ou
infirmar a existência de um business case para a Responsabilidade Social Empresarial, ou seja,
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em demonstrar a existência de benefícios económicos e financeiros diretos e de curto prazo, sem
que tenha chegado a um consenso. Vamos detalhá-los e somar outras vantagens que, advogam
Afonso et al. (2012), Falck e Heblich (2007) ou Orlitzky (2008), estão já amplamente
demonstrados. De uma forma global, as empresas podem retirar benefícios de ordem interna e
externa, micro e macro, como se resume no quadro seguinte (tabela 14):

Tabela 14 – Benefícios e motivações para a RSE
Origem
Interna

Externa

Integração

Legitimação

(promove aceitação)

(legitima sistema)

Consciência social

Pressão do mercado

(motivação ética)

(motivação estratégica)

Macro

Nível de análise
Micro

Fonte: Almeida (2010).

No que toca à estrutura, ao funcionamento e ao posicionamento estratégico, a transmutação de
uma organização empresarial no sentido clássico das organizações para uma conotada com os
princípios da Responsabilidade Social aumenta a capacidade de atração, motivação e retenção
dos trabalhadores, com impacto positivo direto na sua produtividade e disponibilidade para
cumprir papel de embaixador do empregador (SdC, 2003; Kotler & Lee, 2005; Blowfield & Murray,
2011; Okpara & Idowu, 2013a), e pode melhorar as perspetivas de evolução na carreira dos
gestores (Crane, McWilliams, et al., 2008a).
Do ponto de vista da estrutura de custos e financeira, alterações operacionais que visem melhorar
o desempenho ambiental permitem, com frequência, utilizar de forma mais eficiente os recursos
(consumo de água e energia, por exemplo) e reduzir o desperdício (Kotler & Lee, 2005; Sprinkle
& Maines, 2010; Okpara & Idowu, 2013a). Alterações como estas só são possíveis se o modelo
de funcionamento da organização deixar de estar voltado para a maximização do valor de curto
prazo para os acionistas e se dedique à criação de valor de longo prazo para todos, o que, por um
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lado, obriga a interiorizar a inovação como parte da sua atividade corrente (Domínguez, 2008;
Blowfield & Murray, 2011) e, por outro, influencia o processo de aprendizagem e a capacidade
para gerir o risco do negócio (Blowfield & Murray, 2011). Ainda, apresentar-se como uma empresa
socialmente responsável elimina pressões de curto prazo de maximização dos lucros (Preuss,
2010) e dá acesso a benefícios fiscais em sede de IRC (Contreiras et al., 2014).
Quanto a razões de ordem externa, num parecer do Conselho Económico e Social sobre a
Responsabilidade Social Empresarial, Melícias (2003) indica que pode melhorar o funcionamento
global do mercado porque, ao procurar restringir o acesso à atividade económica a empresas
envolvidas no bem-estar da sociedade, “melhora as condições de concorrência, gera equidade e
estabilidade, fiabilidade nos produtos e serviços, previsibilidade e confiança nas decisões
estratégicas” (p. 15). Além disso, é “um elemento-chave para o aumento da capacidade
competitiva da nossa economia”, já que a marca Portugal é desacreditada pelo facto de ser
“comummente reconhecido que o cumprimento da lei e das obrigações, quer por parte das
empresas quer por parte de outros agentes económicos e sociais quer mesmo por parte do Estado,
está longe de ser norma universal” (p. 22). Ainda, permite um desenvolvimento sustentável, uma
vez que utiliza os recursos naturais da forma mais eficiente possível (Domínguez, 2008) e dá fôlego
às empresas para sobreviverem em tempos de crise (Carroll, 2016).
Ao laborarem num ecossistema mais propício, também as próprias empresas saem beneficiadas
aos olhos do mercado. Logo à partida, uma empresa percecionada como socialmente responsável
vê reforçada a sua imagem (Kotler & Lee, 2005; Milliman et al., 2008), posicionamento e
capacidade de influência da sua marca (Kotler & Lee, 2005), a sua reputação e legitimidade, tão
valorizadas pela atual sociedade em rede (Grayson & Dodd, 2007; Crane, McWilliams, et al.,
2008a; Domínguez, 2008; Blowfield & Murray, 2011; Okpara & Idowu, 2013a). A propósito, Kotler

et al. (2014) citam uma sondagem da BSR/Cone, de 2008, segundo a qual 84% dos profissionais
dizem que os benefícios para a reputação da empresa são cada vez mais importantes. Também
contribui para a construção da identidade empresarial (Leal et al., 2011) e aumenta o grau de
transparência (Domínguez, 2008) e confiança (Moon & Vogel, 2008) com que é encarada pela
sociedade, o que legitima a sua atuação e lhe dá licença para operar (Pendleton et al., 2004;
Okpara & Idowu, 2013a).
A Responsabilidade Social Empresarial confere, portanto, às empresas instrumentos de adaptação
a um ecossistema cada vez mais dinâmico e complexo (Melícias, 2003; Grayson & Dodd, 2007;
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Blowfield & Murray, 2011) e permite-lhes não só protegerem-se de ameaças do foro jurídico
(Milliman et al., 2008) como antecipar custos futuros decorrentes de uma regulação mais apertada
– ou, até, evitar a existência dessa mesma regulação (Pendleton et al., 2004; Okpara & Idowu,
2013a).
Adicionalmente, pode ser um indicador do sucesso da empresa, uma vez que existe a perceção
de que só as mais evoluídas e sólidas o podem fazer, e constitui um fator de diferenciação (SdC,
2003), uma vantagem competitiva num mercado cada vez mais concorrencial (Okpara & Idowu,
2013a). Acresce a pressão e as expectativas do mercado, com a globalidade dos stakeholders a
exigirem comportamentos empresariais escorreitos (Crane, McWilliams, et al., 2008a; Milliman et

al., 2008) e as multinacionais em particular a serem cada vez mais exigentes quanto ao grau de
responsabilidade social dos seus fornecedores (Grayson & Dodd, 2007).
Uma perceção pública mais favorável da empresa contribui, por fim, para a lealdade dos
consumidores (Melícias, 2003; Grayson & Dodd, 2007; Preuss, 2010; Sprinkle & Maines, 2010),
não tanto pelo boicote a produtos e serviço de empresas com comportamento considerado
reprovável, mas sim pela preferência ativa por determinadas marcas, ou seja, pelo consumismo
pela positiva (Smith, 2008). Abre-lhe acesso ao imenso mercado do chamado bottom billion
(Preuss, 2010) e torna-a mais apelativa para investidores e analistas financeiros (Melícias, 2003;
Pendleton et al., 2004; Kotler & Lee, 2005).
Estes potenciais benefícios aplicam-se a todas as empresas, mas Morsing e Perrinin (2009)
enfatizam a saliência particular que as relações interpessoais têm para as PME e asseguram que
“um envolvimento formal, de trabalho em rede com vários outros sectores, o voluntariado e
donativos são uma oportunidade extremamente frutuosa para investir em capital social e cultivar
relacionamentos próximos com o ambiente social e económico” (p. 3).
Ainda, enquadrada na área da Economia da Dádiva, Mourão (2007b) resume desta forma o
retorno esperado ou as motivações para a dádiva, conotando-as com “egoísmo (dou para
aumentar o meu prestígio), warm glow (faz-me sentir melhor), estratégia (sou visto como tendo
bons sentimentos), justiça (reduz desigualdade) ou sobrevivência (melhora o bem-estar das
pessoas que quero ajudar)” (p. 973).
Existe, por outro lado, uma vantagem totalmente diferente, da ordem dos valores: a crescente
consciência social e ambiental da sociedade (Grayson & Dodd, 2007) e o puro altruísmo dos
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empresários e gestores (Crane, McWilliams, et al., 2008a; Preuss, 2010; Sprinkle & Maines,
2010). É a “resposta à necessidade de uma moral superior que substitua o egoísmo natural da
vida económica” (enfâse no original) de que fala Almeida (2010, p. 71).

4.6 O altruísmo ou a hipocrisia organizada: síntese das críticas à responsabilidade social

A existência de uma moral superior e o grau de altruísmo com que a generalidade das empresas
se envolve em programas destinados a prosseguir o bem-comum estão na categoria dos conceitos
mais disputados, quando se fala de Responsabilidade Social Empresarial. Se é certo que até os
insuspeitos (por se integrarem na tradição crítica) Cheney et al. (2011) admitem a existência de
organizações onde a ética é parte integral da condução dos negócios, muitos outros apontam o
dedo à falsidade ao meio empresarial, que continua numa perseguição patológica do lucro e do
poder, na expressão de Bakan (2004).
De uma forma global, podemos dividir as críticas à Responsabilidade Social Empresarial em três
ordens de raciocínio: o atual modelo capitalista da economia e da globalização, as falsas premissas
em que assenta e questões do foro interno da disciplina.
A primeira linha de pensamento sugere que a forte concorrência do mercado globalizado exige das
organizações empresariais a concentração de todos os recursos no seu core business. Obrigar os
gestores a desviar esforços para atender aos stakeholders pode pôr em perigo a sua própria
sustentabilidade. Mesmo as empresas e indústrias mais expostas a riscos sociais e ambientais,
logo mais escrutinadas pela sociedade civil, secundarizam tudo o que não for o absoluto âmago
da sua atividade, assegura Steger (2008). Além disso, se o mercado funcionar de forma livre e a
informação fluir, a Responsabilidade Social Empresarial é simplesmente desnecessária, já que as
empresas incumpridoras serão simplesmente abandonadas por trabalhadores, fornecedores e
clientes (Blowfield & Murray, 2011).
Nesta lógica, não passaria de um esquema desonesto, destinado a melhorar a imagem da
empresa, de uma mera declaração de bem-fazer sem correspondência concreta ou de uma
atividade de Relações Públicas, em que existiria um real contributo para o bem-comum numa
determinada área, mas não em todas as dimensões da sua atuação (Conrad & Poole, 2005;
Doane, 2005; Stohl et al., 2007; Sprinkle & Maines, 2010).
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Um exemplo concreto desta dissonância cognitiva é dado por Sikka (2012), que se debruçou sobre
a otimização ou evasão fiscal e concluiu existir um fosso entre as garantias públicas de
comportamento ético e responsável dadas pelas empresas e a sua ação no terreno, no que
chamou de “hipocrisia organizada” (p. 53). O autor analisou as declarações e documentos
públicos da Enron, Worldcom, KPMG, UBS, Wal-Mart, Ernst & Young e Barrick Gold e concluiu que
todas professam (ou professavam, já que as duas primeiras faliram após um escândalo de
corrupção) agir de forma responsável e ética, de acordo com as expectativas da sociedade – e, no
entanto, todas participaram em esquemas de otimização fiscal ou, até, de fuga aos impostos, que
são a forma democraticamente aceite de redistribuição da riqueza por parte dos Estados.
Também Tavares (2015) refere a existência de empresas que publicitam um comportamento ético
e responsável, em particular em áreas como a sustentabilidade ambiental, o apoio à investigação
ou a não discriminação quando, em simultâneo, não têm mecanismos adequados de recompensa
do mérito dos trabalhadores, pagam aos gestores um múltiplo desproporcionado face à média dos
salários, não respeitam da mesma forma todos os acionistas ou não pagam pontualmente aos
trabalhadores e fornecedores. “Não há bons modelos de Corporate Governance que resistam às
pessoas erradas; não há boas regras que resistam às más práticas; não há bons princípios de
governo societário que resistam à falta de ética e de valores na condução das empresas”, afirmou
o presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, numa comunicação perante a
Associação Cristã de Empresários e Gestores (Tavares, 2015, p. 5).
A Responsabilidade Social Empresarial será, assim uma cosmética necessária para melhorar o

bottom line da empresa (Pendleton et al., 2004; Reich, 2007; Blowfield & Murray, 2011) ou um
“novo mantra” dos negócios que visa apenas “melhorar a imagem e reputação da empresa”
(Gonçalves, 2013, p. 159) e mostrar “um rosto cuidador e amigável do capitalismo empresarial”
(Wesley et al., 2013, p. 37). Elving (2011) realça, mesmo, a importância de se ser astuto na
apresentação das iniciativas de responsabilidade social, para “evitar ser acusado de greenwashing
e criar ceticismo junto dos stakeholders” (p. 71). E Blowfield e Murray (2011) asseguram que,
mesmo quando as empresas adotam procedimentos operacionais que permitem, por exemplo,
reduzir o consumo de recursos, nada atesta que o façam por uma questão de cidadania ou por
racional financeiro puro e duro.
Nesta lógica, a Responsabilidade Social Empresarial é pró-negócio, manipulada para apaziguar os

stakeholders e valorizar a empresa, sem que os princípios de boa cidadania sejam, de facto,
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absorvidos na estratégia da organização. É também uma forma de perpetuar os valores que a
ortodoxia económica impõe como sendo fundamentais ao conceito de empresa, como o direito ao
lucro, ao livre comércio e circulação de capitais, a supremacia da propriedade privada, a definição
dos preços pelo mercado e a comoditização, por exemplo, do trabalho (Blowfield, 2005). Em pouco
ou nada a Responsabilidade Social Empresarial leva as empresas a fazer uma sentida introspeção
sobre a sua forma de atuar, que altere a perceção do seu autointeresse, censuram Blowfield e
Murray (2011).
Nem a criação de programas de Responsabilidade Social Empresarial, nem as certificações
externas de boas práticas impedem que se revelem más cidadãs empresariais, fixem preços
artificialmente (por mais que a Autoridade da Concorrência insista que não encontra provas,
ninguém deixa de reparar na coincidência de preços nas bombas de gasolina de várias marcas,
numa autoestrada), conluiem para fixar preços (no final de 2016, foi desmantelado um cartel de
material de escritório e cinco empresas foram condenadas), contratem lóbis para prosseguir os
seus interesses junto dos poderes públicos (deputados que acumulam funções em escritórios de
advogados é um tradicional exemplo de uma incompatibilidade, muitas vezes denunciada mas
nunca proibida por lei) ou mudem a sede das empresas para locais com baixa fiscalidade (o
reconhecido impacto social da Fundação Francisco Manuel dos Santos não impediu Jerónimo
Martins de evitar pagar impostos em Portugal, ao deslocalizar para a Holanda a sede do grupo).
Ainda nas críticas relacionadas com o mercado, a profissão de fé que multinacionais fazem a
quem lhes assaca responsabilidade pela sociedade e o ambiente cai por terra perante a
inexistência de um poder fiscalizar que atue ao mesmo nível multinacional. Durante o século XX,
coube a cada um dos países zelar pelo bem-estar dos seus cidadãos e regular as suas empresas.
Hoje, a economia derrubou as fronteiras nacionais, tornou-se realmente global, mas o poder
público não lhe seguiu os passos. Como nota Munshi (2004), verifica-se a “clara ausência de
sistemas de verificação e equilíbrios adequados que fiscalizem as ações de empresas
multinacionais” (p. 90).
Sem um regulador global, tudo se sujeita às leis do mercado. O sistema económico que hoje
domina o mundo já não assenta no tripé fordista de Estado, empresas e sociedade civil, mas
enfraqueceu o papel do Estado e apresentou o mundo dos negócios como sendo legítimo o
suficiente para assumir papéis até então reservados à esfera pública (Hanlon, 2008). Em
consequência, por um lado, os países são cada vez menos garantes da cidadania, já que aceitam
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baixa a fasquia ambiental, laboral, social imposta às empresas para captar investimento (Doane,
2005); e por outro as empresas guiam-se apenas pelos seus próprios códigos de conduta e
perceção do papel que devem assumir na sociedade, ou seja, pelos limites que elas próprias
decidem estabelecer.
A Responsabilidade Social Empresarial torna-se assim o legitimador que lhes permite transformar
os cidadãos e o meio ambiente em mercadorias. “Através da RSE, o mundo pode ser ainda mais
comoditizado, a sociedade assalariada pode ser expandida e a legitimidade do domínio
empresarial pode ser solidificada”, acusa Hanlon (2008, p. 166).
Uma segunda classe de ataques à Responsabilidade Social Empresarial está relacionada com as
falsas premissas em que assenta. Os seus apologistas asseguram que as preocupações
ambientais e sociais dos consumidores induzirão mudanças no comportamento das empresas e
que é possível que os mercados almejem ganhos financeiros de longo prazo – premissas
recusadas por Doane (2005) e Steger (2008), para quem os consumidores são mais sensíveis ao
fator preço do que a exigências éticas e os acionistas são cada vez mais extratores do que
investidores. Também crítico, Toms (2012) desvaloriza o papel dos gestores, que vê como
impotentes para contrair as forças de mercado e a sua demanda pelos recursos naturais do
planeta. “Sou cada vez mais da opinião de que é realmente absurdo imaginar que uma empresa
cotada em bolsa pode ser rentável, responsável e sustentável”, atira Gray (2012, p. 152).
Por fim, o próprio conceito de Responsabilidade Social Empresarial sofre de várias falhas que lhe
tolham as possibilidades de desenvolvimento. Apesar de todo o corpus teórico construído, de todas
as proclamações de um bom desempenho social e económico por parte das empresas, da cada
vez mais vasta produção académica sobre o tema, é marcada pelo sistema de valores norteamericano e não fornece linhas de raciocínio para uma adaptação multicultural do conceito, nem
identifica os princípios universais que permitiriam essa adaptação (Munshi, 2004). Nem sequer
estruturou uma resposta para os problemas de âmbito global decorrentes da própria natureza da
atividade mercantilista e que não podem ser solucionados por uma só empresa ou só um sector
de atividade (Blowfield, 2005). Van Oosterhout e Heugens (2008) recomendam, até, que se
abandone o conceito teórico da Responsabilidade Social Empresarial, já que décadas de
investigação e construção teórica não foram capazes de o definir, em concreto, nem de conciliar
a conceptualização teórica existente com a sua operacionalização empírica.
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Em alternativa, é sugerido que o conceito deixe de se focar na responsabilidade, cujo equilíbrio se
encontra entre as obrigações legais e as que voluntariamente são levadas a cabo, para se centrar
na accountability social, segundo a qual as empresas têm de reportar e avaliar os seus impactos
sociais e ambientais, escutar seus stakeholders e permitir que qualquer cidadão ou comunidade
afetada possa responsabilizar legalmente os gestores que quebrem os compromissos ambientais,
laborais ou sociais (Bennett, 2005; Doane, 2005; Utting, 2005a).
Hanlon (2008) resume desta forma o âmago das críticas à Responsabilidade Social Empresarial.
“A RSE ajudará a ganhar dinheiro à custa dos problemas que as empresas ajudaram a criar,
aumentando assim o valor para o acionista” (p. 169).

4.6.1

A raposa e as galinhas: como a autorregulação pode ser usada ou abusada

O carácter voluntário, autorregulador, da Responsabilidade Social Empresarial é, em simultâneo,
uma constante nas definições do conceito e uma das principais críticas dos seus opositores, uma
vez que abre a porta a utilizações abusivas em proveito próprio, como acabamos de ver. Pela
importância que a autorregulação – por oposição à regulação externa – assume na discussão
sobre o papel das empresas na sociedade, vamos traçar as suas linhas mestras72.
A autorregulação tem sido plasmada em compromissos públicos de diversa ordem, desde códigos
de conduta internos até normas sectoriais ou internacionais, standards certificadores e
compromissos internacionais, passando por fóruns, associações, acordos e índices bolsistas. Num
levantamento dos códigos existentes, McKague e Cragg (2007) identificaram documentos de
carácter genérico ou sectorial e centenas de normas relativas ao ambiente, ao desenvolvimento
sustentável, ao trabalho, ao género, à governança empresarial, à lavagem de dinheiro, ao suborno
e corrupção, à transparência, à conduta de trabalhadores de serviço público, aos direitos
humanos. Citam também a existência de normas específicas de um país ou de um sector de
atividade ou criadas por empresas para regular a sua própria atuação.
A regulamentação autoproposta é um elemento agregador de uma comunidade ou de uma
profissão, oferece uma base para distinguir as empresas consoante a sua atitude perante a
sociedade, é usada para sancionar violações e oferece um modelo para a excelência ética (Cheney
72

A lista de alguns dos principais formatos em vigor pode ser consultada no anexo 1.
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et al., 2011). Permite uma gestão mais democrática das organizações, já que envolve os
stakeholders no processo de tomada de decisão, contribui para harmonizar procedimentos e
encoraja as empresas a internalizar na sua estrutura práticas sociais e ambientais, de forma
sistemática, desdobrando, em cascata, a ética empresarial por toda a cadeia produtiva (Utting,
2005b). A sua adoção pode, por isso, ter efeitos positivos na melhoria do desempenho social,
ético e ambiental das empresas (Colle et al., 2014).
Apesar disso, a eficácia do sistema é comprometida pelo facto de poucas empresas aderirem, de
as signatárias poderem assumir um compromisso público sem a correspondente ação e de os
procedimentos de compliance serem fracos e ineficazes, tecnocráticos e, com frequência, não
avaliarem o impacto das medidas divulgadas (Utting, 2005b). A autorregulação é também um
mecanismo através do qual as empresas se protegem contra processos judiciais e reforçam a
reputação da marca (May & Roper, 2014) e, nos casos em que a informação divulgada (e omitida)
não é auditada por fiscalizadores externos, nada garante que corresponda à realidade (Blowfield
& Murray, 2011). A própria existência de normas não é pacífica. Colle et al. (2014) salientam o
paradoxo implícito a qualquer norma de Responsabilidade Social Empresarial, assente no risco de
o mero cumprimento de uma norma poder dar origem a uma mentalidade irrefletida, cega e de
vistas limitadas, um risco que aumenta à medida que novas normas vão surgindo.
A investigação empírica parece confirmar o ceticismo quanto à eficácia da autorregulação. Num
levantamento feito há uma década, Bennett (2005) constatou que, das perto de 61 mil
multinacionais existentes na altura, apenas 3,2% produziam relatórios de impacto social e
ambiental e não mais do que 2,5% tinham aderido ao Global Compact das Nações Unidas. Mais
recentemente, uma análise a 56 artigos científicos sobre normas certificadoras internacionais não
encontrou evidências do impacto que a sua adoção teve nas organizações nem demonstrou
qualquer relação entre as variáveis que mediaram a adoção da norma e o seu produto final (Sartor

et al., 2016).
O resultado prático é o enfraquecimento da regulação externa, sem um correspondente aumento
da regulação interna. “A vasta maioria do mundo empresarial não se está a voluntariar para ser
parte da abordagem voluntária” à forma como se conduzem os negócios, conclui Bennett (2005,
p. 5). As limitações da autorregulação são uma das razões pelas quais Reich (2007) e González e
Martinez (2004) instam a uma intervenção mais robusta pelos Estados. Zadek (2001) concorda
que a legitimação da autorregulação só torna ainda mais fulcral a necessidade de garantir que as
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empresas assumem políticas e práticas progressistas. “O governo deve assegurar que não perde
o seu direito a ser crítico”, alerta (p. 23).

4.7 Contributos para uma perspetiva futura da Responsabilidade Social

Se o passado é, de alguma forma, indicativo do futuro, é útil olhar para a investigação bibliográfica
levada a cabo por Bakker et al. (2005). Abrangendo os trinta anos que vão de 1972 a 2002,
constataram que, a partir de 1990, se registou um aumento na quantidade de publicações sobre
Responsabilidade Social Empresarial e Desempenho Social Empresarial, com a investigação a
enquadrar-se no campo teórico (48,7%) ou descritivo (37%). Apenas 14,3% das publicações
assumiu uma natureza prescritiva.
Um outro estudo alargado, promovido por Lee (2017), analisou 133 artigos publicados em onze
revistas académicas entre 1980 e 2015, também para categorizar a investigação sobre
Responsabilidade Social Empresarial, dentro do campo de saber das Relações Públicas. Concluiu
que o volume de artigos aumentou substancialmente a partir de 2006 e tornou-se mais sofisticado,
abandonando a mera descrição para enveredar por estudos sobre seus efeitos e propor novos
quadros conceptuais. Ainda, enquanto a abordagem feita pela literatura de gestão se focou em
preocupações ambientais e éticas, a abordagem das Relações Públicas debruçou-se sobre a
descrição, a prática, a comunicação e os efeitos da Responsabilidade Social Empresarial.
A continuar a tendência, a produção científica continuará a aumentar, refletindo o crescente
interesse que o tema tem despertado junto da sociedade civil, dos poderes regulatórios e da
comunidade empresarial. As próximas décadas, perspetivou White (2005), trarão uma nova visão,
que terá em mente o duplo objetivo de obter empresas prósperas e sociedades prósperas: “Poucos
duvidariam que o futuro global está inextricavelmente ligado ao futuro empresarial. Por isso, a
Responsabilidade Social Empresarial não é uma opção; é a realidade”, assegura (p. 8)
Blowfield e Murray (2011) afinam pelo mesmo diapasão e aventuram que se tornará
progressivamente mais profissionalizada e as suas ferramentas de gestão serão aperfeiçoadas,
para assegurar a máxima eficácia. Também Idowu et al. (2010) estão otimistas, a ponto de
assegurar que “todas as indicações continuam a sugerir que as organizações percecionadas como
socialmente responsáveis pelos stakeholders dos mercados modernos vão sobreviver e prosperar"
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(p. 1). É um forte incentivo para que abandonem a tradicional atitude defensiva e passem à
ofensiva, utilizando de forma estratégica os muitos milhares de milhões de dólares que já hoje são
despendidos em Responsabilidade Social Empresarial e filantropia, em Relações Públicas e lóbi,
lembram Kramer e Kania (2006). Atualmente, acrescenta Rocha (2010), “existe a convicção
crescente e generalizada de que os negócios devem ser conduzidos segundo princípios éticos,
respeitando sempre as pessoas e as entidades com quem lidam diariamente” (p. 274).
Ainda que a Responsabilidade Social Empresarial evolua por impulsos, avanços e recuos,
enquadrada num sistema económico e social altamente complexo e dinâmico, como admite Steger
(2008), haverá margem para que contribua para solucionar problemas prementes com escala
global, como as alterações climáticas, o desemprego estrutural e a pobreza extrema, as
iniquidades na distribuição de rendimento, a corrupção ou a valorização de lógicas de crescimento
de curto prazo, contrariando todos os princípios de sustentabilidade, exemplificam Santos et al.
(2014a).
Será, em todo o caso, uma evolução que tem de ser acompanhada pela Academia, acreditam
Crane et al. (2008a), para quem a falta de consenso na definição do conceito, de teorias
unificadoras, de formas de medição de resultados ou de métodos empíricos sofisticados
prejudicam o desenvolvimento de uma conceptualização teórica. A presente tese enquadra-se,
precisamente, neste apelo.
Em conclusão, e como já vimos, existe um número significativo de académicos que desconfiam
da Responsabilidade Social Empresarial. Entre os agentes da economia social, a definição de
parcerias entre as organizações solidárias e as empresas é também vista como algo a evitar. A
desconfiança alicerça-se, em boa parte, numa avaliação do que serão as intenções das empresas
– admitindo que promovem programas de Responsabilidade Social Empresarial para valorizar a
empresa aos olhos dos stakeholders, evitar regulação externa ou cinicamente desviar atenções
para práticas que não passariam o crivo da prossecução do bem-estar comum. A desconfiança
está bem alicerçada nas inúmeras práticas empresariais desonestas documentadas nos últimos
anos e não é negada pela presente investigação. Contudo, subscrevemos a crença de Livesey e
Graham (2007) para quem, “qualquer que seja a original intenção instrumental, a linguagem e a
ação simbólica podem ter efeitos constitutivos que vão além do que qualquer agente particular –
departamento de comunicação da empresa, presidentes executivos, mestres da retórica, ou os
seus críticos – podem controlar” (p. 336). Ou seja, ainda que meramente nominais, os programas
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de responsabilidade social possuem uma capacidade constitutiva que acabará por determinar
comportamentos futuros da empresa.
Além do mais, já não restam dúvidas de que o envolvimento direto do universo empresarial com
temas sociais e ambientais que afetam a comunidade onde se insere é uma realidade. Seja por
razões egoístas ou altruístas, as empresas desenvolvem programas de Responsabilidade Social
Empresarial, aos quais alocam recursos. Esses recursos podem ser postos no terreno diretamente
pela empresa ou através de parcerias com organizações do sector solidário. Todavia, tal como a
própria Responsabilidade Social Empresarial, a existência de um trabalho colaborativo entre dois
sectores que, pelo menos nominalmente, se encontram em campos opostos não é unânime. É o
que veremos de seguida.
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Capítulo 5. Economia Social – demasiado importante para falhar
Há uma década, o mundo assistia em choque ao descalabro do sistema financeiro, primeiro norteamericano, depois global. Os ecos que se ouviam na Europa sobre a crise do subprime, um
sistema de crédito hipotecário de risco extremo pouco significativo em Portugal, alavancado em
sucessivos produtos financeiros derivados, rapidamente desembocaram numa devastação à
escala universal, espoletada pela implosão do banco Lehman Brothers. Foi o início de uma
tempestade perfeita, que levou governos de todo o mundo a resgatar bancos e seguradoras, à
custa do dinheiro dos contribuintes, com a justificação de que eram instituições sistémicas, ou
seja, cuja destruição poderia fazer desabar todo o sistema financeiro mundial. Eram demasiado
grandes para falhar, dizia-se.
Uma década depois, muitos países continuam a pagar a fatura dessa decisão. Em Portugal,
fragilidades históricas da sociedade e da economia exacerbaram a crise financeira e económica e,
hoje, muitos cidadãos continuam com poucas perspetivas de melhorar a qualidade de vida, a sua
e a dos seus filhos. Em seu auxílio têm saído organizações – não financeiras, mas solidárias – que
têm minorado, para franjas vulneráveis da população, as consequências de uma crise económica
que alguns julgam já estar a ser ultrapassada.
Como veremos, são basilares no apoio social em Portugal, mas não só. Salamon et al. (2009)
chamam a atenção para o facto de o neoliberalismo económico oriundo do Consenso de
Washington – que defende as virtualidades do livre funcionamento do mercado, até para solucionar
problemas sociais – estar sob ataque crescente e de o Estado Providência tender a regredir. Estes
dois movimentos combinados conduzem ao ressurgir das organizações solidárias em todo o
mundo, no que chamam de uma “verdadeira ‘revolução associativa global’” (p. 4). São estas as
organizações alvo da presente investigação: não as instituições financeiras dadas como demasiado
grandes para falhar, mas - como lhes chama o Painel de Alto Nível sobre Financiamento
Humanitário, indicado pelas Nações Unidas (2015) – as organizações solidárias, demasiado
importantes para falhar.
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5.1 Um prestador de apoio social aos mais vulneráveis

Se o grau de desenvolvimento de uma sociedade pode ser medido pela forma como trata os seus
mais vulneráveis, as organizações solidárias contribuem para o progresso moral e avanço
civilizacional de Portugal73. Sem elas, este apoio seria reduzido à sua expressão mínima, no que
toca ao acolhimento de idosos e crianças, ao acompanhamento de menores em risco ou de
pessoas com deficiência, ao suporte a franjas da população negligenciadas ou à prestação de
inúmeros serviços sociais destinados a suster os mais vulneráveis ou conciliar a família e o
trabalho.
E as necessidades multiplicam-se. Um inquérito às perceções dos portugueses sobre a pobreza
indica que a conotam com a miséria extrema e demonstra que grassa o pessimismo e as baixas
expectativas, reforçadas pelo facto de os inquiridos não acreditarem que são capazes de saírem
da pobreza. E identificam como causas os salários baixos, a crise económica, a baixa escolaridade
e a dependência de droga ou álcool (Justino & Jardim Moreira, 2010).
A persistência do fenómeno da pobreza em Portugal é demonstrada pelos dados oficiais do
Instituto Nacional de Estatística INE). Em 2016, o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento
mostrava que viviam em Portugal 2,595 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão
social, o que corresponde a um quarto (25,1%) da população residente. Dessas, 487 mil tinham
menos de 18 anos e 468 mil tinham 65 ou mais anos de idade. Além deste, o INE calcula um
outro indicador, a taxa de risco de pobreza74. Aqui, os números são elucidativos: em 2015, estavam
no limiar de pobreza 46% das pessoas que apenas recebiam rendimentos de trabalho ou outros
rendimentos privados. Alargando à população que também recebia também pensões de velhice e
de sobrevivência (contributivas e não contributivas), o número de pessoas a viver no limiar de
pobreza descia para 25%. Por último, somando a totalidade das transferências sociais (resultantes
de descontos feitos pelos trabalhadores e empresas ou prestações assistencialistas), 19% da
população residente vivia no limiar da pobreza. É, portanto, lícito concluir que a pobreza estrutural
atinge um quinto da população portuguesa.

73
Fazemos aqui uma adaptação da expressão atribuída por Singer (2011) a Gandhi: “a grandeza de uma nação e o seu progresso moral podem
ser avaliados pela forma como os seus animais são tratados”. Fazemo-lo porque acreditamos que Gandhi se referia à forma como o coletivo protege
os seus seres mais vulneráveis.
74
Traduz a “proporção da população cujo rendimento equivalente se encontra abaixo da linha de pobreza, definida como 60% do rendimento
mediano por adulto equivalente” (INE, 2017, p. 10)
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Claro que a pobreza material aqui medida é uma consequência de causas subjacentes, muitas
delas trabalhadas por organizações solidárias, que procuram capacitar os cidadãos para uma vida
melhor. Mas olhar para estas entidades como meras combatentes das causas de pobreza e da
exclusão social é redutor. A estes indicadores podemos juntar o acesso real e equitativo à
Educação e à Saúde, o apoio à solidão e ao abandono infantil, a sustentabilidade ambiental e de
recursos naturais do planeta, entre muitas outras áreas de intervenção, e que são atalhados pelas
organizações solidárias seguidos tradicionais métodos de apoio assistencialista ou metodologias
com inovações sociais subjacentes, que procuram novas soluções para novas ou velhas questões.
É o caso do desperdício de alimentos (missão da Fruta Feia, sediada em Lisboa), da dificuldade
sentida pelos daltónicos em funcionar num mundo onde a cor transmite informação (como faz o
ColorADD, do Porto), da integração social de pessoas com deficiência (a que se dedica a
Associação Leque, de Alfândega da Fé), do envolvimento social de jovens (como as Escolas de
Superpoderes do Movimento Transformers), da obesidade infantil (com o exemplo do projeto
FITsalvador, promovido pelo Centro Paroquial e Social do Salvador de Beja), da conservação da
natureza (com a Faia Brava, de Figueira de Castelo Rodrigo), entre outros.
Estas respostas sociais são geridas por entidades integradas no que se chama de Economia Social.
Já de seguida definiremos este e outros conceitos, do ponto de vista legal e científico, mas primeiro
vamos ver que tipo de apoio social e de ajuda à conciliação da vida profissional e familiar existiria,
se as organizações solidárias desaparecessem. Em 2015, havia em Portugal continental 10 576
respostas sociais (GEP, 2017b), com capacidade para servir 407 184 beneficiários (GEP, 2017a)
e que se concentravam nos grandes aglomerados populacionais, nos distritos de Lisboa, Porto e
Braga, por esta ordem.
É, de longe, nas valências de creches e apoio domiciliário que mais vagas existem (respetivamente,
29% e 27% do total). Os lares de terceira idade têm capacidade para pouco mais de 94 mil pessoas
(23%) e os centros de dia recebem mais de 65 mil idosos (16%). Entre as respostas sociais típicas
encontram-se ainda os centros de atividades ocupacionais (4%) e os lares residenciais para
menores em situação de risco (1,6%), como pode ver na tabela 1575. Estas valências têm
comparticipações financeiras do Estado, pagas à razão de um determinado valor por utente,
definido anualmente.

75

Mais informação em www.cartasocial.pt/elem_quant1.php e em www.cartasocial.pt/elem_quant2.php, consultada em julho de 2017.
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Tabela 15 – Número e capacidade das respostas sociais, 2015

Número de respostas sociais
Capacidade das respostas
sociais

Creche

Centro de
Atividades
Ocupacionais

Lar
Residencial

Centro de
Dia

Lar de
Idosos

2 673

409

283

2 086

2 418

Serviço de
Apoio
Domiciliário
(Idosos)
2 707

117 713

15 348

6 483

65 258

94 067

108 315

Fonte: Carta Social de 2015 (SS, 2017).

Os equipamentos sociais são, maioritariamente, propriedade de entidades da Economia Social,
apesar de nos últimos anos ter aumentado o peso da iniciativa privada que, apesar de operar
exatamente na mesma área que as organizações solidárias, não conta com financiamento público.
Em 2014, a última Carta Social76 completa disponível indica que apenas um terço das entidades
proprietárias de equipamentos sociais são entidades lucrativas, no continente (Gonçalves, 2014).
Pode ver a distribuição na figura 2.

Figura 2 – Propriedade das respostas sociais, 2014
Entidades sem fins lucrativos
Entidades com fins lucrativos

69,50%
30,50%

Fonte: Carta Social (Gonçalves, 2014)

Quanto aos restantes 69,5% de proprietários de equipamentos sociais, a figura 3 ilustra o domínio
absoluto das Instituições Particulares Sem Fins Lucrativos ou entidades equiparadas, que detêm
65,61% dos equipamentos sociais existentes no país.

76
A Carta Social é uma análise da dinâmica da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais tuteladas pelo ministério que supervisiona a segurança
social. Caracteriza e localiza no território os equipamentos existentes e as respetivas entidades de suporte.
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Figura 3 – Subdivisão das entidades sem fins lucrativos, em 2014
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

0,02%

Serviços sociais de empresas

0,04%

Entidade oficiais

0,93%

Outras inst. particulares s/ fins lucrativos

2,92%

Equiparadas a IPSS

3,20%

IPSS

62,41%

Fonte: Carta Social (Gonçalves, 2014)

“Os equipamentos de entidades não lucrativas têm constituído o principal suporte da RSES”, a
Rede de Serviços e Equipamentos Sociais, assegura a Carta Social (Gonçalves, 2014, p. 7). Num
cenário em que as organizações solidárias desaparecessem, o apoio social às populações
vulneráveis e à conciliação entre a vida profissional e familiar seria drasticamente cortado.
Também a economia nacional sofreria, uma vez que esta atividade tem um importante peso em
indicadores como o emprego ou o Valor Acrescentado Bruto (VAB)77. No global de toda a Economia
Social, a conta satélite78 relativa ao ano de 2013 (INE & CASES, 2016) indica que o sector é
composto por 61 mil entidades, um aumento de 10,6% face aos dados recolhidos pela anterior
conta satélite (INE & CASES, 2013), e que responde por 2,8% do VAB nacional. Quanto ao
emprego, em 2013 era responsável por 6% do emprego remunerado, expresso em unidades de
trabalho equivalentes a tempo completo79, mas por apenas 5,2% das remunerações pagas. Quer
isto dizer que empregava mais pessoas do que, por exemplo, o sector têxtil, de mão-de-obra
intensiva, mas pagava salários mais baixos do que a média da economia total, justificando-o em
parte com o facto de os seus profissionais serem encarados não como trabalhadores assalariados,
mas como pessoas movidas por espírito de missão e voluntariado, para quem o fator remuneração
é, teoricamente, secundário (Franco et al., 2005).

O Valor Acrescentado Bruto é a riqueza gerada na produção de um bom ou serviço, descontando o valor dos bens e serviços consumidos para
a obter, como as matérias-primas; diz-se que é bruto quando não é deduzido o consumo de capital fixo, indica a Pordata (2017).
78
A elaboração da conta satélite pelo Instituto Nacional de Estatísticas INE) decorre da Lei de Bases da Economia Social, de que falaremos adiante.
79
O conceito ETC, ou Equivalente a Tempo Completo, é utilizado pelo Instituto Nacional de Estatística para fazer equivaler os empregos gerados,
muitas vezes a tempo parcial, a postos de trabalho a tempo inteiro.
77
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Em todo o caso, a parcimónia nos salários é, de certa forma, compensada pela resiliência. Assim,
nos anos em que a taxa de desemprego aumentava sustentadamente, o número de empregos
remunerados na Economia Social só registou um pequeno decréscimo, entre 2010 e 2013.
Passou de 226 935 empregos remunerados, em 2010, para 215 963 em 2013, uma descida
registada sobretudo nas cooperativas e associações com fins altruístas, já que as associações
mutualistas, misericórdias e fundações aumentaram o número de trabalhadores (INE & CASES,
2013, 2016).

Tabela 16 – Indicadores comparativos da Economia Social e nacional, 2013

Entidades da Economia Social
Total da economia nacional
Economia Social/economia nacional

Emprego remunerado

Remunerações

VAB

ETC
215 963

Milhares €
3 973 119

Milhares €
4 206 479

3 582 077

76 279 908

149 768 414

6,0%

5,2%

2,8%

Fonte: Conta satélite (INE & CASES, 2016).

Quanto às fontes de financiamento, as contas satélite já realizadas revelam que o sector não é tão
subsídio-dependente quanto se poderia supor. Em 2013, as suas entidades somaram recursos de
13,897 mil milhões de euros, provenientes sobretudo de receitas próprias – no caso das
organizações solidárias, das contribuições pagas pelas famílias, por exemplo – seguindo-se os
subsídios e transferências e, depois, os rendimentos de propriedade Foi, de certa forma, uma
surpresa constatar que as organizações da Economia Social, e as IPSS em particular, obtêm mais
de metade das suas receitas de outras fontes que não os acordos de cooperação assinados com
o Estado, como pode ver na figura 4:
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Figura 4 – Distribuição das fontes de recursos

Rendimentos de propriedade

7%
10%

Subsídios e transferências

27%
27%

Produção

64%
60%

Economia Social (2013)

IPSS (2010)

Fonte: INE e CASES (2016).

A presente investigação perguntou, em agosto de 2017, ao Instituto Nacional de Estatística se era
possível decompor estes itens, para apurar que percentagem da receita advém do mecenato de
empresas e particulares. A célere resposta indicou que “a informação sobre o total de recursos da
Conta Satélite da Economia Social (CSES) referente a 2013 não dispõe de nível de detalhe
suficiente para que possa ser individualizado o valor do “mecenato””, esclarecendo que estes
valores foram integrados na rubrica Outras Transferências Correntes, quer no que toca ao global
das organizações da Economia Social quer em específico nas IPSS80.
Mais sugeriu, atendendo ao objeto de estudo, que se analisasse os dados da Autoridade Tributária
e Aduaneira. Seguindo a recomendação, foi consultado o valor considerado para dedução à coleta
de IRC a título de majoração relativa a donativos, no âmbito do estatuto do mecenato científico
("Estatuto do Mecenato Científico," 2004) e do estatuto de benefícios fiscais ("Estatuto dos
Benefícios Fiscais," 1989). Em 2013 (últimos dados disponíveis), as majorações ascenderam a
23 milhões de euros81. Ressalve-se, contudo, que estão aqui classificados apenas os donativos
declarados à Administração Tributária e que o valor inclui donativos entregues ao abrigo do
mecenato científico e às Administrações Públicas ou fundações de natureza social, mas também
a pessoas coletivas de utilidade pública que prossigam fins de caridade, centros desportivos

80
81

Pode ler a resposta do INE na íntegra no anexo 2.
A tabela com os valores agregados por tipo de benefício pode ser consultada no anexo 3.
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enquadrados pelo INATEL, organizações não-governamentais para o desenvolvimento ou
instituições particulares de solidariedade social, entre outros82.
Por último, uma investigação anterior às duas contas satélites83 chegava a conclusões semelhantes
e indicava que a filantropia representava 12% dos fundos (com saliência para a cultura e o lazer).
Se se somasse o valor trazido pelo voluntariado, a percentagem subiria para 21% – ainda assim
inferior às receitas oriundas de vendas de bens e serviços ou do Estado (Franco et al., 2005).
A sua estrutura de financiamento aproxima-a mais do que poderia supor à partida da realidade
norte-americana. Uma análise às fontes de receitas das congéneres dos Estados Unidos levada a
cabo por Salamon e Anheier (1996) concluiu, mesmo, que 47% das receitas resultam de vendas
de serviços, 43% são financiamento público e apenas 10% resultam de dádivas privadas. E desses
10%, a maior fatia (60%) é dada por indivíduos e não pelo tecido empresarial.
Ainda assim, em Portugal, as organizações solidárias nunca continuariam a trabalhar nos moldes
atuais sem financiamento público. Salamon e Anheier (1996) admitem que, ao entregar o apoio
social a organizações solidárias, o Estado assume responsabilidades acrescidas de fiscalização e
prejudica a justificação dos impostos cobrados, já que os contribuintes não o veem, diretamente,
a contribuir para solucionar os seus problemas. Para as organizações solidárias, o risco coloca-se
ao nível da independência e sujeição a burocracias e à sobreprofissionalização que a
sobrecarreguem e afastem da missão solidária. "É certo que donativos privados vêm, com
frequência, associados a condições. Contudo, pesado contra receitas governamentais, podem
contribuir para criar uma zona de autonomia crucial para a saúde do sector", dizem (p. 124). É
uma dependência que sujeita o Estado e as próprias organizações a riscos que devem ser
minimizados, através do reforço da captação de fundos junto de um leque diverso de fontes
filantrópicas (indivíduos, empresas, fundações).
As duas contas satélite elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pela Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social84 (CASES) mostram, assim, um sector de atividade fulcral

82
O Estatuto dos Benefícios Fiscais foi criado pelo decreto-lei 215/89, de 1 de julho, e alterado pelos decretos-lei 198/2011, de 2 de julho,
108/2008, de 26 de junho, e pela lei 22/2017, de 22 de fevereiro.
83
Com o apoio das fundações Calouste Gulbenkian, Luso-Americana, Ilídio Pinho e Aga Khan e utilizando metodologia desenvolvida pelo Center for
Civil Society Studies, uma equipa liderada por Raquel Franco, da Universidade Católica, levou a cabo um primeiro estudo empírico do sector, em
2005. Uma vez que a metodologia é norte-americana, exclui as organizações autorizadas a distribuir os resultados positivos da operação, como as
cooperativas. Mas, como veremos adiante, o atual quadro jurídico e estatístico português da Economia Social inclui todo o sector cooperativo.
84
Trata-se de uma cooperativa de interesse público de responsabilidade limitada que visa a incentivar a constituição de entidades da economia
social, promover e difundir os seus princípios e valores, contribuir para a sua capacitação e aumentar o seu reconhecimento público ("Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social," 2009).
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na construção de uma sociedade solidária, importante do ponto de vista económico e, tudo indica,
resiliente a choques no emprego. Os “dados estatísticos revelam que estas instituições ganham
cada vez mais peso no campo social como instituições com capacidade de iniciativa e de resposta
a importantes necessidades sociais”, acreditam Mourão e Enes (2016, p. 3). A centralidade da
Economia Social na sociedade (portuguesa e não só) está, portanto, demonstrada. Sem estes
parceiros, em particular as organizações solidárias que trabalham em estreita colaboração com o
sector público, Portugal não teria um Estado Social digno desse nome.
É uma realidade que ultrapassa as fronteiras nacionais. “Dito de uma forma simples, não é
possível compreender na totalidade a paisagem organizacional atual sem uma compreensão
extensa do sector sem fins lucrativos e voluntário”, garantem Kirby e Koschmann (2012, p. 134).
Sobretudo durante os recentes anos de crise económica e financeira. Durante a fase de resgate e
já depois dela, as organizações solidárias foram chamadas, de uma forma ou de outra, por dois
governos de pendor político muito diferente a dar resposta às necessidades sociais. Viveu-se (ainda
se vive) em Portugal “um contexto de mudanças estruturais profundas tanto económicas como
sociais", que incluem "situações de carência material como pobreza, pobreza envergonhada e
fome, bem como dificuldades em fazer face aos compromissos financeiros (...) que aumentaram
substancialmente nos tempos mais recentes" (Sousa, 2013, p. 11). Mais, “as IPSS e as
Autarquias, tanto de forma isolada como em colaboração, têm vindo a desenvolver esforços para
combater estas situações [de crise]. Certamente que sem o contributo destas entidades o
panorama de agravamento social nestas matérias seria bem mais gravoso” (ibidem).
Vivemos hoje num cenário de um “Estado exangue, economia doente, evolução demográfica
desfavorável, desemprego e pobreza, desigualdades de rendimentos a aumentar, uma União
Europeia que parece desorientada” (Peneda, 2014, p. 9). Será uma realidade que tende a
perpetuar-se e que recomenda que tanto o Estado quanto as organizações solidárias encontrem
formatos de relacionamento que permitam partilhar responsabilidades. Até porque, para as
organizações solidárias, o cenário previsível é de “mais solicitações, mais pressão na decisão,
maior exigência na definição de prioridades, maiores probabilidades de cometer erros e menos
meios financeiros” (Peneda, 2014, p. 13). “A nova gestão pública, o Estado capacitador, a
governação em vez do governo, a responsabilidade social são conceitos que exprimem
transformações nas fronteiras entre Estado, mercado e sociedade”, numa nova sociedade em que
o encargo com o bem-estar coletivo é partilhado entre o Estado e a sociedade, em concreto com
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a Economia Social, a quem deve, por isso, ser dado um papel interventivo na definição das políticas
e instrumentos de execução (Hespanha et al., 2013, p. 213).
E num cenário de tendência global de recuo do Estado Social e dos desafios trazidos pela
globalização, o papel das organizações solidárias é reforçado. Como escreveu Hélder Pereira, na
edição online da Seara Nova:

Face ao desmantelamento do Estado-Providência, à deslocalização das empresas, ao desemprego
de longa duração, ao abandono dos idosos, à desertificação das zonas mais deprimidas e à
delapidação dos recursos naturais, há que promover - como resposta a tudo isto – o
recrudescimento da chamada Economia Social (Pereira, 2010).

A intervenção da Economia Social na mitigação da pobreza é clara, mas olhar para as organizações
solidárias como meros suportes das franjas mais vulneráveis da população é redutor. “A Economia
Social não só solidariedade; é Economia”, lembram Justino e Jardim Moreira (2010, p. 61). Não
só beneficia a economia formal, ao responder a necessidades sociais, como é ela própria
produtora de bens e serviços socialmente úteis e geradora de emprego, que pode ser ocupado por
franjas da população à partida excluídas do mercado de trabalho tradicional. Por isso, consideram,
a Economia Social pode liderar um novo tipo de economia, mais humana, de proximidade e
solidária, capaz de melhor integrar os três pilares da economia prescritos na Constituição: o
lucrativo, o público e o social.
Este objetivo não só é possível como já é aplicado no terreno por organizações solidárias. É o caso
dos dois estudos de caso realizados na presente investigação: a CAIS, que cria micro negócios
sociais para favorecer a integração de pessoas sem-abrigo no mercado de trabalho, e a Bagos
d’Ouro, que organiza inúmeras atividades que lhe permitem angariar fundos de forma autónoma,
em complemento aos donativos recebidos dos mecenas.
E o seu papel de futuro poderá ser ainda mais relevante, já que há quem encontre na Economia
Social a natural evolução do atual sistema capitalista neoliberal para um outro, mais humanizado.
Na sua vertente de Economia Solidária, aventura Namorado (2009) poderá projetar-se como uma
via para o surgimento – sem ruturas ou sobressaltos – de uma época marcada pelo “póscapitalismo emancipatório e solidário” (p. 67), com raízes no concreto e a utopia no horizonte.
Enquanto isso, pode trazer ao país um bem mais imediato: a confiança. Silva Peneda não hesita
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em afirmar que, no momento mais profundo da crise económica e financeira, o sector consiste
num “verdadeiro investimento na criação de redes de confiança solidárias. (…) Por isso, a
importância do papel do Sector Solidário pode ser assim mais decisiva para o País do que a que
resulta da sua ação nos temas relacionados com a ação social” (2014, p. 13).
A atividade que as organizações solidárias já desenvolvem é recompensada pela confiança que os
portugueses nelas depositam – mais do que nas empresas, no Governo ou na comunicação social.
É o que diz o Relatório para Portugal do barómetro de confiança produzido pela Edelman (2014).
Referindo-se em particular às Organizações Não-Governamentais85, indica que entre 2013 e 2014
o grau de confiança aumentou fortemente, passado de 58% para 70%. Num distante segundo lugar
surgem as empresas, cujo grau de confiança diminuiu, de 57% para 55%, no mesmo período.
Não queremos com isto branquear todo o sector nem insinuar que o papel fulcral que assume na
sociedade, e o carácter teoricamente voluntário dos dirigentes, o isenta de qualquer malfazer, o
torna imune à má gestão e à incompetência, o exime da incapacidade de inovação e abertura a
novos paradigmas de trabalho, o impede de atos ilegais ou até criminosos. Dá-se como assente
que as organizações solidárias são sujeitas às mesmas falhas do que quaisquer outras
organizações. Na sua página na Internet, a Segurança Social não divulga relatórios da ação
inspetiva junto das organizações solidárias que se encontram sob a sua tutela, em concreto através
da assinatura de acordos de cooperação, mas a comunicação social periodicamente dá conta de
creches ou lares encerrados pelos serviços de fiscalização, por exemplo. Serve esta ressalva para
deixar claro que não queremos ser indulgentes ou branquear o facto de existirem organizações
solidárias e gestores que traem a sua missão, esbulham os seus utentes, defraudam a sociedade.
Mas também não negamos o peso da Economia Social no tecido social e económico, com tradução
direta na esfera académica. É o caso dos mestrados das Universidades do Minho, de Coimbra e
da Católica do Porto, do ISCTE e da Escola Superior Gestão e Tecnologia de Santarém; e das pósgraduações nas universidades de Coimbra, Lisboa, Lusófona e Católica de Braga, no Instituto
Superior de Serviço Social do Porto e na Coimbra Business School.
Temos estado, até agora, a avançar conceitos de Economia Social utilizados pelo Instituto Nacional
de Estatística e pela Cooperativa António Sérgio, por sua vez fundeados na legislação, em concreto

85
Da leitura do documento não resultou claro se os autores queriam mesmo referir-se em específico às ONG ou se visavam o universo solidário,
utilizando os termos de forma intermutável.
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na Lei de Bases que, como toda a estrutura legislativa nacional, assenta na Constituição da
República Portuguesa. Vamos então precisar do que se fala, quando se fala em Economia Social,
em Instituições Particulares de Solidariedade Social e em organizações solidárias.

5.2 Uma alternativa económica com fundamento constitucional

Como proposta enquadradora da Economia Social no global da sociedade e da economia
portuguesas, comecemos com uma matriz que caracteriza os três sectores detentores dos bens
de produção e as suas relações de dependência, a montante e a jusante.

Figura 5 - Caracterização da natureza das transações realizadas pelos três sectores

Fonte: Andrade e Franco (2007)86

86

Andrade e Franco (2007) citam Hudson, que propôs esta classificação em 1995, em Managing Without Profit: The Art of Managing Third-Sector

Organisations, editado pela Penguin.
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A leitura da figura 5 é autoexplicativa. No sector privado, o relacionamento das empresas com os
acionistas é puramente financeiro e o negócio assinado com os clientes promete uma troca de
bens e serviços por dinheiro. Um acionista insatisfeito com o desempenho da organização
desinveste e aplica o capital noutro projeto; o cliente mal servido procura outros fornecedores dos
bens e serviços que pretende.
A lógica é outra, no sector público: quer a montante quer a jusante da relação com as
Administrações Públicas, os cidadãos contribuem com impostos, contribuições, taxas e outras
remunerações pecuniárias para sustentar a sua estrutura e receber em troca um conjunto de
serviços. Em certos casos, um cidadão descontente com o serviço do Estado pode mudar de
fornecedor – optar por uma escola ou um hospital privado, por exemplo; noutros, está dependente
da qualidade do serviço público, como o caso do sistema de Justiça, Proteção Civil ou Forças
Armadas. Em qualquer situação, periodicamente o cidadão assume a veste de eleitor e, com o
voto, recompensa ou pune o prestador do serviço.
Por último, na Economia Social (no Terceiro Sector, na terminologia utilizada pelos autores), a
dinâmica é radicalmente diferente, até porque, ao contrário dos dois outros sectores, não existe
um elemento externo de regulação. Os financiadores envolvem-se numa relação unidirecional com
as organizações solidárias, sem a expectativa de um retorno imediato, ou sem impor a existência
de uma relação de causalidade entre o financiamento dado e um qualquer retorno. Como vimos
no capítulo sobre Responsabilidade Social Empresarial, é possível (provável, até) que os doadores
tenham algum motivo, explícito ou ulterior, subjacente à decisão de financiar a organização; e
sabemos que o Estado subcontrata estas organizações para que prestem um serviço social que,
pelo menos nominalmente, lhe caberia, apesar do centenário papel desempenhado pela Economia
Social na sociedade portuguesa. Mas excetuando os contratos de cooperação assinados com o
Estado, o donativo, pela sua natureza, tem de ser dado de forma altruísta, sem estar
obrigatoriamente associado a contrapartidas.
Quanto aos beneficiários, nesta matriz estamos perante também uma relação unidirecional, na
qual as organizações solidárias prestam determinados serviços (ou entregam bens) sem que haja
uma contrapartida pecuniária, pelo menos que cubra a 100% o custo do bem ou serviço prestado,
como sucede entre empresas e clientes. É certo que, em certas valências sociais, os beneficiários
são livres de receber ou não o apoio de uma organização solidária (nada obriga um sem-abrigo a
entrar na rede de sustentação da CAIS ou uma família a confiar na Bagos d’Ouro o sucesso escolar
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dos seus filhos, como veremos nos dois estudos de caso levados a cabo). E há outras respostas
sociais em relação às quais existe alguma capacidade de escolha por parte dos beneficiários,
como por exemplos os Ateliês de Tempos Livres (ATL). Além disso, é também certo que cada vez
mais existe uma troca pecuniária entre os beneficiários e as organizações solidárias, que perfaça
a diferença entre o custo do bem e serviço e a comparticipação pública. Como vimos, esta é,
inclusive, a sua principal fonte de financiamento, quando consideramos os indicadores médios
para o sector.
Mas outras valências há em que o utente não tem capacidade de escolha, quanto mais não seja
pelo facto de a sua autonomia e capacidade de decisão estarem, por alguma razão, diminuídas.
É nestes casos que assume particular importância a prestação de contas por parte das
organizações solidárias: junto dos financiadores, junto dos utentes e das suas famílias, junto da
comunidade em geral, de cuja boa vontade e aceitação estão dependentes.
A divisão dos detentores da propriedade de bens e serviços de que falamos até agora encontra
raízes na legislação fundamental portuguesa. De facto, se dúvidas houvesse sobre o
reconhecimento dado pelo legislador à atividade solidária, seriam desfeitas com a leitura da
primeira Constituição da República do pós-25 de abril, de 1976. No artigo 89.º, define os três
modos possíveis de propriedade dos bens de produção: o pilar público, o privado lucrativo e o
cooperativo (Constituinte, 1976). Na revisão de 1989, foi adicionada a designação “social” ao
sector cooperativo, que passou assim a englobar os subsectores comunitário e autogestionário,
que antes integravam o público. Em 1997, houve um novo aditamento ao sector cooperativo e
social: o subsector solidário, que abrange as pessoas coletivas sem fins lucrativos cujo objeto seja
a solidariedade social (Namorado, 2004).
Na legislação fundamental da República, o sector da Economia Social – lá designado por
cooperativo e social – surge assim de pleno direito a par do público e do privado, “no mesmo
plano e com a mesma dignidade constitucional, enquanto estruturas necessárias de um modelo
económico consagrado constitucionalmente e que podemos caracterizar como sendo de uma
economia social de mercado” (Meira, 2013, p. 5). Mais do que isso, a Constituição garante-lhe
proteções especiais, como a obrigação do Estado em fomentar o seu desenvolvimento e a
discriminação positiva face aos restantes sectores da economia. A discriminação positiva destas
organizações não é um fator de distorção do livre mercado e das regras comunitárias que proíbem
as ajudas de Estado, uma vez que sofrem de constrangimentos que lhes advêm da sua missão:
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servir o bem-comum geral, seguindo princípios de solidariedade social. “Por este facto, pagam um
custo económico implícito na sua forma de organização e funcionamento, o que as coloca em
desvantagem competitiva face aos demais operadores no mercado”, justifica Meira (ibidem).
A consagração constitucional do universo da Economia Social assentou os alicerces para o
reconhecimento pleno do sector, mas o seu carácter intrinsecamente abrangente e estático no
tempo exigia um passo em frente, mais operacional, capaz de dar enquadramento e visibilidade
institucional a uma área que já acumulava uma realidade organizacional centenária. Existiam já,
de longa data, diplomas legislativos sectoriais, reguladores da multiplicidade de formatos jurídicos
das organizações. Mas não havia um quadro jurídico consagrador das opções políticas
fundamentais para a Economia Social, isto é, uma Lei de Bases.
O trabalho de discussão, entre os agentes do sector e o Parlamento, da futura lei enquadradora
da Economia social foi intenso, durante dois anos. Culminou em 2013 com a aprovação do
diploma por unanimidade e a sua publicação, sob a forma da Lei n.º 30/2013, de 8 de maio.
Portugal tornou-se assim o segundo país europeu a publicar uma Lei de Bases da Economia Social
– já a Espanha o tinha feito e a França preparava o seu projeto, que se somaria às legislações
regionais da Valónia, Flandres e Bruxelas, na Bélgica (CASES, 2013). No mesmo ano, a Polónia
juntou-se a Portugal (Monzón & Chaves, 2012b).
A Lei de Bases, assente na Constituição, define os fundamentos políticos e jurídicos da Economia
Social e as medidas de incentivo de que deve ser beneficiária. Não cabe no âmbito da presente
investigação promover uma análise jurídica exaustiva do diploma, mas será útil referir os seus
principais ditames. No artigo 2.º, o texto define Economia Social como “o conjunto das atividades
económico-sociais” cuja finalidade seja “prosseguir o interesse geral da sociedade, quer
diretamente quer através da prossecução dos interesses dos seus membros, utilizadores e
beneficiários, quando socialmente relevantes” ("Lei de Bases da Economia Social," 2013). Nota
aqui para a conjugação das palavras económica e social, significando que têm de desenvolver
uma atividade económica, mas tendo objetivos sociais, não lucrativos. As atividades económicosociais podem ser desempenhadas pelas organizações elencadas no artigo 4.º:

a) As cooperativas, b) as associações mutualistas, c) as misericórdias, d) as fundações, e) as instituições particulares
de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores, f) as associações com fins altruísticos que atuem no
âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local, g) as entidades abrangidas pelos subsectores
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comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social, h) outras
entidades dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da economia social previstos
no artigo 5.º da presente lei e constem da base de dados da economia social ("Lei de Bases da Economia Social,"
2013).

A alínea h) incluída pelo legislador, talvez propositadamente vaga, abre a porta a que sejam
enquadradas outras organizações, desde que constem da base de dados da Economia Social, a
cargo do Conselho Nacional para a Economia Social87, e respeitem os princípios orientadores da
lei de bases. Esses princípios estão enunciados, de forma aberta, no artigo 5.º:


o primado das pessoas e dos objetivos sociais sobre a prossecução do lucro, respeitando
valores como os da solidariedade, igualdade e não discriminação, coesão social, justiça e
equidade, transparência;



a responsabilidade e a subsidiariedade;



a adesão e participação livre e voluntária;



o controlo democrático exercido pelos membros, cujos interesses têm de ser conciliados
com os dos beneficiários e o interesse geral;



a autonomia de gestão face a quaisquer entidades exteriores ao perímetro da Economia
Social;



a alocação de eventuais excedentes88 à prossecução da missão social.

Esta última será, mesmo, uma das grandes diferenças entre as organizações solidárias e as
empresas: a primazia dada à satisfação de necessidades sociais, à criação do valor social, ao
impacto social, e não ao lucro. Uma organização solidária deve, portanto, pugnar por internalizar
as externalidades negativas e externalizar a positivas (sem prejudicar a sua sustentabilidade no
médio e longo prazo), em claro contraste com a atuação genérica do tecido empresarial,
pressionado pelos acionistas e pelos mercados financeiros para apresentar lucros no breve prazo.
Em síntese, da conjugação destes três artigos (2.º, 4.º e 5.º) resulta a delimitação do conceito de
Economia Social. Num breve trecho, saliente-se a tónica colocada na prossecução de uma missão

Trata-se de um órgão consultivo do Governo no domínio das políticas públicas de fomento à economia social, no qual têm assento as principais
organizações do sector ("Conselho Nacional para a Economia Social," 2010).
88
Repare-se na utilização do termo “excedentes”, conotado com o sector cooperativo, e não “resultados”, mais abrangente e, aliás, adotada pela
Lei de Bases para a Economia Social espanhola (Meira, 2013).
87
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solidária, movida por ambições humanistas, em condições de liberdade e independência
gestionária, face aos interesses do Estado ou da iniciativa privada. Estes princípios orientadores
não são uma originalidade portuguesa. De uma forma global, norteiam as organizações que se
podem enquadrar no âmbito da Economia Social. É essa a linha de raciocínio seguida, por
exemplo, pela Conferência Europeia Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Associações e

Fundações e pela Carta de Princípios da Economia Social lá produzida (Silva, 2010).
A Lei de Bases inclui, ainda, a definição dos formatos de relacionamento das entidades com os
seus membros, utilizadores e beneficiários e com o Estado, bem como a enunciação global das
políticas de fomento, já ditadas pela Constituição. Manda ainda que seja atualizada à sua luz a
legislação específica que regula cada formato organizativo. Como elenca a Cooperativa António
Sérgio na sua página na Internet89, existe legislação específica para as associações, cooperativas,
fundações, misericórdias, mutualidades, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e
Organizações Não-Governamentais (ONG), que se subdividem em Organizações NãoGovernamentais para o Desenvolvimento (ONGD), Organizações Não-Governamentais de Ambiente
(ONGA) e Organizações Não-Governamentais das Pessoas com Deficiência (ONGPD) (CASES,
2017). Apesar de não serem o alvo de estudo específico desta investigação, não se pretende de
todo desvalorizar a importância destas entidades, em específico as dedicadas ao apoio ao
desenvolvimento, aliás formalmente reconhecido pelo Conselho da Europa (Europa, 1986).
Importa ainda fazer uma última distinção de conceito. O termo IPSS – Instituição Particular de
Solidariedade Social – é de uso corrente, mas tomaremos aqui espaço para o definir e delimitar,
em concreto, uma vez que abrange o conceito, utilizado nesta investigação, de organizações
solidárias. Não se trata de um tipo de personalidade jurídica, mas sim de um estatuto conferido
pelo Estado, mediante requerimento, e que lhes confere benefícios fiscais e contributivos e,
sobretudo, lhes dá legitimidade junto da opinião pública como entidades de cariz solidário,
benemérito. Trata-se, na prática, de organizações sem fins lucrativos que desempenham um papel
de fornecedoras, ou executantes, da obra social que competiria ao Estado, mas que o Estado não
quer, ou não consegue, desempenhar de forma direta (Parente, 2011).
Foram criadas em 1979, quando o Decreto-Lei 519-G2 aprovou o primeiro estatuto das instituições
privadas de solidariedade social. A designação foi alterada para Instituições Particulares de
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Mais informação em www.cases.pt/#economia-portugal, consultado em agosto de 2017.
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Solidariedade Social pelo Decreto-lei 119/1983 e ainda se mantém hoje, apesar de o quadro
jurídico ter, entretanto, sofrido outras alterações sendo a mais recente a Lei n.º 145, de 28 de
julho de 2015.
São elegíveis para este estatuto as associações de solidariedade, de voluntários de ação social ou
de socorros mútuos, fundações de solidariedade social e irmandades da misericórdia, desde que
o seu objetivo seja o apoio a crianças, jovens e famílias e a integração social e comunitária, a
proteção na velhice, na invalidez ou na escassez de meios de subsistência ou de capacidade para
o trabalho, a promoção e proteção da saúde, a educação e formação profissional ou a resolução
de problemas habitacionais (CASES, S/D.).
Na prática, todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social são abarcadas pelo conceito
jurídico de Economia Social, mas nem todas as entidades da Economia Social recebem o estatuto
de Instituição Particular de Solidariedade Social. Note-se que todas as misericórdias, que
obedecem à ordem jurídica canónica, são classificadas como IPSS por inerência, exceto a de
Lisboa, que em 1851 foi transferida para a esfera do Estado (Mourão & Enes, 2016).
Do total de entidades da Economia Social identificadas pela conta satélite, em 2013, 5 584 tinham
o estatuto de IPSS, universo no qual se enquadram as organizações estudadas nesta investigação,
a CAIS e a Bagos d’Ouro. Três quartos (76,4%) dedicavam-se à ação social e à segurança social.
Cada uma das outras atividades (como desporto, cultos e congregações, ensino e investigação,
entre outras) não absorvia a missão de mais do que 10% das IPSS (INE & CASES, 2013).
Numa imagem feliz invocada por Namorado (2009), podemos considerar que a Economia Social
é “como uma galáxia constituída por diversas constelações, cada uma das quais, por sua vez, é
composta por astros com uma individualidade própria” (p. 67), mas partilhando noções
fundamentais de solidariedade. E surgem sobretudo em regiões de forte dinâmica local. Como
constataram Mourão e Cima (2012) “locais caracterizados por forças de mercado locais
dinâmicas, como o apoio de grupos dedicados à sustentabilidade e a membros ativos, mostram
maior propensão para gerar organizações solidárias bem desenvolvidas” (p. 215).
Nesta realidade organizacional intrinsecamente heterogénea, estruturalmente plástica, composta
por um conjunto difuso de estruturas jurídicas, de fins prosseguidos e de missões a cumprir,
reclamam o título de entidades da Economia Social organizações multinacionais como a Cruz
Vermelha, a Amnistia Internacional, a Assistência Médica Internacional (AMI) ou as cooperativas
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leiteiras proprietárias da Lactogal; organizações nacionais como a Operação Nariz Vermelho, a
Confederação Portuguesa do Voluntariado, o Banco Alimentar Contra a Fome ou a mutualidade
Montepio Geral; ou locais, como a Casa de Santa Isabel – Instituto de Pedagogia Curativa e
Socioterapia (Seia), a Associação de Ludotecas do Porto ou a Associação Leque (Alfândega da Fé).
Seguindo a classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Estatística na sua primeira conta
satélite sobre a Economia Social, estruturamos na tabela 17 as organizações que a compõem por
personalidade jurídica e objeto social:

Tabela 17 – Estrutura das organizações que integram a Economia Social
Tipo de
entidade
Cooperativas

Mutualidades

Sociedades
não
financeiras

Sociedades
financeiras

Consumo;
Caixas de crédito
comercialização;
agrícola mútuo
agrícolas; habitação
e construção;
produção operária;
artesanato; pescas;
cultura; serviços;
ensino;
solidariedade social
Caixas económicas;
mútuas de seguros;
mútuas financeiras

Administrações
Públicas

Famílias

Instituições sem
fins lucrativos ao
serviço das famílias

Cooperativas de
interesse público
(régiescooperativas)

Associação de socorros
mútuos
Irmandades das santa
casas de misericórdia;
santas casas da
misericórdia

Misericórdias

Fundações

Fundações de
universidades
privadas; fundações
de empresas
privadas, entre
outras

Associações
e outras
organizações
da Economia
Social

Associações
comerciais,
associações de
industriais,
associações
empresariais, entre
outras

Fundações culturais;
fundações de
solidariedade social;
fundações para o
desenvolvimento, entre
outras
Associações
de moradores,
condomínio,
proprietários,
entre outras

Centros paroquiais,
dioceses, casas do povo,
associações culturais,
desportivas e recreativas,
congregações e
seminários, entre outras

Fonte: INE e CASES (2013).
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5.3 Uma identidade ainda em construção

A cada peça legislativa, em cada documento oficial ou das próprias organizações do sector é
possível encontrar uma profusão de definições estruturais e operacionais e de diferentes
designações para a mesma realidade: Economia Social, Economia Solidária, sector cooperativo e
solidário, instituições privadas sem fins lucrativos, organizações não-governamentais, associações
ou instituições sem fins lucrativos, associações ou instituições não lucrativas, Terceiro Sector ou
terceiro sistema, economia alternativa, organizações da sociedade civil, Organizações NãoGovernamentais ou, simplesmente, associações, entre muitas outras90 (Lewis, 2005; Bornstein,
2007; Crutchfield & Grant, 2012). São termos usados de forma intercambiável, mas querendo
referir-se à mesma realidade organizativa (Quintão, 2004b; Franco, 2005; Ana & Jurica, 2009) ou,
pelo menos, a organizações com fronteiras parcialmente sobreponíveis (Namorado, 2009). Como
diz Joaquim Caeiro (2008), os diferentes conceitos são "utilizados de forma indistinta e até confusa
por muitos autores que analisam esta realidade" (p. 62). Portugal é, inclusive, um dos países
europeus onde estes termos são mais comummente reconhecidos, a par da Bélgica e da Suécia
(Monzón & Chaves, 2012b).
A polémica de designações usadas de forma intermutável e indefinida acaba, assim, por ser
inevitável: "Embora se esteja perante uma realidade com importância crescente, nem a noção em
si própria nem os seus limites atingiram ainda uma consensualidade suficiente para evitar
equívocos e diminuir controvérsias" (Namorado, 2006, p. 2). A problemática da delimitação de
fronteiras de cada designação – não só do ponto de vista jurídico, mas sobretudo funcional,
económico, comunicativo e organizacional – continua a ser debatida, mas é possível encontrar
algum consenso quanto aos princípios globais.
Um primeiro grande esforço de conciliação internacional de conceitos, que permitisse não apenas
aferir da sua real dimensão em todo o mundo, como também criar um sentido global de unidade
e identidade, arrancou em 1991, por iniciativa do Center for Civil Society Studies da universidade
norte-americana Johns Hopkins: o Projeto Internacional Comparativo sobre o Sector das
Organizações Sem Fins Lucrativos. Os seus promotores, Salamon e Anheier (1999), indicaram
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Salientamos aqui com capitulares as expressões que, na nossa opinião, reúnem o maior consenso e que serão utilizadas ao longo da investigação.
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cinco pontos fulcrais identificativos da existência de uma organização enquadrável no Terceiro
Sector. Assim, uma definição funcional compreende:


entidades organizadas, institucionalmente criadas;



de natureza privada, ainda que com financiamento público;



não distribuidoras de lucro, internalizando eventuais resultados positivos;



autogovernadas, com saliência para a independência face ao Estado ou a empresas;



de participação e adesão voluntária.

A proposta da Salamon e Anheier (1999) foi contudo alvo de críticas, sobretudo por se alicerçar
no contexto sociopolítico norte-americano, muito diferente da realidade europeia, onde formas de
organização comunitárias, anteriores à emergência do próprio Estado Providência, usufruem de
uma longa tradição, como o caso das cooperativas e mutualidades. O caminho seguido na Europa,
como veremos já de seguida, foi bastante diferente.
Assim, na destrinça de uma designação identitária e albergadora de uma multiplicidade de
organizações com diferentes estruturas organizacionais, objetos sociais e ordenamentos jurídicos,
é possível encontrar duas grandes designações enquadradoras, cada uma correspondendo a um
determinado contexto sociopolítico: Terceiro Sector e Economia Social.
Comecemos pelo Terceiro Sector, de tradição anglo-saxónica, onde a filantropia ameniza a
(relativa) ausência de um Estado Social e as organizações são classificadas sobretudo pelo seu
fim não-lucrativo. Refere-se, portanto, às non-profit organizations, termo utilizado também como
descritivo. Note-se, contudo, que nada impede que terminem os exercícios fiscais com resultados
positivos. Pelo contrário, são até desejáveis, na medida que permitem aprofundar ou alargar a
ação solidária ou remunerar melhor os trabalhadores (em Portugal, tradicionalmente mal pagos).
O que lhes está vedado é ter no lucro o seu principal objetivo. Encontram-se aqui as organizações
eminentemente filantrópicas, caritativas, prossecutoras do bem-comum, do auxílio a outros.
Este é, portanto, um Terceiro Sector, uma designação vaga, sem identidade nominativa própria,
definida pelo vazio, pelo que não é, em vez de pelo que é: é não lucrativo, a propriedade é nãogovernamental (Drucker, 1990; Bornstein, 2007; Sanders, 2012), não é nem de um primeiro nem
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de um segundo sectores, mas uma mescla atirada para um terceiro e último contentor - o que o
desvaloriza face aos dois primeiros, como realçam Andrade e Franco (2007).
Sendo o traço distintivo principal a vocação para a filantropia e caridade, não mercantilista, se esta
classificação fosse aplicada ao contexto nacional, esta classificação seria suficiente para excluir do
universo dois tipos de organizações que são pilares históricos do sector: as cooperativas e as
mutualidades. Ambas operam na área produtiva de bens, serviços ou produtos financeiros, visam
primordialmente defender os interesses e satisfazer as necessidades dos seus membros,
funcionam em mercado aberto e em concorrência com empresas e atribuem a cada membro o
direito a um voto, independentemente da sua contribuição para a organização. Seguem, todavia,
os princípios orientadores definidos na Lei de Bases da Economia Social, como o facto de agirem
impulsionadas pelo bem-comum e pelo benefício à pessoa e não pela prossecução do lucro
(Caeiro, 2008; OBESP, 2011). As cooperativas em particular têm uma posição de destaque, já
que desde sempre se apresentaram como o braço mais robusto da Economia Social, assentando
em lógicas e critérios de base homólogos em todo mundo (Meira, 2013).
Na tradição portuguesa e europeia, vinga a designação e o conceito de Economia Social. O termo
aparece na literatura "provavelmente pela primeira vez, em 1830", pela pena do economista
liberal francês Charles Dunoyer (Chaves & Monzón, 2007, p. 14). Foi aliás em França que ganhou
notoriedade, a partir dos anos 70 (coincidindo com o início da crise do Estado Social e da
liberalização e desregulação da economia), quando foi formado do Comité Nacional de Ligação
das Atividades Mutualistas, Cooperativas e Associativas e aprovada a Carta da Economia Social
(Chaves & Monzón, 2003). Hoje, a expressão Economia Social é o referencial utilizado na Bélgica,
Espanha, Portugal, Quebeque (Canadá), Itália e Suécia (Parente, 2011) e, inclusive, influenciou o
conceito adotado pela União Europeia (Caeiro, 2008).
Neste quadro conceptual, a designação Economia Social remete para um híbrido onde os
princípios económicos são fundamentais, mas sem descurar uma vertente social, insere-se no
espaço entre o Estado e as empresas privadas, não como alternativa ou complemento a qualquer
um deles, mas sim como um grupo identitário de direito próprio. Do ponto de vista sistémico,
assume-se como uma parte do sistema económico, paralelo ou alternativo ao sistema capitalista
de produção de bens e serviços epitomado pelas empresas com fins lucrativos, mas também
como parte do sistema redistributivo e de criação de laços sociais junto da comunidade, visando
o bem social. E é-lhe reconhecido o papel de “agentes económicos e sociais de extrema
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importância, sobretudo por serem uma via inovadora e dinamizadora, capaz de promover o
desenvolvimento e o crescimento económico-sociais” e por serem promotoras da coesão territorial
e de um emprego que não é passível de deslocalizar ((CNES), 2013, p. 1).
Na procura europeia da definição de um quadro conceptual estrito o suficiente para aportar
materialidade ao sector e, ao mesmo tempo, lato o suficiente para acomodar as muitas variações
organizativas nacionais, foram elencados um conjunto de princípios globalmente aceites como
sendo necessários para que uma organização se enquadre na esfera da Economia Social. Num
resumo elaborado por Monzón e Chaves (2008), esses princípios são:



o primado do indivíduo e do bem-estar social, em detrimento do lucro e do capital;



a participação voluntária e aberta;



o controlo democrático e participado da organização;



a compatibilização dos interesses da organização com os dos utentes ou da sociedade;



a defesa e aplicação do princípio da solidariedade e da responsabilidade;



a gestão autónoma e independente do Estado;



aplicação de excedentes na prossecução de objetivos de desenvolvimento sustentável, de
defesa dos seus membros ou dos seus utentes.

Em suma, indica a reflexão preparatória para a criação do Observatório da Economia Social em
Portugal (OBESP, 2011), encontram-se nas duas tradições sociopolíticas – Terceiro Sector e
Economia Social – mais do que uma mera diferença de terminologia, mas antes um fosso enorme
a separar os objetivos e a postura de cada tipo de organização, que se assume como caritativa,
no Terceiro Sector, onde subsiste uma situação de desigualdade entre dadores e beneficiários; ou
de solidariedade, na Economia Social e Solidária, onde os agentes de um problema social e os
agentes da solução social para esse problema se encontram numa situação equitativa, igualitária.
Consequentemente, as organizações da Economia Social e Solidária não se prefiguram apenas
como produtoras de bens ou serviços, mas igualmente como “produtoras de conexões sociais,
aspeto fundamental para a gestação de capital social” (OBESP, 2011, p. 2).
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O conceito adotado em Portugal acomoda as duas históricas tradições (que serão traçadas já a
seguir) e que partilham os princípios básicos elencados: uma tradição mercantilista (como as
cooperativas e as mutualidades) e uma tradição não mercantilista (como as Instituições
Particulares de Solidariedade Social) (Mendes, 2011). Dentro deste quadro orientador, os
trabalhos preparatórios para a criação do Observatório para a Economia Social encontram duas
subcategorias: a da Economia Social e a da Economia Solidária.
Primeiro, a Economia Social enquadra “as formas mais antigas e institucionalizadas do sector”
(OBESP, 2011, p. 4), ou seja, as cooperativas, as mutualidades e as fundações, entendidas em
sentido amplo. Segundo, o conceito de Economia Solidária – que emerge nos anos 90, também
em contexto francófono (Quintão, 2004b), em resposta ao agravamento dos fenómenos de
pobreza e exclusão social decorrentes em grande parte da globalização e aos quais a tradicional
Economia Social não estava a dar resposta – tem uma perspetiva mais próxima das reais
necessidades da sociedade, preocupada que é com o bem-estar global e não com a satisfação de
necessidades dos seus membros ou dinamizadores, como o caso das mutualidades, das
cooperativas ou das fundações. Em entrevista a uma publicação da federação Minha Terra, Amaro
(2005) explicava que esta vertente do sector nasceu na necessidade de renovar práticas da antiga
Economia Social:

A nova economia social é mais económica. Embora não fazendo disso o seu objectivo principal,
aceita que em determinadas circunstâncias possa ter lucro como meio para manter os seus
objectivos. E deste ponto de vista, não pode ser só social, tem de ter em conta o mercado, os
critérios de gestão; tem de ser mais eficiente, sem perder o social; passou a ter outras
preocupações, com o património, o ambiente, a preservação do espaço rural, as novas formas de
turismo, os serviços de proximidade... (Amaro, 2005).

Os seus destinatários são utentes e beneficiários exteriores à organização, cuja missão assume
uma dimensão política, ou seja, assume um papel regulador e compensador da atuação do Estado
Providência, em particular durante as crises, cada vez mais duradouras. As organizações solidárias
visam, assim, responder a necessidades concretas da comunidade em que se inserem. A sua
grande preocupação é a criação de valor social, mas aceita sem tabus o valor económico, desde
que não desvirtue a sua missão solidária e lhe confira os recursos necessários para prosseguir
essa missão solidária. Nesse sentido, advoga a criativa combinação dos recursos de que se serve
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– admite, inclusive, uma combinação das economias mercantil, não mercantil e, até, não
monetária, sempre numa perspetiva simbiótica – e salienta o carácter aberto e plural da atividade
económica.
A Economia Solidária espelha assim um espaço de renovação da Economia Social, de inovação,
de preocupação com o impacto social obtido, o valor social criado. O conceito base e unificador é
o da solidariedade (Hespanha & Namorado, 2009). Como se lê na Carta de Cascais para a

Economia Social, estas organizações são uma “expressão de um modelo social e económico sem
perdedores, que se inspira nos valores da solidariedade, da igualdade, da justiça, da equidade e
da transparência, em prol da coesão social e da democracia” ((CNES), 2013, p. 1):

Mais do que expressar uma diferença conceptual relevante, a utilidade desta designação
[Economia Solidária] é a de chamar a atenção sobre as novas gerações de organizações que, de
uma forma geral, expressam necessidades específicas em relação às tradicionais e instituídas
organizações da economia social (Quintão, 2004b).

Namorado (2009) vai mais longe e assegura, mesmo, que a “economia solidária tem vocação
para responder com celeridade a estímulos próximos, mas incorpora sempre uma energia
futurante” e alicerça-se no território, na proximidade, o que a transforma num dos “parceiros mais
críveis nos processos de desenvolvimento local” (p. 65).
A distinção entre Terceiro Sector e Economia Social, e o desdobramento em Economia Social e
Solidária, parece-nos de uma pertinência extrema. De facto, por entre a multitude de formatos
organizacionais e jurídicos, de vocações e missões, de raízes históricas de todas as entidades
abrangidas pela Lei de Bases, a presente investigação pretende estudar um tipo muito particular
de organização: as criadas e geridas por pessoas que encontraram uma debilidade social
negligenciada pelo Estado Providência ou pelas entidades da Economia Social e que encontram
formas de a colmatar, com ou sem financiamento público direto.
Perante estas considerações, é possível compreender melhor algumas definições já avançadas na
literatura. Pela abrangência e detalhe, selecionamos como referencial definidor de Economia
Social a proposta de Chaves e Monzon (2012b), dividida em duas vertentes. A primeira enquadra
as atividades mercantis desempenhadas sobretudo por cooperativas e mutualidades:
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O conjunto de organizações privadas e formalmente constituídas, com autonomia de decisão e
liberdade de filiação, criado para satisfazer as necessidades dos seus membros através do
mercado, produzindo bens e fornecendo serviços, seguros e operações financeiras, onde a tomada
de decisão e qualquer distribuição de lucros ou excedentes entre os membros não esteja
diretamente ligada ao capital ou quotas pagas pelos membros, sendo que cada um tem direito a
um voto (p. 6).

A segunda vertente da Economia Social – que importa em especial realçar, uma vez que é a estas
organizações que nos referimos quando falamos de organizações solidárias, é definida assim:

A economia social também inclui organizações privadas e formalmente constituídas com
autonomia de decisão e liberdade de filiação, que produzem serviços não mercantis para famílias
e cujos excedentes, a existirem, não podem ser apropriados pelos agentes económicos que as
criam, controlam ou financiam (p. 6).

Para rematar, numa definição global, e citando Franco et al. (2005), pode dizer-se que “embora
as definições de economia social variem, geralmente referem-se a organizações que fornecem
bens e serviços públicos e operando num espírito de solidariedade e partilha (p. 8).
Se uma designação é um elemento de construção identitária, aceitamos a proposição de Azevedo

et al. (2012b) – de que estas organizações podem dedicar-se a uma miríade de fins – e propomonos estudar entidades que partilham o desiderato da ajuda aos mais vulneráveis, de defesa do
planeta, da criação de condições de igualdade de oportunidades para todos, de preservação da
identidade e da coabitação social multicultural, enfim, a assunção de uma responsabilidade
pessoal pelo bem-comum, pela sustentabilidade no sentido mais lado da expressão, uma ação
altruísta junto do Outro.
Reconhecemos a importância de encontrar um terreno conceptual no qual a globalidade das
organizações se reveja, que evite a sua subalternização face ao predomínio das instituições de
cariz capitalista e reforce o seu sentido de pertença a um grupo forte, autónomo, a um espaço de
identificação e emancipatório, de direito próprio. Estando esta investigação enquadrada na
realidade portuguesa, que segue a tradição europeia de Economia Social, adotará o termo
Economia Social como designação enquadradora da globalidade do sector e Economia Solidária
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como descritivo do tipo de organizações cujos formatos comunicativos interorganizacionais nos
propomos estudar.

5.4 Da pré-nacionalidade à atualidade: uma Economia Social supra Estado

Compreender a relevância das organizações solidárias para Portugal implica saber de que forma
são hipodérmicas à sociedade portuguesa. Ilustrativo disso mesmo é o facto de a existência de
entidades de solidariedade organizadas ser anterior à da própria nacionalidade. "O sector não
lucrativo português é, pelo menos, tão antigo quanto o Estado-nação. As origens do país remontam
a 1143 e já antes havia instituições de caridade organizadas no território" (Franco, 2005, p. 5).
Eram sobretudo organizações de vocação paternalista e assistencialista, de inspiração cristã, cuja
influência doutrinária impunha imperativos morais (de conforto espiritual ou de auxílio na fome e
na doença, por exemplo) como meio de redenção aos olhos de Deus e que se consubstanciou nas
Obras de Misericórdia. Em concreto, foi sob orientação da Igreja que as ordens religiosas criaram
hospedarias para peregrinos e cativos, mercearias para albergar mulheres viúvas ou idosas de
bons costumes ou pessoas com deficiência, casas prover abrigo aos desvalidos, gafarias para dar
assistência médica a leprosos e hospitais de meninos, para órfãos e crianças abandonadas,
elencam Franco et al. (2005).
Em paralelo, surgiram organizações de mutualismo e entreajuda. Pelos séculos XII e XIII,
encontram-se registos de corporações laicas de mesteres, surgidas num quadro de associativismo
urbano para defender os interesses dos profissionais de cada ofício, bem como de confrarias,
vocacionadas para a prática de assistência social aos membros, pertencentes a uma determinada
profissão, por norma perigosa, como a de marinheiro. As confrarias e irmandades “funcionaram,
desde a Idade Média, como resposta eminentemente local a necessidades primárias dos
indivíduos", como sociedades de ajuda mútua, semelhantes a um seguro, cujos associados
pagavam uma joia de entrada e taxas anuais e, em troca, recebiam apoio na doença, na prisão,
na fome ou na morte, esclarece Mourão (2007a, p. 57). No interior do país, relatam Franco et al.
(2005), a sociedade civil também se organizava, num esforço de proteção mútua. É o caso dos
celeiros comuns, onde se acumulavam grãos produzidos em anos de abundância para os distribuir
em tempos de míngua.
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Na generalidade, porém, eram organizações de fraca qualidade, corrupção e abuso, o que levou
à reestruturação do tipo de assistência dada e ao surgimento de outras configurações organizativas
(Franco, 2015). O modelo inicial foi persistindo, mas não impediu o surgimento, em 1498 – ano
em que os navegadores portugueses atracaram pela primeira vez na Índia – de uma nova vaga de
organizações solidárias, corporizada na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, criada pela rainha
D. Leonor (SCML, 2014) e envigorada pela Carta Régia assinada um ano depois por D. Manuel I
(Mourão, 2007a). D. Manuel I foi, aliás, um forte promotor deste género de organização civil de
inspiração cristã, em particular franciscana e dominicana.
Esta foi uma época de ouro, de “implantação relâmpago de misericórdias”, não só pelo número
de instituições criadas (pelo menos 43) como pelo leque alargado de competências que lhes foi
atribuído e que as transformou nas confrarias mais poderosas de Portugal ao longo da Idade
Moderna (Sá, 2002, p. 21). Foram, por exemplo, importantes instrumentos de apoio a mulheres
e crianças deixadas para trás pelos marinheiros que corporizaram os Descobrimentos e permitiram
conciliar, do ponto de vista moral, a doutrina cristã com a vida opulenta permitida pelas riquezas
do além-mar.
As misericórdias continuam, hoje, a ser as mais antigas organizações solidárias a operar em
Portugal (Mourão & Enes, 2016). Contam-se 396 em todo o país, mais do que os 308 concelhos
existentes (Colonna & Mourão, 2011). A par das misericórdias, de inspiração cristã e sob controlo
régio, mantinham-se as confrarias e as corporações de ofícios, todas com fins assistencialistas. A
partir do século XVIII, com o reinado de D. José, o Reformador, começa uma fase de maior
ingerência da coroa nas organizações solidárias, que culmina na época liberal, com a monarquia
constitucional que restruturou as misericórdias e promoveu uma maior fiscalização pública da sua
atividade – das que já estavam sob a esfera da coroa e de outras, como as confrarias e ordens
terceiras.
Com a Revolução Industrial, a economia e as relações sociais e organizativas mudaram
radicalmente. A nova classe operária não encontrava respaldo nem nas anteriores organizações
solidárias nem no Estado, que ainda não tinha evoluído no sentido de oferecer uma proteção social
alargada a quem dela mais necessitava. Mas a longa tradição, quer assistencialista quer
mutualista, já então existente em Portugal facilitou o surgimento de associações de trabalhadores
(embriões de sindicatos), associações de socorro mútuo (que prestavam ajuda sobretudo na saúde
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e educação) e associações humanitárias de bombeiros voluntários ou os efémeros sindicatos
agrícolas, de cariz solidário.
Numa lógica financeira, o século XIX é pródigo no aparecimento de mútuas, montepios e caixas
económicas. "As associações com um perfil segurador eram designadas de montepios, enquanto
as associações com perfil de crédito ou captação de depósitos eram designadas de caixas
económicas", explica Franco (2005, p. 9). Somam-se a outras novas organizações, em particular
de carácter laico, como associações (a primeira foi criada em 1839), sociedades ou clubes.
Surgem também cooperativas. Portugal foi, mesmo, o primeiro país a publicar uma Lei das
Cooperativas, em 1867 (Franco, 2004a).
Neste aprofundar do movimento de organização da sociedade civil, no final do século XIX surgem,
então, as primeiras cooperativas e associações de classe, sindicatos agrícolas e agremiações de
cariz católico. "O movimento cooperativo moderno emergiu, em conjugação com o capitalismo,
no início do século XIX, para lhe resistir, atenuando os seus efeitos mais penalizantes para os
trabalhadores" (Namorado, 2007, p. 2). Do lado das empresas, assistiu-se também a um forte
momento organizativo, de que são exemplos duas entidades fundadas em 1834: a Associação
Comercial de Lisboa e a Associação Comercial do Porto.
Neste mesmo ano, o movimento liberal enfraqueceu o poder da Igreja sobre a sociedade e o
Estado: fecharam-se mosteiros e conventos, proibiram-se ordens religiosas, nacionalizou-se a sua
propriedade. Da parte dos trabalhadores, os sindicatos começaram o seu percurso reivindicativo.
Em simultâneo, na Europa, ganhava força o movimento antiescravagista, que acabou por
influenciar a sua progressiva abolição, com Portugal na frente do pelotão dos países que primeiro
a aboliram. Além disso, grandes organizações solidárias internacionais estavam também a dar os
primeiros passos, como a Cruz Vermelha, que hoje está ramificada em todo o mundo, e a
comunidade internacional começava a coordenar-se para colmatar questões sociais prementes,
como é o caso da Convenção Internacional do Ópio, o primeiro tratado internacional sobre o
controlo de drogas, assinada em Haia em 1912 (Simmons, 1998). É dessa altura a criação da
União Internacional das Organizações, fruto da dinâmica das organizações locais, nacionais e
internacionais postas ao serviço da sociedade, e do Conselho Económico e Social, estabelecido
em 1946 pelas Nações Unidas e que reconheceu formalmente o papel das Organizações NãoGovernamentais (Ana & Jurica, 2009).
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De regresso a Portugal, e já na alvorada do Estado Novo, assiste-se a um movimento contrário, de
repressão e de perseguição dos líderes das organizações hoje enquadradas na esfera da Economia
Social, devido à desconfiança do regime face a organizações de pendor coletivista, como as
cooperativas e as mutualidades, ou de carácter sindical. Em divergência com o resto da Europa e
obedecendo a uma filosofia política que privilegiava o corporativismo e o assistencialismo, assente
num forte sentimento nacionalista e conciliador das conveniências dos grupos de interesse com
os interesses do Estado, Salazar pretendia dispensar a pluralidade de opiniões e de organizações
da sociedade civil, incluindo partidos políticos. Em seu lugar, incentivou organizações corporativas
como as Casas do Povo e as Casas dos Pescadores, enquanto entidades encarregues da proteção
social e assistencial dos trabalhadores (Franco et al., 2005), e de grémios que agregassem os
interesses do patronato. O apoio à sociedade no seu conjunto foi entregue à Igreja Católica, que
viu reforçada a sua influência e intervenção direta através de centros paroquiais e da Caritas
portuguesa.
O Estado foi, assim, assumindo responsabilidades pela proteção social aos cidadãos, mas
invocando o princípio da subsidiariedade para repassar para instituições da sociedade civil uma
parte dessas responsabilidades: os corpos profissionais na vertente da providência e as
organizações solidárias, religiosas ou laicas, na vertente da assistência (Hespanha et al., 2013).
Não admira, portanto, que os anos da ditadura tenham contribuído para o declínio da Economia
Social, intrinsecamente livre, voluntária e independente, e que o abrandar do controlo estatal
sentido nos anos 60 século passado e, sobretudo, na revolução de 1974, tenham trazido uma
verdadeira explosão ao sector, não só em número como em abrangência, motivada pela nova
postura do poder político quanto à organização da sociedade civil e pela entrada em massa no
país dos retornados das antigas colónias. Com a nova ordem política saída da Revolução dos
Cravos, o país procurou caminhar no sentido de um Estado Providência moderno, aproximar-se
lentamente da conceção de cidadania social que lhe é imanente.
A Constituição da República de 1976 consagrou o sector social, dando-lhe reconhecimento público
e existência jurídica. A responsabilidade primeira pela garantia do bem-estar, da qualidade de vida
e da igualdade dos cidadãos é, contudo, constitucionalmente atribuída ao Estado, a quem compete
assegurar o acesso universal à segurança social, à saúde e à habitação. No que toca à Segurança
Social, evoluíram tanto a vertente assistencialista – a mais antiga, cuja história acompanha a das
organizações solidárias – quanto a vertente de providência, mais recente, que funciona como um
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seguro contra riscos relacionados com a incapacidade para trabalhar (desemprego ou doença, por
exemplo), financiada pelo pagamento de uma percentagem sobre a remuneração do trabalho.
Na prática, contudo, o impacto do fim da ditadura na vida das organizações da Economia Social
foi misto (Franco et al., 2005): a regulação da sua atividade foi centralizada, os hospitais das
Misericórdias foram transferidos da esfera social para a pública (depois de compensações
disputadas, foram sendo devolvidos às misericórdias, mas não de forma universal). Como já vimos,
no final dos anos 70 foram aprovadas duas novas figuras: a das instituições privadas de utilidade
pública e as atuais Instituições Particulares de Solidariedade Social. No caso das IPSS, o seu
âmbito foi sendo paulatinamente alargado e, inclusive, começou a ser-lhe atribuída uma parte do
serviço social nominalmente da competência do Estado.
O caminho foi reforçado com a adesão à Comunidade Económica Europeia, numa primeira fase,
e depois acentuado, no âmbito no programa de assistência financeira. Na análise feita por
Hespanha et al. (2013), em 2008, ano em que Portugal começou a sentir os efeitos da crise
financeira mundial, a primeira resposta dada pelo Governo socialista de Sócrates foi o estímulo ao
investimento e ao emprego, em linha com as orientações emanadas da Comissão Europeia. As
medidas foram, contudo, tomadas com recurso a um forte aumento do já elevado défice e dívida
do Estado, que atingiram níveis insustentáveis e forçaram a inversão da estratégia, implementada
pelo Governo seguinte, social-democrata e democrata-cristão de Passos Coelho e Portas. A nova
estratégia, imposta pelos credores e coincidente com a orientação política do novo Executivo, já
não passava pelo estímulo keynesiano da economia, mas sim pelo controlo das contas públicas.
No que toca à vertente social, por entre os generalizados cortes de despesa, a tónica foi posta na
redução de custos com pessoal e no aumento do trabalho colaborativo com o sector privado, do

outsourcing e da delegação em organizações solidárias de funções de ação social.
No pico da crise económica e financeira, foi clara a intenção de reforço das parcerias públicosociais por parte do Governo de Passos Coelho, que em 2011 articulou com os órgãos
representativos da Economia Social – agora reunidos no Conselho Nacional para a Economia
Social (CNES), onde têm assento as principais confederações representativas do sector – um Plano
de Emergência Social, destinado a contrabalançar o impacto negativo das medidas de forte
austeridade pública junto dos cidadãos mais vulneráveis, em particular fornecendo apoio alimentar
através de cantinas sociais. Este plano, de ambição assistencialista, foi acompanhado por
financiamento público, mas também pela flexibilização das regras de ocupação das respostas
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sociais existentes, de forma a acomodar a admissão de um maior número de pessoas, cujas
comparticipações privadas permitiram reforçar as fontes de financiamento próprias das
organizações solidárias. Contudo, apesar de, nominalmente, disporem de mais meios financeiros,
Hespanha et al. (2013) asseguram que as organizações solidárias acabaram por sofrer
dificuldades de financiamento, decorrentes de atrasos nos pagamentos por parte do Estado e das
famílias beneficiárias.
De facto, como vimos, a última conta satélite, com dados de 2013, indicava uma quebra moderada
no emprego das organizações solidárias, numa altura em que, na globalidade da economia, o
desemprego subia em flecha. Nos Estados Unidos, um levantamento exaustivo feito por Salamon

et al. (2009) mostra que estas organizações sofreram uma pressão económica significativa (com
o efeito combinado da redução de receitas e aumento de custos), mas mostraram uma resiliência
que lhes permitiu até aumentar o número de utentes abrangidos, graças à adoção de diferentes
estratégias de angariação de fundos, investimento em Marketing e redução de despesas. No que
toca ao aumento das receitas, as opções tomadas por mais de metade das organizações foram a
captação ou o reforço de doadores individuais, a obtenção de mais fundos públicos ou a procura
de novos apoios por parte de empresas.
Na Europa, Monzón e Chaves (2012a) encontram na Economia Social não só um amortecedor
dos efeitos da crise económica e financeira sobre os cidadãos (até pela sua missão solidária e de
apoio aos segmentos da população mais fragilizados), como um agente estrutural para a saída da
crise, pela sua vocação de inovação, conhecimento e desenvolvimento sustentável, em linha com
a Estratégia de Lisboa, capaz de formar novos formatos relacionais entre os cidadãos e a
sociedade, marcados “pela autonomia, pela interdependência e pela responsabilidade individual
e coletiva” (p. 91).
De regresso a Portugal, a forte aposta no sector solidário assumida pelo governo de inspiração
liberal de Passos Coelho foi de certa forma travada pelo Executivo socialista de António Costa, de
pendor mais estatizante. Algumas medidas tomadas antes, como a criação das Redes Locais de
Intervenção Social, foram travadas e, no momento em que esta investigação estava a ser
finalizada, havia a intenção de progressivamente substituir as cantinas sociais criadas no Plano de
Emergência Social por outros sistemas de apoio alimentar, menos assistencialistas – mudanças
propiciadas não só pela orientação política do novo Governo, como também pelo aumento do
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rendimento disponíveis das famílias, decorrente da inversão dos cortes nos apoios sociais
promovidos anteriormente e da marcada queda do desemprego.
Note-se que estão, aqui, em questão visões políticas diametralmente opostas sobre as
competências e responsabilidades do Estado e a sociedade na prossecução do bem-estar da
população, da cidadania, da justiça e equidade social. A discussão faz-se entre quem defende o
primado do serviço público sobre o privado ou o social como forma de assegurar a universalidade
e igualdade de condições de acesso a uma vida condigna, na qual o Estado assume uma postura
de investidor social ativo; e quem privilegia um Estado regulador e fiscalizador, que entrega as
funções sociais e a responsabilidade pela promoção da cidadania à iniciativa privada (com o
argumento da maior eficácia de gestão) ou às organizações solidárias (seguindo o princípio da
subsidiariedade).
No que toca ao enquadramento europeu, como já vimos, o conceito de Economia Social tem sido
adotado quer pelas instituições comunitárias quer pelos países membros. Em paralelo, tem sido
feito um esforço de normalização conceptual e contabilística, por forma a aferir da sua dimensão
real e de permitir comparações entre países. É assim que, por exemplo, em 1989 a Comissão
Europeia publica um artigo seminal sobre uma nova fronteira no mercado capitalista (a Economia
Social), organiza a primeira conferência dedicada ao tema, em Paris, e cria uma unidade dedicada,
dentro da Direção-Geral de Empresas. Nos anos seguintes, seguiram-se várias outras conferências,
culminando no reconhecimento pelo Conselho Europeu do Luxemburgo do papel das organizações
da Economia Social no desenvolvimento local e na criação de emprego. A par, o Conselho
Económico e Social europeu tem patrocinado a publicação de inúmeros trabalhos especializados
e o Parlamento Europeu já recomendou à Comissão que respeite a Economia Social como uma
pedra basilar do sistema social europeu (Monzón & Chaves, 2008). No ano 2000, é criada a
(atualmente chamada) Economia Social Europa91, para defender os interesses das cooperativas,
sociedades mútuas, associações e fundações ((CE), 2015).
Em paralelo, quer as Nações Unidas quer a União Europeia têm-se esforçado por criar sistemas
estatísticos comparáveis e que nortearam, por exemplo, as duas contas satélites produzidas em
Portugal. Em concreto, dizem o Instituto Nacional de Estatística e a Cooperativa António Sérgio
(2016), estão em causa o Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts,

91

Mais informação em www.socialeconomy.eu.org/who-see, consultado em setembro de 2017.
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das Nações Unidas, que inspirou o Sistema de Contas Nacionais, também das Nações Unidas, de
1993, bem como o Manual for Drawing up the Satellite Accounts of Companies in the Social

Economy: Co-operatives and Mutual Societies, elaborado pelo Centro Internacional de Investigação
e Informação sobre a Economia Pública, Social e Cooperativa (CIRIEC, na sigla francesa original).
Ter dados concretos sobre a realidade de cada país é, contudo, difícil, já que poucos países
implementam uma conta satélite de forma sistemática. O Instituto Nacional de Estatística e a
Cooperativa António Sérgio (2016) recomendam por isso prudência em análises comparativas,
mas, de forma genérica, os dados sugerem que Portugal ocupa uma posição mediana, no contexto
dos parceiros europeus, pelo menos no que toca ao VAB e ao emprego remunerado.
Não é nosso objetivo delinear ao pormenor a evolução histórica da Economia Social e das
organizações em Portugal e no mundo, mas tão-somente traçar o panorama histórico e cultural
que desembocou nos dias de hoje: Portugal enquanto pioneiro na publicação de uma Lei de Bases
da Economia Social e na regulamentação por legislação específica cada um dos seus subsectores
e que conta já com duas edições de conta satélite, bem como com cartas sociais, cujos dados
estatísticos demonstram o peso das suas organizações na economia produtiva, no emprego e no
apoio social dado aos mais vulneráveis.

5.5 Comunicar para deslaçar a tensão entre missão e sustentabilidade

Na esfera da Economia Social encontram-se organizações que não têm como fim último a
obtenção de lucro, pelo que podem guiar a sua atuação apenas pelo cumprimento da sua missão,
sem pressão dos acionistas ou sócios. Mas tal não significa que possam descurar a vertente
financeira da sua atividade. “Mesmo as organizações sem fins lucrativos têm, em última instância,
que se confrontar com as duras realidades das finanças", alertam Salamon e Anheier (1996, p.
61). Vilar (2012) subscreve: “A escassez de recursos é a questão central do quotidiano das
organizações sem fins lucrativos” (p. 7).
A Conta Satélite da Economia Social indica que, em 2013, as organizações tinham necessidades
líquidas anuais de financiamento de 412 milhões de euros, uma forte redução face aos 571
milhões de 2010, mas ainda assim um indicador da precariedade financeira com que convivem
(INE & CASES, 2013, 2016). Na maior parte dos casos, as reservas de caixa só cobrem alguns,
poucos, meses de atividade, o que as obriga a navegar à vista, sem capacidade para planeamento
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estratégico, para investir em formação e avaliação do impacto social obtido ou para se
concentrarem totalmente na sua missão (GTPIS, 2015). “Este sector encontra-se perante uma
dupla ameaça, a que advém da retração da responsabilidade estatal pelo bem-estar e a que advém
dos baixos e decrescentes níveis de capital social da população, expressa nos baixos níveis de
participação nestas organizações” afirmam Hespanha et al. (2013, p. 241).
A necessidade de atingir um equilíbrio financeiro é hoje premente – é “absolutamente fundamental
reforçar os mecanismos de suporte e financiamento a tais iniciativas” (Justino & Jardim Moreira,
2010, p. 61 e 62) – e implica não só uma gestão atenta da estrutura de custos como a
diversificação das fontes de receita (Sousa, 2013; Mourão & Enes, 2016). Apesar de não ser a
sua principal fonte de rendimento, as contas satélite da Economia Social mostram que o Estado é
fundamental para o financiamento das organizações solidárias. Fá-lo através de acordos de
cooperação, segundo os quais a Segurança Social delega nas organizações a provisão de serviços
sociais, financiando-as por igual, mediante a resposta social em causa e o número de utentes
contratualizados – sem atender à qualidade do serviço prestado por cada organização solidária,
ao impacto social obtido, ao real valor social criado. Hespanha et al. (2013) lamentam que “o
próprio Estado, nos últimos anos, foi entregando os poucos estabelecimentos de oferta de serviços
de que dispunha a essas instituições, mas sem apreciável melhoria em termos de organização ou
de qualidade” (p. 241).
Com o Estado a seguir uma tendência longa de retração, restará às organizações solidárias
voltarem-se para áreas mais rentáveis, numa relação de natureza semiprivada com os utentes, e
domínios atualmente sem resposta institucional (Hespanha et al., 2013). Esta eventual diluição
da missão solidária na preocupação com a sustentabilidade económica e financeira é um risco,
alerta Courtney (2002), que usa a imagem de uma dança com o Diabo para descrever o sucedido
no Reino Unido, onde a crescente profissionalização e exigência de prestação de contas está a
esbater as fronteiras entre as organizações voluntárias e as empresas.
O equilíbrio financeiro implica também inovação – de bens e serviços, de processos, de estrutura,
de organização, de interação com os stakeholders – por norma mais associada ao sector
empresarial, mas fundamental também nas esferas pública e social (Julnes & Gibson, 2015). A
inovação social representa uma atitude transversal aos agentes das duas organizações solidárias
que serão escalpelizadas mais adiante. O atual sistema financeiro não está preparado para dar a

Economia Social – demasiado importante para falhar |221

estas iniciativas a sustentação financeira de que precisam, assegura Vasconcelos (2012).
Enquanto não desenvolve os mecanismos necessários para o fazer, há que encontrar alternativas.
Para estas iniciativas de inovação social ou de elevado potencial de impacto social, uma alternativa
poderá ser o investimento social, através da já mencionada venture philanthropy, do acesso a
fundos de investimento vocacionados para propostas de criação de valor, em simultâneo,
económico e social ou a candidatura ao Portugal 2020, os fundos comunitários para o período
entre 2014 e 2020, que reservam quatro mil milhões de euros para a inclusão social e o emprego,
sendo que 150 milhões serão investidos em iniciativas de inovação social, com coordenação da
estrutura de missão Portugal Inovação Social.
Os condimentos necessários para o desenvolvimento de um mercado de investimento social já
existem, assegura o Grupo de Trabalho Português para o Investimento Social:

O interesse em desenvolver um mercado de investimento social em Portugal está a crescer: as
entidades da Economia Social precisam de financiamento adequado, os investidores têm cada vez
mais interesse em investir em iniciativas com impacto social que sejam sustentáveis e os
reguladores e entidades do sector público estão a dar os primeiros passos para promover esta
nova forma de financiamento (GTPIS, 2015, p. 5).

Outra alternativa de financiamento é o crowdfunding92 específico para projetos solidários, de que
em Portugal são exemplo plataformas como a PPL, a eSolidar ou a Bolsa de Valores Sociais e que,
além-fonteiras, encontra como caso ilustrativo a Kiva. Numa investigação a organizações solidárias
financiadas pela Bolsa de Valores Sociais, por comparação com outras financiadas através de
fontes tradicionais, Bernardino et al. (2016) lançaram um inquérito respondido por 68
organizações solidárias. Entre as principais conclusões está o facto de mecanismos mais
imaginativos de angariação de fundos, como o crowdfunding, tenderem a ser utilizados por
organizações solidárias mais jovens, localizadas fora dos grandes centros urbanos e cujo espectro
de ação é local ou regional, capaz de espoletar reações de solidariedade cidadã, de filantropia ou
até, de afetividade territorial.

92
Bernardino et al. (2016) definem crowdfunding como a ação coletiva de pessoas, em espírito colaborativo, que colocam o seu dinheiro e outros
recursos ao serviço de iniciativas promovidas por terceiros.
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O impacto para o desenvolvimento regional é resumido por Bernardino, Santos e Ribeiro (2016):
[O crowdfunding (CF)] enquanto instrumento para financiar pequenos projetos sociais pode ser
uma fonte de criação de emprego e diversificação económica regional em regiões menos
desenvolvidas. Além disso, é de esperar a emergência do talento e da energia dos empreendedores
sociais à medida que o CF atrai fundos que podem ter um impacto positivo nas suas vidas e nas
vidas das pessoas da comunidade (p. 108).

Relevante para a identificação e replicação de projetos nesta área é o Mapa de Inovação e
Empreendedorismo Social (MIES)93, um projeto de investigação promovido pela IES – Social
Business School e pelo IPAV (Instituto Padre António Vieira), que mapeou iniciativas de elevado
potencial de empreendedorismo social (MIES, 2013). O Mapa de Inovação e Empreendedorismo
Social referenciou 4205 iniciativas e aprofundou estudos em 444. Daí, selecionou 134 iniciativas
focadas na criação de soluções inovadoras para novos e velhos problemas sociais, classificadas
como tendo grande impacto social, apenas na região Norte, Centro e Alentejo. Além disso, o mapa
também elencou as principais dificuldades reportadas por estas organizações e que importa
atacar. São elas a avaliação do impacto social obtido, o desenvolvimento de negócio, o
planeamento e a estratégia e a preparação de candidaturas a financiamento (GTPIS, 2015)
O movimento do investimento social e da inovação e empreendedorismo sociais chega a Portugal
vindo de outros países, onde tem evoluído da tradicional concessão de financiamento para novos
instrumentos financeiros, capazes de alavancar o impacto social de organizações solidárias ou,
até, novas formas de relacionamento interorganizacional que criem um “novo todo”, maior do que
a soma das partes, e potenciem a criação de valor social. A este movimento, diz Salamon (2014),
falta uma nova geração de comunicadores, capazes de trazer esta realidade para o mainstream.
Mourão e Enes (2016) identificam, mesmo, um tripé alternativo da sustentabilidade das
organizações solidárias: os seus beneficiários (o primeiro), a quem os dirigentes têm de adequar
e dirigir a oferta de bens e serviços prestados pela organização (o segundo) e que são a principal
fonte de receitas para a organização (o terceiro).
Uma outra fonte potencial de receitas para as organizações solidárias são os programas de
responsabilidade social, ou de sustentabilidade, promovidos pelo universo empresarial – uma
estratégia de gestão que, como já vimos, tem tendência a acentuar-se, no futuro. Ou o tradicional

93

Mais informação em www.mies.pt, consultado em julho de 2017.
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financiamento público, que em Portugal depende não só da disponibilidade financeira do Estado
como da aprovação burocrática da proposta concreta avançada pela organização solidária.
Qualquer que seja a origem do dinheiro, contudo, as organizações solidárias vivem numa tensão
constante entre a imperiosidade de gerar receitas suficientes para cobrir custos, que exige uma
atitude quase comercial dos seus responsáveis, e o foco no cumprimento da sua missão solidária.
Em simultâneo, são confrontadas com a exigência, da parte dos financiadores, de reporte de
resultados e prestação de contas (Courtney, 2002; Riel & Fombrun, 2007). Veja-se o caso dos
fundos europeus do Portugal 2020, que pela primeira vez fazem depender a atribuição de
financiamento da contratualização de resultados, fixados à partida. Ou seja, vivem espartilhadas
entre necessidades mercantis – de obtenção de dinheiro público, de angariação de fundos, de
criação de áreas de negócio rentáveis ou de qualquer outra forma de gerar receitas – e a imperiosa
necessidade de não se desviarem da missão solidária, da cultura de bem-fazer que as caracteriza.
São preocupações aparentemente antagónicas, uma quadratura do círculo com que as
organizações solidárias cada vez mais se confrontam. Compreender esta tensão e solucioná-la de
forma equilibrada pode, mesmo, representar a diferença entre o definhamento e a prosperidade
e muitas entidades têm adotado práticas de gestão empresarial e de planeamento estratégico, de
comunicação empresarial e Marketing, de redes de sinergias capazes de reduzir custos e
aumentar rendimentos, despendidos na manutenção da estrutura da organização e na
prossecução da sua missão social (Courtney, 2002; Sanders, 2012).
A imperiosidade de conciliar a sustentabilidade com a prossecução da missão social desenrola-se
num quadro de precariedade do rendimento das famílias, crescente urbanização e envelhecimento
da população, adoção de modos de vida mais individualistas, alterações climáticas ou
globalização, que estão a mudar não só as carências e problemas sociais que as organizações
solidárias devem atacar, mas também as suas próprias condições de sustentabilidade. “Em
ambientes turbulentos, marcados pela incerteza económica e política e um inconsistente apoio
social às suas missões, as organizações solidárias enfrentam significativos desafios à sua
existência, quanto mais ao seu sucesso” (Lewis et al., 2001, p. 7).
Mourão (2015) resumiu assim as prioridades que devem nortear as organizações solidárias:
Perante a cegueira do consumismo de tantos que leva ao abandono das verdadeiras necessidades
(como a educação dos filhos) em prol de necessidades artificiais (como redes por cabo ou a
televisão digital), e perante o esgotamento da resposta pública, espera-se um ativismo (bem
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organizado) da sociedade civil, dos grupos do Terceiro Sector e obviamente do espírito voluntário
esclarecido que nos mostra que, mais importante do que as crises económicas, são as respostas
que cada um dá ao seu próximo. Porque, como tantas confrarias, irmandades e misericórdias
souberam exprimir em bom Português desde há séculos, o que vale a pena é “dar de comer a
quem tem fome e dar de beber a quem tem sede” (p. 120).

Na realidade portuguesa, dizia Silva Peneda (2014), ao refletir sobre os novos compromissos e
novas respostas do sector solidário, os desafios que se colocam às organizações solidárias são,
sobretudo, cinco. O primeiro é uma população cada vez mais envelhecida, isolada, excluída da
atividade económica e com frequência a viver em pobreza e exclusão da sociedade. A elevada taxa
de atividade profissional das mulheres, a alteração da tradicional estrutura familiar e a crescente
mobilidade geográfica deixam esta franja da população desamparada, mais dependente de
serviços de apoio continuado, até porque o prolongamento da esperança média de vida é
acompanhado por maiores exigências de cuidados de saúde.
Em segundo lugar, Portugal continua a ser um dos países europeus com maior percentagem da
população a viver abaixo do limiar da pobreza, com a agravante de o facto de os salários serem
tão baixos que ter trabalho não é suficiente para sair da situação de pobreza. Terceiro é a
desigualdade na distribuição da riqueza, indicador onde Portugal também se salienta pela
negativa, no contexto europeu. Ainda, os cortes que têm sido introduzidos nos pagamentos da
Segurança Social têm adiado a data prospetiva da insustentabilidade do sistema, mas não
resolveram o problema de fundo do fraco aumento da população ativa e crescimento económico
– o quinto problema com que Portugal se defrontará no futuro (ibidem).
Os riscos são agravados pelas fragilidades reconhecidas à generalidade das organizações
solidárias, em concreto ao nível de recursos técnicos e financeiros, sem que o Estado provenha
os incentivos necessários para que prossigam a sua utilidade social (Silva, 2010). É por isso
especialmente importante que a Economia Social e, em particular, as organizações solidárias,
reforcem a sua profissionalização, aumentem a sua notoriedade junto da sociedade e dos poderes
internos e externos, estabeleçam e alimentem redes interorganizacionais de apoio mútuo, enfim,
definam e prossigam planos estratégicos de comunicação que as ajude a assegurar a sua
sustentabilidade num mundo em mudança cada vez mais acelerada (Azevedo et al., 2012a).
De especial interesse para a tese defendida nesta investigação é a perspetiva da comunicação
como instrumento para a clara definição da missão e objetivos da organização solidária, mas
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também como meio fundamental para atingir a tripla sustentabilidade – ambiental, social e
económica – a que as organizações solidárias, tais como todas as outras, devem obedecer, para
conseguir uma adaptação à constante e cada vez mais acelerada mudança da sociedade. "A
mudança [social] é o negócio da comunidade sem fins lucrativos. (...) A comunicação estratégica
é a chave para uma mudança social bem-sucedida" (Patterson & Radtke, 2009, p. XIII).
Sanders resume desta forma o dilema com que as organizações solidárias se deparam:
Todas as práticas de comunicação organizacional devem, constantemente e em simultâneo,
resolver os imperativos financeiros do mercado e a necessidade de desenvolver missões sociais
impossíveis de tornar lucrativas, mas benéficas para o público (2012, p. 180).

Se a missão parece impossível, a comunicação organizacional estratégica, em particular no
segmento das Relações Públicas, pode e deve contribuir para solucionar os quatro principais
problemas das organizações solidárias, já mencionados e que Moreira (2007) elenca desta forma:
a legitimidade, que decorre do seu reconhecimento público, organização formal ou identidade
própria; a sustentabilidade, inclusive financeira; a eficiência e eficácia, o que traz à liça questões
de profissionalização; e a colaboração com os stakeholders, incluindo o “empresariado (…) seja
obtendo recursos para, em parceria, trabalharem por uma causa, seja aprendendo com as
empresas modelos eficazes de gestão (p. 5).
Um inquérito realizado nos Estados Unidos mostra como as próprias organizações solidárias
identificam estas falhas (Salamon et al., 2012). O inquérito permitiu concluir que acreditam que a
sociedade não tem uma noção firme das suas características específicas: metade dos inquiridos
acredita que os poderes públicos e o público em geral desconhecem o sector; um terço pensa que
a comunicação social o ignora e um quarto está convicto de que nem os próprios beneficiários
(atuais ou futuros), clientes, patronos e membros sabem em toda a latitude do que se fala quando
se fala de Economia Social. Estas conclusões são críticas para apreender por que razão o sector
enfrenta alguns dos desafios com que se depara, hoje. Compreender por que razões as
mensagens não penetraram nas audiências externas e descobrir técnicas comunicativas mais
eficazes será crucial para que ultrapassem os desafios com sucesso.
A necessidade de levar a cabo uma comunicação eficaz e eficiente, visando garantir a
sustentabilidade das organizações solidárias, está, portanto, a sentir-se de forma mais premente.
Pelo impacto no tecido social, pela sua importância crescente e pela ainda incipiente comunicação
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levada a cabo pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social, é, pois, pertinente concentrar
nestas entidades o foco da investigação ora proposta.
Em suma, neste capítulo, demonstramos a valia da Economia Social para o país, sobretudo para
os mais vulneráveis, traçamos o seu enquadramento histórico e jurídico e mencionamos as
orientações políticas que têm incentivado ou esfriado o envolvimento estatal com as organizações
solidárias. Optamos por não enveredar por uma discussão política, que aprofundasse o debate
sobre uma visão assistencialista da proteção social, que recupera os conceitos de caridade cristã,
paternalismo estatal ou empresarial e de responsabilidade individual pela procura do seu próprio
progresso social, económico e cultural; ou sobre uma visão capacitadora, na qual as respostas
sociais visam nivelar o terreno e dotar os mais vulneráveis dos mecanismos necessários para uma
plena integração na sociedade, tendo em vista sempre a criação de valor social.
Preferimos, em alternativa, adotar uma visão pragmática, de análise da realidade e perspetiva de
evolução futura, que demonstra não só a capacidade real de organizações solidárias para
promoverem projetos de melhoria do nível global de bem-estar coletivo, criando um valor social
palpável, como a progressiva orientação do meio empresarial para conceitos de sustentabilidade
e de responsabilidade social, em particular em parceria com organizações solidárias, passíveis de
criar um ciclo virtuoso em prol da promoção da cidadania e bem-estar social.
Como veremos nos exemplos das duas organizações solidárias analisadas, a CAIS e a Bagos
d’Ouro, a visão capacitadora dos dois projetos permite intervir diretamente nas causas da pobreza
e exclusão social e criar condições para quebrar o ciclo de pobreza. Nos dois casos, o
aproveitamento dos planos de sustentabilidade e de responsabilidade social das empresas é
instrumental para que se equipem com os meios necessários para prosseguir a sua missão social.
Vamos de seguida analisar cada uma, descrever a sua estrutura organizacional, a sua missão
solidária, os mecanismos utilizados para a atingir e as estratégias comunicativas adotadas no
diálogo com o universo empresarial, tendo em vista obter os ativos, financeiros ou outros, de que
necessitam para criar valor social. Será esta a segunda parte da investigação.
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PARTE II. DEFINIR PARCERIAS INTERORGANIZACIONAIS
PARA PROSSEGUIR O BEM COMUM
Da teoria à prática com a CAIS e a Bagos d’Ouro
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Capítulo 6. Reflexões sobre o método e princípios orientadores
Munidos de uma sólida base teórica sobre a Comunicação Organizacional, a Responsabilidade
Social Empresarial e a Economia Social, bem como de questões de investigação buriladas pelo
conhecimento assim adquirido, é chegada a altura de confirmar ou infirmar as hipóteses
colocadas. A saída ao terreno implicou, numa fase prévia, uma análise teórica sobre os
paradigmas metodológicos e técnicas de recolha e tratamento de dados passíveis de serem
utilizados. Como veremos, esta nova incursão teórica foi fundamental para encaminhar a
investigação pelo percurso mais ajustado às questões de partida: uma investigação qualitativa,
plasmada num estudo de caso múltiplo que utilizou a observação direta, a consulta documental e
as entrevistas como técnicas de recolha de informação. Esta foi a conclusão a que chegamos
depois de uma longa série de opções tomadas a partir do momento em que decidimos analisar o
universo da comunicação e da economia social.
No momento da partida, as hipóteses multiplicavam-se. Seria possível seguir uma investigação de
foro ético, para discutir o papel das empresas e das organizações solidárias na sociedade e
questionar se a crescente pressão do sistema capitalista para a obtenção do lucro imediato sequer
abre campo a que uma empresa seja socialmente responsável ou se, cinicamente, se veste de
roupagens responsáveis para mascarar a prossecução ilícita de lucro.
Ou avançar uma putativa prospeção ao futuro, admitindo que florescerão as empresas sociais,
uma realidade relativamente recente em Portugal e de que são exemplos nacionais a
DoctorGummy ou a Engenho dos Paladares, organizações constituídas de acordo com o Código
das Sociedades Comerciais com o objeto social de resolver um problema da sociedade e cujos
lucros são aplicados em benefício da sociedade, e não apropriados pelos proprietários.
Ou ainda pela também putativa possibilidade de o sistema capitalista vir a incorporar o conceito
já explanado de Valor Partilhado postulado por Michael Porter e Mark Kramer ou o conceito pleno
de cidadania empresarial e de, assim, prosseguir o objetivo do lucro, mas aumentando o bemestar global da sociedade.
A última alternativa acolhe uma visão mais pragmática e próxima ao tempo atual e dá por assente
a crescente tendência para a criação de programas de Responsabilidade Social por parte das
empresas, independentemente das suas motivações, a maior intervenção das organizações
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solidárias no suprimento das necessidades dos mais vulneráveis e um progressivo recuo do Estado
Providência, já de si minimalista em Portugal, em prol do reforço de uma Sociedade Providência.
Perante as alternativas, e fundeados na preocupação com a sustentabilidade, a escolha recaiu
sobre os mecanismos de comunicação estratégica que uma organização solidária deve adotar no
seu relacionamento com empresas, de forma a firmar parcerias duradouras, simbióticas,
recíprocas. Queremos saber de que forma as organizações solidárias devem transformar as ações
de Responsabilidade Social Empresarial (ou cidadania empresarial) em mecanismos eficazes com
proveito para a sociedade, através de si próprias. Dito por outras palavras, qual a melhor estratégia
comunicativa para maximizar as hipóteses de um relacionamento de organizações com e sem fins
lucrativos mutuamente benéfico, que encontre um terreno comum a organizações com missões e
visões aparentemente incompatíveis.
Existem em Portugal parcerias reconhecidamente estáveis, bem-sucedidas e mutuamente
benéficas. A Associação CAIS, de apoio à reinserção social e profissional de pessoas sem-abrigo,
mantém através dos protocolos Abrigo um trabalho colaborativo profícuo e continuado no tempo
com o meio empresarial, como veremos mais adiante. A Bagos d’Ouro, dedicada à melhoria do
desempenho escolar e inserção plena na vida adulta de crianças oriundas de famílias vulneráveis,
não tem qualquer financiamento da Segurança Social e recorre aos protocolos assinados com
mecenas para obter os meios necessários não só para sustentar a estrutura, como para cumprir
a missão solidária.
Pela sua reputação no mercado e capacidade para gerar receitas próprias, estas duas
organizações solidárias serviram de farol a toda a investigação. Com a sua colaboração ativa e
empenhada, procuramos conhecer os mecanismos comunicativos adotados, os erros cometidos
e os sucessos obtidos, os processos comunicativos e sistemas de validação, os resultados
atingidos e o seu reporte aos stakeholders, que se revelaram elementos comunicativos fulcrais
maximizadores do sucesso relacional.
Assim, em concreto, estipulamos as seguintes perguntas de investigação. (QP1) As parcerias entre

organizações solidárias e organizações empresariais contribuem para a sustentabilidade das
organizações solidárias? E em caso afirmativo: (QP2) qual o melhor modelo de comunicação
estratégica a implementar para assegurar um impacto mutuamente benéfico, que aporte
dignidade às duas organizações envolvidas, e minimize eventuais danos materiais ou reputacionais
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para as organizações solidárias? As hipóteses colocadas à partida admitem que sim. A tese que
agora se avança, e que será confirmada ou infirmada pela investigação levada a cabo, sustenta
que um trabalho colaborativo podem maximizar a sustentabilidade das organizações solidárias,
sobretudo se forem estáveis e duradouras, equilibradas na distribuição de responsabilidade e
benefícios, firmadas entre organizações inter pares, com a organização solidária a assumir-se, não
como um mero recetor de donativos caritativos, mas como um player capaz de aportar ao
relacionamento ativos valiosos para o parceiro empresarial, que justifiquem de pleno direito os
benefícios que receberá em troca.
Uma vez definidas as questões de partida que norteiam a investigação, selecionamos o design de
pesquisa mais adequado para lhes dar resposta. Colocou-se, em primeiro lugar, a questão do
paradigma metodológico a seguir. Como vimos na primeira parte deste trabalho, duas alternativas
estavam em cima da mesa.
A primeira é a via positivista, normativa, burilada no seio das ciências exatas, supostamente
capazes de produzir uma verdade isenta dos pré-conceitos de quem investiga (Denzin & Lincoln,
2011), associada à intenção de apreender e confirmar a realidade, tão em voga sobretudo quando
as ciências sociais procuram a validação científica que a tradição Ocidental ainda confere às
naturais.
A segunda é a via interpretativista, humanista, concentrada na “compreensão do pensamento e
do comportamento de indivíduos e grupos em situações específicas” (Arksey & Knight, 1999, p.
10), em “experiências vividas” (Denzin & Lincoln, 2011, p. 2), visando explorar e compreender a
realidade e dando como assente que a interpretação da multiplicidade dos fenómenos sociais não
se compagina com redutibilidade interpretativa imposta por quadros normativos (Guerra, 2006).
Na expressão de Berg (2001), o paradigma está vocacionado para descobrir os caminhos através
dos quais as pessoas “produzem sentido do meio que habitam através de símbolos, rituais,
estruturas sociais, papéis sociais, entre outros” (p. 7), para produzir ciência, definida como “uma
forma específica e sistemática de descobrir e compreender as formas como a realidade social é
produzida, opera e impacta em indivíduos e organizações de indivíduos” (p. 10).
A dúvida sobre a orientação a seguir deriva do espartilho imposto pela guerra entre os defensores
de cada paradigma metodológico, no qual a comunidade de cientistas sociais ainda se encontra
presa (Denzin & Lincoln, 2011), apesar de ser cada vez mais aceite a exequibilidade de uma
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investigação bem-sucedida utilizando metodologias mistas, qualitativas e quantitativas (Kelle,
2001; George & Bennett, 2005; Flyvbjerg, 2011), muito fruto da ascensão dos métodos
interpretativistas a partir de meados do século XX (Creswell, 2010). Aliás, cruzando a proposta de
quatro vias avançada por Bernard (2000) com a terminologia privilegiada por Bhattacherjee
(2012), admitem-se as seguintes alternativas de cruzamento de paradigmas e técnicas de
investigação: interpretativista de dados qualitativos, interpretativista de dados quantitativos,
positivista de dados qualitativos e positivista de dados quantitativos. Bernard (2000) assegura que
estes cruzamentos metodológicos são exequíveis e devem ser utilizados quando as circunstâncias
o justifiquem. “Investigadores sociais hábeis conseguem fazer tudo” (p. 419).
Vem a este propósito a elegante distinção entre os paradigmas quantitativo e qualitativo avançada
por Stake (2009): “A minha vertente quantitativa procurava a emergência do significado a partir
da repetição do fenómeno. A minha vertente qualitativa procurava a emergência do significado na
circunstância única” (p. 91).
A dúvida sobre o caminho paradigmático a seguir levantava-se também porque a experiência
profissional da investigadora, embora inserida na área das ciências sociais, sempre esteve ligada
a tradições positivistas, o que a levou a colocar a possibilidade de adotar uma via quantitativa, que
metodologicamente passasse por um inquérito e subsequente análise estatística a levar a cabo
junto dos dirigentes de organizações classificadas como Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) a operar em Portugal, através de uma amostra estratificada representativa. Para
mais, o inquérito é um dos instrumentos mais utilizados pelos sociólogos e psicólogos sociais,
asseguram Ghiglione e Matalon (1993).
Contudo, uma análise mais aprofundada da bibliografia revelou não ser este o método de
investigação mais apropriado para os fins desejados. Uma postura epistemológica quantitativa
justifica-se quando se pretende obter informação sobre a variedade de comportamentos de um
sujeito, sobre mecanismos de alcance geral ou, ainda, quando o objetivo é traçar o retrato de uma
dada realidade. Não é o caso.
A investigação visou não só confirmar ou infirmar a hipótese de partida – de que a
Responsabilidade Social Empresarial pode contribuir positivamente para a sustentabilidade das
organizações solidárias –, mas também compreender que procedimentos, regras ou normas de
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comunicação estratégica são postos em prática por organizações solidárias com reconhecido
sucesso no estabelecimento e manutenção de parcerias com organizações empresariais.
Ainda, o inquérito seria aplicável se a questão de partida fosse o retrato da realidade atual, fixada
no tempo, mas a presente questão de investigação é prospetiva: quer olhar não para uma amostra
representativa e para a multiplicidade de posturas comunicativas aí encontradas, mas para uma
cuidada seleção de objetos de estudo; quer saber não o que se faz, mas qual a melhor forma de
o fazer. E, para isso, o inquérito é, de todo, desadequado. Percebemos que a metodologia,
forçosamente, tinha de ser outra, definida em função das questões de pesquisa (Yin, 2010;
Flyvbjerg, 2011). É o que se almeja saber que determina a melhor forma de o saber e não o
inverso.
Para burilar a opção metodológica de recolha de informação, foram recordados as perguntas de
pesquisa e os objetivos da investigação. Para lhes dar resposta, seria necessário analisar e retirar
sentido à ação comunicativa dos atores sociais, explorar práticas quotidianas, indagar sobre
fenómenos sociais, interpretar a ação coletiva à luz dos constrangimentos sociais a que os atores
são sujeitos e da complexidade das interações comunicativas – o que forçosamente implica uma
análise subjetiva. A investigação ia, portanto, ensaiar uma produção de significado através do
mapeamento de relacionamentos institucionais, da interpretação dos processos comunicativos
estabelecidos entre os atores e da descodificação das dinâmicas assim criadas, num processo de
aprendizagem interativo.
Todos estes objetivos apenas são alcançáveis se a investigação enveredar pela senda
paradigmática qualitativa, compreensiva ou indutiva, por oposição a um posicionamento lógicodedutivo ou cartesiano, nas felizes expressões adotadas por Guerra (2006). O foco paradigmático
tinha, portanto, de ser qualitativo (Erickson, 1985; Guerra, 2006; Yin, 2010).
A opção foi tomada com plena consciência das vantagens e fraquezas comparativas de cada via
metodológica, para potenciar as primeiras e minimizar as segundas. As forças são assim descritas
por Bhattacherjee (2012): uma investigação interpretativa está vocacionada para explorar
processos sociais complexos e multifacetados, ou para estudar processos únicos, idiossincráticos
ou contextualizados; segue uma estratégia de “amostragem teórica”, na qual os objetos de análise
são escolhidos mediante proposições teóricas, como o facto de se adequarem ou não ao fenómeno
em análise; atribui a quem investiga um papel de particular importância, a ponto de certas técnicas
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de investigação o considerarem parte do fenómeno social em análise; e é útil para o processo de
construção teórica quando o corpus de conhecimento não está ainda suficientemente desenvolvido
e permite perspetivar questões investigativas relevantes.
Mais, a abordagem interpretativista é apologista da fluidez da realidade, da diversidade de
interpretações, da permeabilidade do sentido dado por quem produz e quem acolhe a
comunicação. É, portanto, defensora da noção de que o mundo é um constructo social aberto a
uma multiplicidade de interpretações, no qual a plena objetividade é uma quimera desmentida
pela influência exercida pelas crenças, percursos pessoais e expectativas
Contudo, acrescenta Bhattacherjee (2012), é mais consumidora de tempo e recursos do que uma
tradicional investigação alicerçada na tradição normativa ou positivista; exige um conjunto alargado
de habilidades técnicas por parte de quem investiga, uma vez que estão em causa estratégias de
recolha de informação que implicam interação humana, que os fenómenos estudados têm de ser
enquadrados no ecossistema social em que se desenrolam e que, com frequência, é necessário
lidar de forma improvisada com acontecimentos e situações inesperados; assenta em fontes de
informação que podem ser ignorantes, incompletas ou tendenciosas; e, devido à sua natureza
contextualizada e tendencialmente particular, é disputada a sua capacidade para produzir
inferências replicáveis ou generalizáveis, ou seja, é questionada a sua compatibilidade com os
tradicionais (positivistas) critérios de cientificidade.
Consciente dos perigos apresentados pela via qualitativa, contudo, a investigação cuidou de
assegurar a maior fiabilidade possível dos dados obtidos: assentou as técnicas de recolha de dados
em alicerces sólidos e planeou os passos metodológicos de forma a minimizar a relatividade das
conclusões, a eliminar lacunas interpretativas e a maximizar a isenção e equidade da análise. E,
depois, executou o plano com todo o rigor exigido por qualquer trabalho de investigação.

6.1 O estudo de caso como matriz de investigação

O espectro das opções possíveis foi, assim, sendo afinado. Depois de as questões de investigação
terem indicado o caminho qualitativo, o processo investigativo continuou a ser decantado até
revelar a estratégia de investigação e as técnicas apropriadas. Assim, uma vez definido o cenário
ontológico enquadrador e estabelecido o conjunto de questões epistemológicas em causa,
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procurou-se apurar qual a estratégia de investigação mais adequada às questões de pesquisa e à
tradição da área de conhecimento em que a corrente investigação se insere.
Foi adotado como farol o quadro conceptual proposto por Yin (2010), segundo o qual o estudo de
caso é a abordagem metodológica correta quando as questões de pesquisa levantadas procuram
saber "como" e "por que" determinados acontecimentos têm lugar e quando o fenómeno a estudar
é contemporâneo, partindo da perspetiva de um observador sem qualquer capacidade interventiva
sobre a realidade. Ora, a investigação visou precisamente descortinar práticas comunicativas
conducentes a relações simbióticas entre organizações de matrizes diversas, admitindo que a
análise externa e não-interventiva de organizações bem-sucedidas neste percurso – as opções
tomadas pelas organizações, os processos postos em marcha, os canais comunicativos utilizados
e as mensagens transmitidas – permitiria encontrar resposta às questões levantadas.
Assim, as questões de pesquisa, a posicionalidade não-interventiva da investigadora e a
contemporaneidade da realidade a analisar justificam que a estratégia metodológica de recolha de
informação seja o estudo de caso. Este método de recolha de informação pode ser definido como
“uma investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo em profundidade e em
seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não são
claramente evidentes” (Yin, 2010, p. 39), cujo objetivo é “fornecer uma análise do contexto e dos
processos que iluminam as matérias teóricas sob investigação” (Hartley, 2004, p. 323).
Fechando um pouco mais o escopo, e ainda seguindo o quadro conceptual proposto por Robert
Yin (1994), considerou-se que o método mais adequado era o estudo de caso de carácter

descritivo, ou seja, que visa descrever uma realidade tal como ela se desenrola, respondendo a
questões de processo, de como algo se processa. Os restantes tipos de estudo de caso tipificados
por Yin – explicativo e exploratório – não se ajustavam ao objetivo em mente.
Focando ainda mais, optou-se por um estudo de caso descritivo de natureza múltipla, capaz de
produzir “evidência mais robusta e confiável” (Baxter & Jack, 2008, p. 550) e de maximizar a
validade das conclusões, seguindo uma lógica de replicação, na qual os objetos de análise foram
selecionados para permitir a predição de resultados semelhantes. O estudo de caso teve um
caráter não intrínseco ou coletivo, mas instrumental, na terminologia usada por Stake (2009), já
que visou “compreender os fenómenos e as relações que ocorrem no seu âmbito” (p. 93).
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A presente investigação optou, assim, pela realização de um estudo de caso múltiplo, definido por
Yin (2003) como um estudo sobre dois ou mais casos. O autor salienta que um estudo de caso
múltiplo é mais difícil de implementar do que um estudo único, mas os dados daí resultantes
permitem um maior grau de confiança nos resultados. A opção foi tomada com plena consciência
de que não é uma estratégia de investigação consensual.
Robert Yin (2010) elencou quatro grandes críticas de que tradicionalmente é alvo: as conclusões
obtidas através do estudo de um caso fornecem uma reduzida base para produzir conhecimento
teórico generalizável, transformável em lei, ou seja, “verdadeiramente universal, não limitado e
não restrito no que toca ao tempo e espaço”, na definição de Abraham Kaplan (cit. em Lincoln &
Guba, 2000, p. 27); enquanto processo de investigação, pode acarretar falta de rigor científico,
até porque existem menos textos académicos balizando a metodologia a seguir, ao contrário do
que sucede em métodos quantitativos; o método é demasiado moroso e pode resultar numa
narrativa extensa e incompreensível; e são desconsiderados pelo facto de não serem capazes de
estabelecer relações causais.
A primeira crítica – porventura a mais debatida no seio das ciências sociais até porque “o
desenvolvimento de teoria é a atividade central da investigação organizacional” (Eisenhardt, 1989,
p. 532) – tem defensores e detratores, que têm discutido os graus e tipos de generalizações
passíveis de retirar de um estudo de caso e, até, se a própria generalização é possível e, até um
objetivo válido das ciências sociais.
Robert Stake – a par de Yin, um dos maiores teóricos de estudos de caso, embora numa perspetiva
mais purista do paradigma qualitativo – argumenta que o conhecimento decorrente de um estudo
de caso não é generalizável no sentido positivista do termo, mas defende que não o deve ser,
sequer. O “verdadeiro objetivo do estudo de caso é a particularização, não a generalização” (2009,
p. 24), ou seja, visa conhecer a fundo uma dada realidade a partir das experiências pessoais,
diretas ou vicárias, do investigador. A acumulação de conhecimento exaustivo de casos
particulares e das respetivas inferências constrói o saber. “De modo crescente, a generalização é
aperfeiçoada, não é uma nova generalização, mas uma generalização modificada” (2009, p. 23).
Em concreto, Stake propõe que os estudos de caso “podem estar epistemologicamente em
harmonia com a experiência do leitor e, portanto, ser para essa pessoa uma base natural para a
generalização” (2000, p. 19). Trata-se não de uma generalização decorrente da indução científica
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positivista, mas sim de uma generalização naturalista, “à qual se chega reconhecendo as
semelhanças de objetos e temas, dentro e fora e contexto, e apreendendo as covariações naturais
dos acontecimentos” (2000, p. 22). Três páginas depois, Stake conclui que o estudo de caso “foi

testado e concluiu-se ser uma forma direta e satisfatória de somar à experiência e melhorar a
compreensão” (ênfase no original).
Lincoln e Guba (2000) concordam com a impossibilidade de generalizar o conhecimento obtido
através de estudos de caso e recusam reduzir as hipóteses aos dois extremos – o da generalização
científica no sentido positivista do termo ou a generalização naturalista de Stake. “Entre os polos
do mais genérico (nomotético) e do mais específico (ideográfico) existe uma larga banda de

relativos; estamos aqui a lidar com um contínuo, cujos dois extremos nem começam a abarcar
todas as possibilidades existentes” (ênfase no original) (p. 38).
Os autores apoiam-se no trabalho de Lee Cronbach, para quem existem sempre fatores únicos a
cada local ou acontecimento que impossibilitam a generalização, seja positivista ou naturalista,
pelo que melhor se adapta um conceito de hipóteses de trabalho. O cientista social pode observar
e interpretar esses fatores únicos, encontrar a unicidade de cada situação e ir formulando
hipóteses de trabalho, mas não chegar a conclusões. O conhecimento assim obtido será, não
generalizável, mas transferível, desde que estejam sob o microscópio casos com elevado grau de
ajuste entre si, de encaixe. Ou seja, argumentam que o padrão de acontecimentos ocorridos num
caso é replicado noutro caso, compatível com o primeiro. E concluem que “a única generalização
é que não existe qualquer generalização” (Lincoln & Guba, 2000).
Por seu lado, Flyvbjerg (2011) invoca a sobrevalorização da importância de teorias generalizáveis
para o avanço a ciência e a subvalorização do conhecimento específico e da sua transferibilidade.
Apoia-se na tradição fenomenológica para defender que o verdadeiro domínio de qualquer
atividade, que a real capacidade de aprendizagem e que o virtuosismo decorrem exclusivamente
do conhecimento íntimo de uma multitude de casos concretos. E acrescenta que, pela sua
natureza, as ciências sociais não oferecem verdades absolutas ou teorias preditivas, de
prognóstico, mas sim conhecimento contextualizado de casos específicos que, defende, fazem
também parte do edifício do conhecimento. “Teorias preditivas e universalidades não podem ser
encontradas no estudo dos temas humanos. O conhecimento de casos concretos é, por isso, mais
valioso do que a vã procura por teorias preditivas e universalidades”, resume (p. 304)
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Ainda, à dúvida sobre a capacidade para generalizar conclusões obtidas mediante um estudo de
caso, Yin (2010) responde de duas formas: primeiro, o objetivo real da investigação nas ciências
sociais não é generalizar as conclusões a todo um universo (fenómeno ou grupo social,
organização, estratégias comunicativas, por exemplo), mas sim fazer uma generalização analítica
passível de “expandir e generalizar teorias” – ou seja, o estudo de caso permite generalizar as
conclusões obtidas às proposições teóricas subjacentes à investigação (p. 36); segundo,
dificilmente a realização de uma única experiência, ou de um único estudo de caso, permite chegar
a conclusões sustentadas. Daí a recomendação de optar por análises múltiplas (Yin, 2010) ou
pela amostragem estratégica do caso a analisar (Flyvbjerg, 2011).
Como se lê, vários autores defendem que o conhecimento obtido através de estudos de caso não
é generalizável no sentido positivista do termo (universal, imutável e impermeável ao contexto)
mas advogam que as conclusões retiradas de um caso são, de certa forma, ajustáveis a outros,
numa generalização de conceitos, subjetiva. Numa reflexão a propósito da investigação em
educação, Schofield ” (2000) diz, mesmo, que “parece estar a emergir um consenso de que, para
os investigadores qualitativos, a generalização concretiza-se através do ‘ajuste’ entre a situação
estudada e outras, às quais possa haver interesse em aplicar os conceitos e conclusões desse
estudo” (pp. 92-93).
Para que o ajuste seja passível de juízo por parte de quem lê a narração do estudo de caso, é
crucial que as descrições sejam densas, acrescenta. A autora acredita na capacidade para
generalizações do conhecimento decorrente dos estudos de caso em três cenários de estudo
distintos: 1) do que existe, ou seja, de um caso típico; 2) do que pode existir, identificando casos
onde seja patente o embrião de uma tendência de futuro; 3) e do que deve vir a existir, quer dizer,
o estudo de casos considerados de referência, para apurar os seus mecanismos de funcionamento
interno.
Mais longe na defesa da capacidade de estudos de caso para formular generalizações vão Gomm

et al. (2000). Lamentam que certos investigadores recusem que o de estudos de caso produza
generalizações científicas e asseguram que conceitos como a generalização naturalista ou a
transferibilidade desempenham um papel, mas não esgotam o potencial para o conhecimento do
estudo de caso, que abrange conclusões generalizáveis, por duas vias: a inferência teórica e a
generalização empírica. A primeira via corporiza-se na inferência teórica, que “retira conclusões
sobre o que sempre acontece, ou o que acontece com um elevado grau de probabilidade, numa
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certo tipo de situação teoricamente definida”, permitindo identificar relações estáveis entre
variáveis universais e avançar que, por exemplo, um determinado tipo de ação conduz a uma certa
reação (p. 103). A segunda via é a da generalização empírica, frequente nos inquéritos e que retira
inferências sobre o grupo com base no comportamento da amostra e, na prática, é comummente
reportada por cientistas sociais.
Gomm et al. (2000) sugerem aos cientistas qualitativos quatro estratégias para melhorar a
precisão dos seus resultados: 1) recolher o máximo de informação sobre o universo em causa e,
com a ajuda de ideias teóricas, selecionar o caso a estudar para que seja o mais representativo
possível; 2) procurar um caso que, em aspetos relevantes, seja considerado típico, dentro do
universo alvo da investigação; 3) selecionar casos situados em campos extremos das
heterogeneidades relevantes do fenómeno social em estudo; 4) realizar vários estudos de caso em
sequência, utilizando parâmetros comparáveis e aproveitando o conhecimento acumulado para
produzir generalizações. A presente investigação seguiu esta última recomendação.
Já antes, Eisenhardt (1989) assegurava que não só é possível construir teoria a partir de estudos
de caso como também que essa teoria beneficiará de características como a “novidade,
testabilidade e validade empírica, que decorre da ligação íntima a evidências empíricas” (p. 548).
Além do mais, acrescentava, a estratégia investigativa é particularmente adequada à análise de
situações inéditas ou sobre as quais exista pouca base teórica, uma vez que tem um elevado grau
de independência face à literatura e a anteriores investigações empíricas.
Em resumo, a crítica sobre a incapacidade do estudo de caso para produzir conclusões
generalizáveis tem vários graus de resposta, dentro da comunidade das ciências sociais, mas
todos os autores analisados concordam que, de uma forma mais próxima ou mais afastada do
conceito tradicional de generalização, é possível interpretar outros casos à luz das informações e
inferências retiradas do exemplo estudado.
Quanto à segunda crítica, Yin (2010) reconhece a falta de rigor como um risco real, mas assegura
que pode ser ultrapassada seguindo escrupulosamente os passos metodológicos recomendados
pelos textos da especialidade que têm sido produzidos. Além disso, acrescenta, as manipulações
de dados ou fontes de informação, a influência dos pré-conceitos e a parcialidade dos
investigadores constituem riscos não só da investigação qualitativa, mas também de métodos
científicos positivistas ou quantitativos. Com a agravante de a inconsciência do risco poder levar
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muitos investigadores positivistas a não tomarem medidas preventivas e/ou corretivas, soma
Flyvbjerg (2011), para quem a acusação não passa de um mero desconhecimento das técnicas e
procedimentos subjacentes à investigação baseada em estudos de caso, até porque sucede com
frequência o investigador revelar que a investigação veio a desmentir os seus pressupostos e a
forçá-lo a rever as hipóteses iniciais.
Uma terceira crítica comum é a da morosidade e difícil leitura das narrativas. Yin (2010) contesta
com a defesa de uma narrativa fluida e de leitura acessível e assegura que este método não deve
ser confundido com a etnografia ou a observação participante, essas sim, técnicas consumidoras
de tempo, já que exigem uma presença prolongada junto do objeto do estudo.
Já para Flyvbjerg (2011), a dificuldade em transformar todos os dados recolhidos numa narrativa
lógica que permita desenvolver proposições e teorias gerais será um falso argumento, uma vez
que a narração de histórias faz parte da própria natureza humana. O professor dinamarquês
chama contudo a atenção para o risco de se cair numa “falácia da narrativa” (p. 311), ou seja, na
tentação de simplificar os dados e de, ainda que inconscientemente, omitir informação menos
significativa – um risco que se pode evitar optando por narrativas mais densas. Em todo o caso,
não dá como adquirido que o resumo seja sequer desejável, tendo em vista a possível
complexidade dos fenómenos sociais.
Por último, Yin (2010) desvaloriza o facto de um estudo de caso não permitir traçar relações
causais nos fenómenos em análise. Pode não explicar “o que” acontece no fenómeno investigado,
mas possibilita saber “como” e “por que” esse fenómeno acontece. O autor admite, que o estudo
de caso seja, até, complementar a outras técnicas investigativas, como a experimentação.
Na lista de falhas apontadas ao estudo de caso, enquanto metodologia sólida e cientificamente
válida para recolha de informação, Flyvbjerg (2011) identifica uma outra: a de que o estudo de
caso é útil sobretudo para gerar hipóteses, pelo que pode ser utilizado numa fase embrionária da
investigação, apoiado noutros métodos de recolha de informação, mas não como método de
investigação por si próprio. Para o refutar, Flyvbjerg (2011) argumenta que o conhecimento
decorrente de um estudo de caso está particularmente bem posicionado para não só teorizar como
até para validar teoria, sobretudo se as características do alvo da análise forem conducentes a
conclusões fortes.
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Como vimos, sucedem-se as críticas ao estudo de caso, refutadas por alguns dos principais
autores desta área do saber. Simons (2009) vai mais longe e sistematiza seis vantagens
particulares deste método de investigação. A primeira é a sua capacidade para analisar em
profundidade as complexidades de um determinado fenómeno social, inserindo-o num contexto
sociopolítico, sobretudo quando são utilizados métodos qualitativos. O estudo de caso permite
também explorar perspetivas e conteúdos diferentes, ou até opostos, e compreender o papel
desempenhado por vários atores (e pela sua interação) do mesmo fenómeno. Em terceiro lugar,
e uma vez que implica a análise de documentos e processos em tempo real, ocupa uma posição
privilegiada para descobrir os momentos críticos de determinado fenómeno, encontrar padrões e
correlações, assim, explicar os processos e as dinâmicas da mudança.
Ainda, a execução no terreno do estudo de caso é flexível o suficiente para se ajustar aos
constrangimentos e disponibilidade de tempo de quem investiga, acomoda diferentes técnicas de
recolha de informação e é adaptável o suficiente para albergar novas descobertas, pressupostos,
realidades. Mais, se narrado de forma percetível e acessível, incluindo anotações e relatos de todo
o processo, permite a quem lê apropriar-se da experiência e interiorizar a importância do caso
estudado. Por último, admite que os participantes tenham um papel ativo na investigação, uma
vantagem “política e epistemológica” na perspetiva da autora (Simons, 2009, p. 23), uma vez que
reconhece o carácter cooperativo da construção do conhecimento e admite uma descentralização
do poder sobre o conhecimento do investigador para o coletivo.

Tabela 18 – Benefícios e riscos do estudo de caso
Benefícios

Riscos

Permite analisar em profundidade as complexidades de um dado
fenómeno social
Permite explorar perspetivas e conteúdos opostos e compreender
o papel dos vários atores
Implica uma análise em tempo real, pelo que permite descobrir
momentos críticos, padrões, correlações e, assim, explicar
processos e dinâmicas da mudança
É flexível e adaptável a constrangimentos de tempo do
investigador, a diferentes técnicas de recolha de informação, a
novas descobertas, pressupostos, realidades
O leitor pode apropriar-se da experiência, sobretudo se for
narrado de forma percetível e detalhada
Admite que os participantes tenham um papel ativo na
investigação, com vantagens políticas e epistemológicas

Dificilmente produz uma teoria generalizável, uma das noções
convencionais de conhecimento científico
Padece de falta de rigor científico
As suas conclusões não permitem estabelecer relações causais
entre fenómenos
A sua utilidade encontra-se na fase de geração de hipóteses que
devem posteriormente ser testadas recorrendo a outras
estratégias investigativas
A sua execução é morosa e corre o risco de resultar numa
narrativa extensa e incompreensível
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Consciente, portanto, dos riscos existentes no caminho do estudo de caso, a presente investigação
entendeu que as potencialidades eram mais do que suficientes para os contrabalançar. Faltava
responder a uma outra questão: admitindo que o estudo de caso é uma “abordagem
metodológica” (Berg, 2001, p. 225) ou uma “estratégia de investigação” (Hartley, 2004, p. 323),
e não uma técnica de recolha de informação per si, foi necessário descortinar a(s) técnica(s)
específica(s) de recolha de dados a adotar, dando como assente que nenhuma tem vantagem
absoluta sobre qualquer outra (Barañano, 2004).

6.2 Etapas de operacionalização metodológica

A Academia ainda não estruturou para o estudo de caso um conjunto tipificado de técnicas de
recolha de dados, como existem para outras metodologias investigativas (Yin, 2010), mas logo
numa fase inicial do desenho metodológico demos como válida a argumentação de que a
triangulação, enquanto “combinação de metodologias múltiplas no estudo de um mesmo
fenómeno” (Denzin & Lincoln, 2011, p. 2), contribui para a obtenção de uma imagem o mais
fidedigna possível da realidade refratada do ecossistema em que as organizações solidárias se
movimentam.
A noção de triangulação foi proposta originalmente no campo da psicologia por Campbell e Fiske
em 1959 (cit. em Kelle, 2001). “A combinação de múltiplas práticas metodológicas, materiais
empíricos, perspetivas e observadores num único estudo é melhor entendido, portanto, como uma
estratégia que adiciona valor, abrangência, complexidade, riqueza e profundidade a uma
investigação” (Denzin & Lincoln, 2011, p. 5). Ainda, permite abordar questões mais complexas e
coletar um conjunto de dados mais rico do que seria possível adotando um único método de
recolha de informação (Yin, 2010) e cumprir a “obrigação ética de minimizar as deturpações e os
equívocos” (Stake, 2009, p. 122).
A atual investigação quis, assim, escalpelizar em várias camadas o alvo da análise, na expectativa
de melhor interpretar a realidade descortinada. Entre os vários protocolos de triangulação
possíveis, optou-se pela triangulação metodológica, que permitirá validar a informação obtida
através de diferentes fontes de informação e, num modelo de complementaridade, traçar um
retrato o mais fidedigno possível da realidade, nas suas múltiplas perspetivas.
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Seguindo o percurso recomendado por autores como Sousa (2005) e Stake (2009), a investigação
passou por um estudo de caso alicerçado em três métodos de recolha de informação: a consulta
de bases documentais, a observação direta dos fenómenos analisados e a realização de entrevistas
através das quais se enquadraram quer as perguntas de investigação quer as conclusões retiradas.
Mais em concreto, foi realizado um estudo de caso que, pelo seu carácter múltiplo, permite
descobrir linhas convergentes de investigação (Lessard-Hébert et al., 2005; Yin, 2010) e aumentar
o potencial de generalização das conclusões, face ao alternativo estudo de caso considerado típico
(Schofield, 2000).
Seguindo a indicação de Bogdan e Biklen (1994), foi utilizado um primeiro caso como “piloto para
pesquisa” (p. 97) e adotado o seguinte percurso investigativo. Na fase de planificação, teorizou-se
sobre o tema, ligando a investigação às teorias existentes e formulando as questões de pesquisa,
selecionaram-se as unidades a analisar, definiram-se os protocolos de recolha de informações e
esquematizou-se a sua operacionalização, fixando objetivos. A segunda fase foi a da execução de
cada um dos estudos de casos, numa lógica de métodos mistos concretizada em entrevistas,
observações e recolhas documentais, escrevendo para cada caso um relatório próprio. Numa
terceira fase, foram evidenciadas as conclusões comuns e divergentes, recapitulando a base
teórica, concebendo um programa de ação e, por último, redigindo um relatório de caso múltiplo
(Lessard-Hébert et al., 2005).
Assim, o projeto de pesquisa implicou a utilização de três técnicas de recolha de dados. A primeira
a ser posta em prática, ainda antes do contacto inicial com os atores chave, foi a consulta de
bases documentos disponíveis na Internet. Seguiram-se a observação direta, uma análise dos
documentos entretanto disponibilizados pelas organizações solidárias e as entrevistas, cujo
conteúdo foi posteriormente analisado.
A consulta de bases documentais é uma parte integrante da “heurística da investigação” (Albarello

et al., 2005, p. 30). Na classificação elencada por Duffy (2010), a pesquisa baseou-se sobretudo
em informação recolhida junto de fontes primárias (produzidas durante o período alvo da
investigação, por oposição às secundárias, as interpretações feitas a partir de fontes primárias),

inadvertidas (que, em contraste com as fontes deliberadas, são produzidas no contexto da
atividade corrente das organizações e não especificamente para serem consultadas por terceiros)
e conscientes, que se diferenciam das não conscientes por transmitirem a mensagem que o autor
quis expressamente veicular. Ainda, dado tratar-se de registos elaborados pelos objetos de estudo,
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podem ser consideradas fontes de informação oficiais, numa adaptação ao conceito formulado
por Albarello et al (2005) para retratar documentos emanados de fontes públicas.
Este método de recolha de informação apresenta uma série de vantagens. As bases documentais
são fontes estáveis que podem ser revisitadas (apesar de, nesta investigação, ter sido recusada
autorização para guardar cópia de parte dos documentos consultados, como os Protocolo Abrigo
assinados pela CAIS com os mecenas e de a Bagos d’Ouro ter pedido reserva sobre informações
como as quantias dadas pelos signatários dos protocolos e a identidade das crianças, jovens e
famílias acompanhadas); são exatas em pormenores como datas, participantes, conceitos,
realizações; e permitem uma ampla cobertura, por exemplo temporal, da atividade das
organizações (Yin, 2010). Além disso, acrescenta Creswell (2010), constituem uma janela para a
linguagem e postura do objeto de estudo, são económicas no sentido de que a sua existência física
pode evitar dispêndios de tempo com transcrições e representam dados criteriosos, já que a sua
elaboração exigiu cuidado e atenção.
Não são, contudo, infalíveis. A consulta de bases documentais padece de vários riscos, que
importará minimizar, e falhas, algumas inultrapassáveis. Yin (2010) alerta para o facto de estas
fontes de informação traduzirem apenas uma parte da realidade (aquela que a organização quis
codificar e arquivar); não serem exaustivas, uma vez que muitos aspetos da realidade da
organização não são codificados em documentos consultáveis; e, noutros casos, de o acesso poder
ser simplesmente negado. Além disso, os materiais consultados podem ser incompletos, inexatos
ou inacessíveis ao investigador (Creswell, 2010). Isso mesmo aconteceu na consulta dos relatórios
e contas da CAIS, tendo sido detetadas discrepâncias de valores que, não pondo em causa os
fundamentais das contas apresentadas, exigiu em todo o caso uma clarificação realizada em
momento posterior, por email (o processo será detalhado nos capítulos seguintes).
A simples existência de bases documentais, inclusive, é uma incógnita com que o investigador se
pode deparar, já que esta técnica de investigação exige, logo à partida, não só que as organizações
em causa produzam os documentos como os conservem para posterior consulta. Acontece que
as organizações solidárias vivem uma intensa relação de comunicação interpessoal e informal com
os seus stakeholders, confirmada no decurso da investigação, o que justifica a escassez de registos
documentais passíveis de serem consultados.
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A investigação procurou aceder a todas as evidências documentais pertinentes, sem pressupor
que as bases documentais refletem a real e completa atuação da organização objeto de estudo.
Por isso, a prova documental recolhida ou consultada foi complementada e contraposta com os
dados colhidos através das restantes técnicas de investigação utilizadas: a observação direta e as
entrevistas.
No que toca à observação, o primeiro contacto de campo deu-se com a Associação CAIS e passou
por uma observação direta não participante, quer na sede em Lisboa, quer no polo do Porto. A
investigação teve oportunidade de presenciar como se desenvolve a atividade da associação, o
relacionamento pessoal dos utentes com a equipa e dos membros da equipa entre si. Quanto à
Bagos d’Ouro, a organização solidária organizou um dia intensivo de investigação de campo, no
concelho de Alijó (um dos quatro onde trabalha), que implicou uma observação também direta e
não participante das interações entre os seus psicólogos e as crianças e jovens acompanhados,
as suas famílias, professores e técnicos profissionais, dentro e fora do perímetro escolar.
Com a sua “longa tradição nas ciências sociais” (Simons, 2009, p. 55), a observação enquanto
técnica de recolha de dados permite obter um retrato global da realidade no momento em que ela
acontece, mais fidedigno do que o apreendido recorrendo a outras técnicas de recolha de dados.
Permite, em particular, obter dados comportamentais espontâneos, já que não são suscitados
pela investigadora, facilita a seleção imediata da informação mais relevante e cria espaço para o
desenvolvimento de uma relação com o objeto de estudo (Quivy & Campenhoudt, 1998; Sousa,
2005).
Além disso, a riqueza dos dados abre novas portas de investigação, permite que se apreendam
normas e procedimentos não codificados, ilustrativos da cultura vigente, permite completar
informação que não tenha sido verbalizada pelos atores sociais e certificar, no concreto, os dados
recolhidos através de outras técnicas, sobretudo da entrevista (Simons, 2009).
A observação direta foi levada a cabo de forma a minimizar os riscos apontados pela literatura,
como o facto de ser influenciada pela sensibilidade e preconceitos de quem observa e de ser
grande consumidora de tempo (Bell, 2010). Ainda, mesmo que as anotações sejam feitas pouco
tempo depois da observação, o registo dos dados depende sempre da capacidade de memória do
investigador e é forçosamente parcial, em virtude da impossibilidade de abarcar todo um universo
de estudo, em todas as suas componentes e variáveis, além de abrir uma ampla margem a
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interpretações subjetivas (Quivy & Campenhoudt, 1998; Sousa, 2005). Mas essas falhas
potenciais podem ser contrabalançadas por um posicionamento deliberado de quem investiga:
observar sem julgar, ser neutro, isento e objetivo e assegurar a universalidade da observação
(Sousa, 2005).
Assim, a investigadora optou por um tipo de observação considerada apropriada a estudos
semelhantes, por contribuir para a delimitação do campo de investigação, favorecer a construção
de hipóteses e facilitar a recolha de informação: a observação simples, caracterizada pelo facto de
ser “espontânea, informal e não planeada” (Sousa, 2005, p. 112). Ainda, o posicionamento foi
não-participante, com procedimentos de recolha de informação não sistematizados, em contexto
de campo e individual. Foram, também, definidas as unidades de observação, para evitar dispersar
a atenção.
Por último, num trabalho de investigação de natureza qualitativa como o ora proposto, a terceira
e porventura mais rica forma de recolha de informação implicou o contacto direto com agentes da
ação analisada, aqui tomados como informadores privilegiados da realidade (Guerra, 2006). O
contacto assumiu o formato da entrevista, que continua uma técnica comum de recolha de dados
na investigação qualitativa e visa “encarar o tema de investigação na perspetiva do entrevistado e
compreender como e por que razão ele tem determinada perspetiva” (King, 2004, p. 11).
É, também, “a via principal para as realidades múltiplas” que uma investigação qualitativa tem
“orgulho em descobrir” (Stake, 2009, p. 81). Ou seja, num cenário de entrevista, a investigação
assume os limites do seu saber sobre o fenómeno em apreço e reconhece que o entrevistado tem
em sua posse dados, experiência e memória histórica, conhecimento do ecossistema e perspetivas
únicas sobre esse mesmo fenómeno. No caso em questão, e ainda antes de realizados os estudos
de caso, foram levadas a cabo quatro entrevistas exploratórias, visando contextualizar o tema no
sistema social e económico português, facilitar a leitura dos dados obtidos nas já mencionadas
consultas de bases documentais e observação direta e, ainda, abrir janelas para futuras
investigações.
Na investigação, pretendeu-se, assim, beber da experiência do entrevistado, partindo de um
conjunto de questões diretas em busca de respostas concretas. Essas respostas foram, depois,
cotejadas com os dados recolhidos através de outras técnicas de investigação, numa triangulação
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de descobertas (King, 2004). Seguiu-se uma adaptação à técnica da entrevista do protocolo
recomendado por Yin (2003) para os estudos de caso.
Tal como as restantes técnicas de recolha de dados, já analisadas, a entrevista não é isenta de
perigos ou críticas. É consumidora de tempo e de recursos, é dificilmente replicável ou comparável
e admite que, de forma consciente ou não, as respostas sejam adaptadas aos preconceitos de
quem investiga, sobretudo quando o investigador é inexperiente na metodologia, admitem Arksey
e Knight (1999). King (2004) acrescenta o facto de poder resultar numa quantidade de informação
demasiado grande, nem toda relacionada com a pergunta de investigação e de difícil análise.
Judith Bell (2010) alerta ainda para o perigo de a entrevista resultar em dados parciais, uma vez
que não reflete apenas a perspetiva do entrevistado sobre a realidade, escalpelizada mediante as
perguntas (sempre falíveis) de quem conduz a entrevista, e não toda a realidade. Mais, os dados
assim obtidos são influenciados pelo contexto fabricado em que decorre a entrevista ou pela
dinâmica intimista da comunicação estabelecida pelo duo entrevistada-entrevistadora, na qual a
entrevistada cria uma racionalidade à medida que desfia o seu relato, racionalidade essa que
depois terá de ser descodificada pela entrevistadora (Guerra, 2006).
Ainda, defendem Albarello et al. (2005), a técnica ajuda a delimitar os sistemas de representações
dos entrevistados sobre a realidade, mas não a realidade em si, e pode ser vítima da parcialidade
da investigadora – algo que deve ser mitigado através de um cuidado acrescido na forma
formulação das questões e na interpretação das respostas.
Por último, a informação transmitida através de entrevistas sofre de uma dupla subjetividade: a
do informador que, de forma voluntária ou não, forçosamente seleciona as versões da realidade a
reportar, mediante o seu interesse pessoal e a defesa da organização em nome da qual intervém
no processo investigativo; e a de quem conduz a investigação. Enquanto regente desta orquestra,
compete-lhe por isso, adotar procedimentos metodológicos para minimizar o inelutável impacto
dos seus próprios preconceitos, perceções e limitações cognitivas sobre a interpretação da
realidade reportada (Stake, 2009).
O antropologista Bernard (2000) acrescenta quatro razões pelas quais a informação transmitida
pelos entrevistados pode ser falível: uma vez aceite a entrevista, os entrevistados tentam responder
a todas as perguntas, ainda que não tenham a informação pedida; a memória é falível, pelo que
podem involuntariamente incorrer em erros de facto; as respostas podem transmitir a realidade
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pressuposta e não o que realmente aconteceu; e podem intencionalmente deturpar factos ou
opiniões, de forma a causar uma boa impressão, o chamado efeito da social desirability; ou podem
cair no chamado efeito de deferência, que leva os entrevistados a dar a resposta que acreditam
ser a que se quer ouvir, acrescenta o autor.
A presente investigação entendeu, contudo, que as vantagens desta técnica de recolha de dados
ultrapassam os engulhos potenciais. Entre as principais vantagens destacam-se a sua flexibilidade,
já que permite estudar aspetos muito específicos e questões genéricas da vida organizacional,
bem como analisar o todo de uma organização ou grupos específicos, o facto de se adaptar à
exploração de vários níveis de significado e de ser uma técnica familiar e, por norma, bem aceite
pelos potenciais entrevistados (King, 2004).
Ainda, enquanto técnica de recolha de dados, permite aumentar o grau de confiança nos
resultados obtidos, dotar a investigação de diferentes perspetivas que contribuam para melhor
interpretar esses resultados, incrementar a riqueza da discussão, sobretudo quando dá à estampa
opiniões divergentes, e conferir à investigação uma maior proximidade pessoal ao tema estudado,
aqui entendida como uma vantagem investigativa (Arksey & Knight, 1999, p. 10).
Mais, Guerra (2006) destaca que, numa entrevista, a postura metodológica das partes em diálogo
é eminentemente racional e que ambas estão focalizadas na atribuição de um sentido à ação da
entrevista, ou seja, conscientes de que desempenham um papel, reconhecido como importante,
de fonte e destino de informação o mais completa, fiável e isenta possível.
Em resumo, a entrevista é um método de recolha de informação “especialmente eficaz” quando
o investigador procura “compreender as perceções dos participantes ou aprender de que forma
os participantes atribuem determinados significados a certos fenómenos ou acontecimentos”
(Berg, 2001, p. 72).

6.3 Justificação da seleção dos casos a estudar

O universo da economia social é vasto. Tomando como base a definição constante da Lei de Bases
da Economia Social, fazem parte deste corpo organizacional entidades tão diversas quanto
coletividades e agremiações desportivas ou recreativas; organizações autogestionárias dedicadas
ao desenvolvimento local; organizações classificadas como Instituições Particulares de
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Solidariedade Social; ou, globalmente, cooperativas, mutualidades, misericórdias, fundações e
associações de caráter altruísta. Sendo as organizações dedicadas à solidariedade social o ponto
focal desta investigação, o leque de potenciais alvos de investigação foi restringido às Instituições
Particulares de Solidariedade Social. Ainda assim, em setembro de 201494, o universo potencial
de análise era composto por 5101 entidades, com perfis totalmente distintos, quer na dispersão
e abrangência geográfica, quer na esfera de atuação, quer na dimensão e antiguidade (SS, 2014).
Para refinar a busca, a investigação recorreu à estrutura de um projeto de pesquisa postulada por
Robert Yin (2010). O primeiro passo implicou definir as questões do estudo, as perguntas iniciais.
Nesta investigação, pretendeu-se saber se o estabelecimento de parcerias com organizações
empresariais, no âmbito da sua responsabilidade social, contribui para a sustentabilidade de
organizações solidárias. E, em caso afirmativo, que procedimentos, estruturas organizacionais ou
estratégias comunicativas devem ser seguidas para maximizar não só as hipóteses de o trabalho
colaborativo alcançar os objetivos da organização solidária, mas também de a manter no médio e
longo prazo, assegurando que o ideário e vocação da organização solidária são mantidos intactos.
Uma vez definidas as questões, foi avançada uma proposição: a sustentabilidade das organizações
solidárias é beneficiada pela existência de parcerias estáveis e duradouras com o meio
empresarial, como fonte dos necessários recursos financeiros, materiais e intangíveis. Como teoria
rival, admitiu-se que não basta às organizações solidárias serem recetoras passivas de iniciativas
tomadas por organizações empresariais. Tendo em mente as hipóteses a testar, foram definidos
os casos a estudar e as unidades de análise que balizam o escopo da investigação, garantindo
uma esquematização da fase de levantamento de dados conducente à obtenção de resposta à
proposição levantada.
No processo de seleção, foi também tida em conta a estrutura desenvolvida por Flyvbjerg e que
recomenda uma “seleção orientada para a informação”, assente nas “expectativas sobre o
conteúdo informativo” do caso a analisar (2011, p. 307). Ou seja, a tónica é posta não na
representatividade estatística do caso no seio do universo potencial, mas sim no grau de
significado social do alvo da investigação (Guerra, 2006).

94

Mais informação em www.seg-social.pt/divulgacao-de-licencas-e-actos1?bundleId=14353014, consultado em setembro de 2014.
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Com esta estrutura em mente, a triagem realizada indicou como o primeiro estudo de caso a
realizar a Associação CAIS e três dos seus projetos, apenas viáveis graças a parcerias com o
mundo empresarial: o CAIS Buy@Work, o Futebol de Rua e o CAIS Recicla.
A escolha fundamentou-se em múltiplos fatores. Foi indicada nas entrevistas exploratórias e em
interações anteriores da investigadora com agentes do sector e a pesquisa documental realizada
numa fase inicial sustentou a tese de que acumulou uma longa experiência no relacionamento
profícuo com o meio empresarial. Ainda, a notoriedade pública e a visibilidade da marca da Revista

CAIS, vendida nas ruas pelos utentes da organização solidária, sustentam a escolha. Mais, é uma
organização solidária nascida no seio do meio empresarial há duas décadas e, desde então, tem
explorado o trabalho colaborativo com empresas como forma de maximizar a sua sustentabilidade.
Por último, o seu caráter de proximidade ao terreno, característica das organizações da economia
social, permite que os dois polos – de Lisboa e Porto – desenvolvam projetos independentes, mas
assentes numa lógica de coerência com a missão social da organização e de abordagem aos

stakeholders. Foi também valorizada a boa acessibilidade às fontes de informação (Eco, 1995).
Um estudo sobre relações interorganizacionais só está completo se incluir as várias perspetivas
envolvidas (Yin, 2010). A investigadora propôs, assim obter informação complementar da parte de
um parceiro empresarial da CAIS. Pela estabilidade e longa duração da relação de parceria, pelo
papel catalisador que assumiu no projeto CAIS Recicla, um dos seus negócios sociais com maior
potencial de crescimento, e pelo facto de ter cumprido todo o ciclo a que se propunha (a sua saída
estava prevista desde a inseminação do acordo mediante o cumprimento de determinados
pressupostos), a escolha recaiu sobre a Unicer. Como veremos, a Cais e a Unicer demonstraram
disponibilidade sem reservas para participar na investigação.
Uma vez completado o primeiro estudo de caso, passou-se à fase de identificação de um segundo
objeto de análise, a abordar. Para isso, a investigação contactou Rui Pedroto, presidente da
Fundação Manuel António da Mota e profundo conhecedor do sector da economia social. Numa
chamada telefónica em maio de 2017, foi-lhe pedida ajuda para identificar uma organização
solidária complementar à CAIS. Das alternativas sugeridas, a investigadora optou pela Bagos
d’Ouro, uma organização relativamente recente, a atuar no Douro, dedicada ao acompanhamento
de crianças e jovens, em contraponto com os adultos com os quais a CAIS trabalha. Por
recomendação de Inês Taveira, o parceiro empresarial contactado pela investigação foi a
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Symington, na pessoa do diretor-geral, António Filipe. Tal como tinha sucedido com a CAIS/Unicer,
a Bagos d’Ouro/Symington abriram de imediato as portas à investigação.
Estavam assim selecionadas as duas organizações a analisar, no âmbito da metodologia de
investigação escolhida, o estudo de caso múltiplo. O número adequado de replicações necessárias
para validar as conclusões depende do grau de complexidade do tema ou da minúcia da base
teórica subjacente ao projeto de investigação. No caso em apreço, seguindo as diretrizes dadas
por Yin (2010), foi entendida como adequada a realização de dois estudos de caso.
O passo seguinte envolveu o confronto dos dados recolhidos com as questões de partida e a
proposição avançada. Por último, foram elaborados os critérios a utilizar na interpretação das
constatações decorrentes da análise dos dados e que implicaram uma matriz de análise cujos
vetores abrangeram questões organizacionais, estruturais e comunicativas de cada organização
solidária investigada95.
Também a seleção dos quatro entrevistados, no âmbito das entrevistas exploratórias realizadas
numa fase inicial da investigação, obedeceu a um raciocínio lógico, visando contribuir para indicar
caminhos de reflexão, balizar a recolha de informação e diminuir o inconsciente viés inicial da
investigadora (Quivy & Campenhoudt, 1998). Permitiram também burilar a pergunta de
investigação e contextualizar o conhecimento obtido. As quatro pessoas foram selecionadas por
serem as que maior riqueza e profundidade poderiam trazer ao estudo e aceitaram de imediato
participar. Todas estão ligadas ao tríptico de que trata esta investigação: a economia social, a
comunicação das organizações e a Responsabilidade Social Empresarial. Estão posicionadas,
portanto, em campos diferentes do mesmo ecossistema social e, em certos aspetos, com
interpretações diferentes da mesma realidade, o que permite “ganhos de validação” das respostas
obtidas (King, 2004, p. 16), numa procura pela diversidade, característica da pesquisa qualitativa
(Guerra, 2006).
A primeira teve lugar a 24 de setembro de 2015, pelas 10h00. O entrevistado foi Lino Maia,
presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social e
principal representante das organizações patronais na área da economia social. Tratou-se de uma
entrevista presencial, na sede da CNIS, no Porto. A 13 de outubro de 2015, às 10h00, foi a vez
de Renato Póvoas, sócio da GuessWhat, uma empresa de comunicação especializada em
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A matriz de análise é apresentada no apêndice 1.
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organizações solidárias. Uma vez que a investigadora se encontra, fisicamente, na cidade do Porto
e o entrevistado em Lisboa, foi proposto e aceite que a entrevista tivesse lugar por videochamada,
seguindo as orientações dadas por Stephanie J. Morgan e Gillian Symon (2004). A mesma opção
foi tomada na entrevista com Maria João Almeida, diretora-executiva do GRACE, uma associação
de empresas que pretendem aprofundar o seu papel em projetos de desenvolvimento social. Por
imposições de agenda da entrevistada, a entrevista começou a 14 de outubro de 2015, foi
interrompida a meio e terminou na manhã do dia seguinte. A 19 de outubro de 2015 foi
entrevistado Carlos Azevedo, na altura diretor académico da IES – Social Business School, no
Porto.
Como se vê, os entrevistados estão ligados ao meio empresarial ou as instituições de solidariedade
e, pelo seu perfil pessoal e profissional, garantem diferentes perspetivas – e posições de princípio
– sobre a comunicação e a responsabilidade social. Numa fase posterior, já durante o trabalho de
campo, enquadrado nos estudos de caso, foram realizadas entrevistas a responsáveis diretos
pelos projetos em causa ou pelas organizações analisadas96.
Quer nas exploratórias, quer nas realizadas no âmbito do estudo de caso, as entrevistas foram
semiestruturadas, ou semidiretivas, de modo a dar ao entrevistado espaço para explanar o seu
raciocínio e transmitir as informações consideradas mais relevantes. Ao mesmo tempo, este
formato de entrevista permite, a quem a conduz, manter o rumo do discurso e assegurar o
esclarecimento das questões definidas à partida ou suscitadas pelo discurso do entrevistado
(Albarello et al., 2005). Na prática, e seguindo os guias sugeridos por autores como Berg (2001)
ou Gillham (2000), as perguntas foram moldadas a cada um dos entrevistados e a entrevistadora
teve margem para explorar as respostas ou seguir linhas de raciocínio abertas pelos entrevistados
e alterar a ordem inicial das perguntas, em benefício da fluidez da interação e do conforto do
entrevistado.
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Poderá encontrar no apêndice 6 as principais ideias deixadas por cada entrevistado.
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6.4 Definição do protocolo a seguir

Uma vez selecionada a opção paradigmática a adotar, identificado o estudo de caso múltiplo como
estratégia de recolha de dados e as técnicas a implementar, foi esquematizado o protocolo a
seguir, um farol que guiaria toda a investigação no terreno (Yin, 2010).
Tendo em mente as questões de pesquisa e a proposição aventada, foram selecionados os atores
sociais a entrevistar e as organizações a estudar. A primeira abordagem a cada um foi
esquematizada com a ajuda de uma recolha prévia de informações, junto das suas páginas na
Internet, redes sociais e de agentes do sector que fazem parte a network da investigadora. Assim
se fez uma triagem das unidades de análise e se identificaram os intervenientes melhor colocados
para fornecer os dados necessários. O processo acabou por ser interativo, ajustado mediante os
conselhos dos responsáveis das organizações estudadas. Por exemplo, na Associação CAIS não
se tinha previsto analisar a unidade Futebol de Rua por não se tratar de um negócio social, mas a
riqueza da informação e o caráter fulcral (e estruturado) das parcerias com o meio empresarial
recomendou a sua inserção na investigação.
O passo seguinte foi identificar o ponto de entrada, ou seja, a pessoa que recebeu o primeiro
contacto e a quem foi apresentada a proposta de participação no projeto. Foram, na altura,
explanadas as implicações da adesão à investigação, para permitir um consentimento informado
(Berg, 2001). Entre elas, estiveram a necessidade de disponibilizarem bases documentais, de
permitirem acesso aos responsáveis pelos vários projetos e de dispensarem tempo para acomodar
as necessidades da investigação. Ainda, foram dados a conhecer os objetivos da análise e
assumidos os compromissos de confidencialidade e anonimato, sempre que pedidos, bem como
a partilha dos resultados obtidos, sempre que tal se justificasse.
Uma vez aceite pelas organizações, a investigadora deslocou-se fisicamente às instalações de cada
uma, com tempo necessário para observar o seu funcionamento corrente, para que os
entrevistados discorressem o seu raciocínio e para analisar os documentos disponibilizados. Notese que se antecipava a existência de uma maior quantidade de evidência documental do que a
que se veio a encontrar, muito devido ao caráter informal e interpessoal das relações
comunicativas estabelecidas entre as organizações estudadas e os seus parceiros empresariais.
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No caso da Associação CAIS, o primeiro contacto foi alvo de uma grande recetividade e os
responsáveis da organização disponibilizaram-se de imediato para participar na investigação e
facultar toda a prova documental existente, na altura. Contudo, foi necessária alguma insistência
para obter as informações que não estavam, prontamente, disponíveis para análise – um atraso
justificado pela elevada carga de trabalho a que os responsáveis da organização solidária têm
sobre os ombros, apesar da intenção sem reservas de colaborar com a investigação. Na Bagos
d’Ouro, o processo foi mais célere, até porque se trata de uma organização mais pequena e,
portanto, mais ágil, cuja responsável executiva está geograficamente mais próxima da
investigadora.
Durante a recolha de dados, foram mantidas em mente algumas questões levantadas pelo
enquadramento teórico que sustentou a investigação. Matérias como a licitude ética, subjacente
a um relacionamento simbiótico entre organizações de matriz social e organizações capitalistas,
foram incluídas nas questões a colocar aos entrevistados. Também foi questionado o equilíbrio
entre os potenciais danos para a reputação da organização solidária decorrentes de más práticas
sociais, laborais, ambientais ou fiscais pela empresa parceira, por um lado, e, por outro, os
benefícios potenciais, imediatos ou estruturais, que a parceria pode trazer à organização solidária.
Foi ainda posta em dúvida a real importância de protocolos com o meio empresarial para a
sustentabilidade das organizações solidárias, por oposição a outras fontes de ativos, como a
sociedade civil ou o Estado.
Uma vez recolhida a informação, foi necessário dar-lhe significado, transformar um conjunto de
dados dispersos em conhecimento coerente. Ao dispor da investigação estavam vários métodos
de análise de informação, sobretudo a hermenêutica ou análise interpretativista, a análise de
narrativa, a análise de discurso ou a análise de conteúdo, numa lista elaborada por Bernard
(2000). Mediante os objetivos da investigação, o facto de se pretender confirmar ou infirmar uma
hipótese levantada à partida, foi selecionada a análise de conteúdo. Berelson – que, a par de
Lasswell, desenvolveu esta técnica após a segunda Grande Guerra – definiu-a como “uma técnica
de investigação para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das
comunicações, com o objetivo de as interpretar” (Bravo, 1994, p. 286).
O primeiro passo implicou a elaboração de uma matriz de análise, fundeada nas questões de
partida e burilada pela análise da informação recolhida, seguindo a interpretação de Nadin e
Cassell (2004), para quem “a própria construção da matriz é um resultado de um processo de
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análise em profundidade a partir do qual novas análises e interpretações podem ter lugar” (p.
271). Foi escolhida uma matriz de perfil, por invés de uma de proximidade, já que a investigação
questionou os mecanismos de entrecruzamento de duas realidades (as parcerias entre as
organizações com e sem fins lucrativos e a sustentabilidade destas últimas), e não até que ponto
estas realidades são similares (Bernard & Ryan, 2010).
A matriz de análise (disponível no apêndice 1) assentou em três vetores: organizacional, estrutural
e comunicativo. Em matéria organizacional, procurou-se saber onde, na cadeia hierárquica das
organizações solidárias, estão localizadas a iniciativa e a execução dos projetos de parceria, qual
é o processo de tomada de decisão seguido e que mecanismos de controlo e reporte são postos
em prática. Quanto à estrutura, pretendeu-se descobrir os critérios adotados pelas organizações
solidárias para a triagem das organizações empresariais com as quais colaborar, nomeadamente,
o grau de consciência sobre os potenciais riscos e benefícios do trabalho colaborativo, os critérios
subjacentes à determinação dos ativos a receber e das contrapartidas a oferecer em troca, os
ganhos potenciais antecipados, o grau de ponderação dos riscos potenciais, as linhas vermelhas
traçadas a potenciais parceiros e a avaliação feita ao impacto social propiciado. Por último, no que
toca à comunicação, questionaram-se as estratégias comunicativas seguidas na abordagem e
relacionamento com as empresas parceiras e no reporte do impacto resultante da parceria.
As categorias de análise visaram guiar uma leitura sistematizada do discurso e da praxis dos
objetos da investigação relativamente às questões iniciais. Para evitar uma análise enviesada, a
metodologia adotada envolveu uma “descrição analítica” (Albarello et al., 2005, p. 120) que, em
vez de partir de uma grelha de análise preexistente, implica a criação de uma grelha categorial
induzida pela matéria em análise.
Seguindo a proposta avançada por Albarello et al. (2005), uma leitura cuidada dos dados
recolhidos ajudou a detetar as significações produzidas pelos entrevistados, incluindo dados
salientes ou paradoxos. Para isso, foi efetuada uma análise de conteúdo às entrevistas realizadas,
seguindo um esquema de “redução de dados” (Huberman & Miles, 1983; Berg, 2001), ou seja,
de transformação dos dados em bruto numa informação categorizada, analisável, descodificável,
interpretável.
O processo de transformação dos dados atravessou várias etapas, em ciclos progressivamente
mais profundos (Amado, 2000). Seguindo a recomendação de Bardin (2008), foram determinadas
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as unidades de significação, interpretadas mediante a unidade de contexto em causa. Feito o
recorte das unidades de significação, foi possível estabilizar o conjunto de categorias de análise
(Bogdan & Biklen, 1994; Gillham, 2000), codificadas a posteriori (Lessard-Hébert et al., 2005). As
categorias de análise foram propostas mediante a análise quer das unidades de significação, quer
do quadro teórico de referência e, posteriormente plasmadas numa grade. Apuraram-se assim
“que temas ocorrem com maior frequência, em que contextos e de que forma estão
correlacionados” (Bhattacherjee, 2012, p. 116). Foi ainda assegurado que as categorias possuem
as características que lhes conferem rigor científico: a exclusão mútua, a homogeneidade, a
pertinência, a objetividade e fidelidade e a produtividade (Bardin, 2008). Por último, avançou-se
para uma síntese teórica preliminar97.
Quanto às entrevistas exploratórias, estas foram gravadas num registo áudio e baseadas num
guião composto por duas partes: um tronco comum, com perguntas similares, que permitem
recolher opiniões de vários intervenientes no ecossistema, sobre a forma como encaram a
comunicação (Bernard & Ryan, 2010); e um segundo tronco, adaptado ao perfil individual do
entrevistado. A inquirição foi sendo ajustada, ao longo da entrevista, seguindo os conceitos ditados
pelo modelo de entrevista semiestruturada adotada.
Também a fase de estudo de caso contou com entrevistas, igualmente semiestruturadas, com
objetivos comuns (como conhecer a estrutura dos projetos ou apreender as estratégias
comunicativas envolvidas), mas deixando margem para que os entrevistados voluntariassem
informação não solicitada, mas que consideravam relevante.
Com a consulta de bases documentais, observação direta e entrevistas, ficou completo o tríptico
metodológico da recolha de dados. Reconhecemos as forças de cada técnica e os perigos que
surgem no caminho de quem se dirige a uma organização e solicita que abra as suas portas
(físicas e documentais), disponibilize o tempo dos principais atores nos projetos considerados
relevantes e se disponha a contribuir para a realização da investigação.
A disponibilidade dos objetos de estudo foi, contudo, de alguma forma limitada, levantando
questões de natureza ética. Entre elas, a necessidade de respeitar pedidos para não reproduzir
partes da base documental, uma vez que estavam em causa informações comerciais de terceiros;
o facto de se terem encontrado erros, de facto, em partes sensíveis das bases documentais,
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prontamente corrigida pelas organizações solidárias; ou ainda a constatação de algumas
contradições entre o discurso e a prática, detetadas através da triangulação metodológica.
O que deveria a investigação fazer? Respeitar o pedido de privacidade, sabendo que com isso
estaria a prejudicar o suporte documental das conclusões a que chegaria? Apontar na narrativa do
estudo de caso as falhas comunicativas e contradições encontradas? Apropriar-se da informação
recolhida ou admitir que pertence em exclusivo à organização estudada e aos seus atores? Esta
não é uma lista exaustiva, mas apenas alguns dos mais salientes dilemas de ordem ética que se
colocaram nesta investigação, tal como muitos dos autores consultados tinham antecipado
(Bernard, 2000; Gillham, 2000; Berg, 2001; Guerra, 2006).
Estas questões éticas foram sendo respondidas após reflexão e atendendo às recomendações
dadas pela bibliografia consultada e por códigos de ética de categorias profissionais ligados às
ciências sociais, em particular o Código Deontológico do Jornalista ("Código Deontológico do
Jornalista," 1993), que entendemos conter as orientações necessárias para assegurar uma
investigação e reporte eticamente escorreitos. Como princípio basilar, a investigação assegurou
que o princípio da confiança permaneceria inviolável, sem prejudicar a integridade dos dados
recolhidos, e respeitou o “princípio democrático”, que balanceia a privacidade individual (da
pessoa ou da organização) com o direito público ao conhecimento (Guerra, 2006, p. 102). É certo
que se trata de um equilíbrio instável, de interesses por vezes conflituosos, mas na realidade
multifacetada de uma investigação de campo, tentou-se sempre adotar os procedimentos
conducentes a um relacionamento de confiança e respeito com todas as fontes de informação,
sejam elas pessoas ou organizações.
Nesse espírito, nos exemplos referidos acima, não foi feita qualquer cópia dos documentos
entregues para consulta sob condição de confidencialidade, pelo que o seu reporte baseou-se nas
notas tomadas in loco; quanto às discrepâncias e contradições, entendeu-se que deveriam ser
referidas às organizações analisadas, dando-lhes oportunidade para as corrigir, e relatadas no
relatório do estudo de caso. Também na narrativa, foi respeitado o pedido de sigilo relativo à parte
da informação, como a identidade dos intervenientes.
Estas decisões foram tomadas com consciência de que, como diz Bernard, “não existe ciência
isenta de valores” (2000, p. 73). Compete à investigadora criar um reflexo da realidade estudada
como se fosse uma bricoleur, uma fazedora de mantas de retalhos, uma improvisadora de jazz
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(Denzin & Lincoln, 2011, p. 4). Numa epistemologia construtivista do Saber, é seu papel clarificar
a realidade construída a partir do sentido que tira do mundo e das interações sociais, bem como
fazer incidir uma nova luz sobre a “realidade racional” que resulta do universo integrado das
interpretações sobre a realidade feitas pela sociedade (Stake, 2009, p. 116).
A presente investigação assume-se como indutiva, na qual os conhecimentos prévios foram o
alicerce de considerações relativamente ao campo de estudo e da dedução de hipóteses que,
depois, foram submetidas a escrutínio empírico (Nishishiba et al., 2013; Bryman, 2015). O
processo repetiu-se ao longo de toda a investigação, autoalimentando-se: o escrutínio empírico
burilou as hipóteses iniciais, num processo dinâmico de “construção do objeto, da análise e das
hipóteses”, oposto ao apriorismo postulado pelos paradigmas dedutivos (Guerra, 2006, p. 22).
Seguindo o processo recomendado por Creswell (2010), a investigação implicou uma recolha
exaustiva de dados, quer do ecossistema em que se movimentam os atores quer dos casos em
análise, a realização de entrevistas semiestruturadas, a observação direta e a análise documental.
Recolhida a informação de cada unidade de análise, e com o apoio do conhecimento decorrente
da revisão bibliográfica (Lamas et al., 2002; Cardoso et al., 2010), passou-se à fase interpretativa
dos dados, seguindo técnicas de agregação categorial ou de interpretação direta (Stake, 2009),
em busca de padrões ou regularidades, de anomalias ou dados únicos, consistências ou
inconsistências, que permitiram defender conclusões e aventar possíveis novos caminhos de
investigação.
Ainda, ao longo de todo o processo, foi empreendido um esforço para maximizar o grau de validade
e de confiabilidade dos resultados, através das três estratégias avançadas por Arksey e Knight
(1999). Primeiro, garantir a consistência da investigação e dos seus resultados, algo que pode ser
verificado lendo a descrição dos passos dados e a forma como as inconsistências detetadas ao
longo do tempo foram tratadas; depois, cruzar técnicas de investigação e, dentro de cada uma,
procurar diferentes perspetivas para assegurar o real valor das conclusões obtidas; por último,
assegurar a neutralidade da investigação através da recolha de informação junto de intervenientes
com opiniões divergentes das suas presunções iniciais.
Percorrido este caminho, estavam reunidas as condições para executar uma investigação científica
que cumprisse os critérios de qualidade elencados por Bernard (2000). Primeiro, foram criadas
as condições para maximizar a validade (validity) da investigação, ou seja, a precisão das técnicas

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |260

de investigação, das informações recolhidas e das conclusões apuradas. “Na investigação, nada
é mais importante do que a validade”, assegura (p. 46). Em segundo lugar, a confiabilidade
(reliability) da informação, ou seja, assegurar que uma repetição de todo o processo investigativo
levaria às mesmas conclusões. Depois, a exatidão (precision), garantida através da recolha de
dados junto da menor unidade de análise possível. Apesar de não se aplicar à corrente
investigação, note-se que Bernard recomenda também que se assegure a precisão (accuracy) dos
instrumentos de análise, isto é, que estão corretamente calibrados.
Foi assim que a investigação avançou para o terreno e para os dois estudos de caso propostos: a
Associação CAIS e a Bagos d’Ouro e duas das suas principais parceiras, a Unicer e a Symington98.
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Reflexões sobre o método e princípios orientadores |261

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |262

Capítulo 7. Círculo de Apoio à Integração dos Sem-Abrigo – CAIS
À identificação do estudo de caso como ferramenta preferencial para a investigação seguiu-se a
seleção do objeto de estudo. Os contactos com opinion leaders, o conhecimento acumulado do
sector da economia social decorrente da atividade profissional da investigadora, a pesquisa
documental entretanto realizada e as opiniões expressas em entrevistas exploratórias permitiram
concluir que a Associação CAIS seria uma valiosa fonte de informação.
Foi assim feito um primeiro contacto junto da coordenadora da CAIS no Porto, por uma questão
de proximidade geográfica. A 15 de setembro de 2015, uma chamada telefónica a Cláudia
Fernandes onde o projeto de investigação foi esboçado permitiu agendar uma primeira reunião
para o dia 23 do mesmo mês. Nesse encontro, foi proposta a realização de uma investigação às
estratégias de comunicação, organização e estrutura da CAIS, por forma a compreender e
sistematizar o seu posicionamento face à comunicação, ao mecenato empresarial, a sua evolução
ao longo dos anos, as abordagens consideradas como melhor e pior sucedidas e os seus impactos
na atividade e sustentabilidade da associação.
Cláudia Fernandes aplaudiu a proposta e mostrou-se disponível para a remeter à diretora-executiva
da CAIS, Conceição Cordeiro, a quem competiria aprová-la. Essa aprovação chegou duas semanas
depois, data em que foi agendada uma reunião, a decorrer da sede da CAIS, em Lisboa, para o
dia 22 de outubro de 2015. Na altura, a investigadora foi recebida não só pela diretora-executiva,
como previsto, mas também por Gonçalo Santos, coordenador do projeto Futebol de Rua, Joana
Vilela, encarregue dos projetos de capacitação, e Hélder Neto, responsável pela comunicação da
associação. Pôde também consultar documentação como os protocolos do Projeto Abrigo
assinados até então (o documento mais recente circulava ainda pelas empresas parceiras, para
assinatura formal). As entrevistas e a consulta documental tiveram lugar na sala de reuniões da
sede da associação, em Lisboa, com espaço suficiente para a utilização dos meios técnicos de
apoio à recolha dos dados, como o computador, o gravador ou o bloco de notas. Foi também aí
que teve lugar a entrevista ao membro da direção da CAIS José Macieira, numa segunda
deslocação, a 3 de dezembro de 2015. Nesta ocasião, foi detalhada a história da CAIS e
escalpelizado o projeto CAIS Buy@Work, de que José Macieira é o responsável direto. Nessa
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segunda deslocação, houve também toda a disponibilidade da CAIS para preencher lacunas
sobrantes da primeira deslocação.
Foi, portanto, num dia soalheiro de outono que a investigação tomou contacto, pela primeira vez,
com a sede da CAIS. Ao percorrer uma rua recuada, na freguesia de Marvila, em Lisboa, o edifício
da associação destaca-se ao longe. Começa com um grafiti no muro, que indicia, a quem olha
com atenção, que ali se encontra uma casa diferente. “Estamos juntos”, dizem as palavras a
branco no fundo azul, seguidas por aviões de papel que aterram em duas mãos abertas, cartas
endereçadas à Associação CAIS – Círculo de Apoio à Integração dos Sem-Abrigo. Logo adiante,
um rosto negro, aberto num sorriso, e um primeiro portão, verde, o número 55, ladeado pelo
reconhecimento a duas empresas do sector químico, concorrentes entre si, que contribuíram para
a imagem plasmada no muro: a Dyrup e a Robbialac. A estreita colaboração com o mundo
empresarial fica, assim, demonstrada logo na portada da associação.
O portão estava aberto, nada ou ninguém impedia a entrada. A investigadora tinha agendado para
daí a pouco o encontro com a diretora-executiva da CAIS, mas aproveitou a porta aberta para
observar o funcionamento corrente da associação. Tratou-se de uma observação simples, nãoestruturada e não-participante, forçosamente de campo e individual, repetida num regresso em
data posterior à sede da associação, com o mesmo resultado.
À entrada do espaço, há um espaço grande cimentado, uma horta ao fundo, uma cantina social,
várias construções baixas, desniveladas e pessoas: a varrer folhas caídas, a conversar, a lavar o
chão com uma mangueira. Foi fácil vê-las, reconhecer-lhes as feições, suster-lhes o olhar. O papel
de investigadora tinha aguçado a perceção e sintonizada para esta realidade paralela, subterrânea
à vida citadina, tornada invisível à existência individualista do mundo ocidental, que subtrai a
exclusão social da rotina quotidiana. A realidade ajuda a focalizar a atenção. Ali, a fazer uma
mundana tarefa em prol do grupo, à espera de algo, a interagir com outros ou com a investigadora,
consubstanciam-se pessoas que noutras circunstâncias seriam invisíveis, desumanizadas,
objetificadas.
É óbvia a impressão da doença, do abandono, da privação, da exclusão no seu rosto, mas não da
indiferença. A presença da investigadora não foi discreta o suficiente e várias pessoas aproximamse, perguntam se podem ajudar. “Onde posso encontrar a responsável pela CAIS?”. Estará no
escritório. “Onde é?” Três pessoas voluntariam-se, uma acabou por indicar o caminho pelos
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meandros da casa, descer escadas, corredores, subir outras, “espere aqui por favor”. Seria mais
fácil voltar à rua e tocar à campainha na porta ao lado, mas assim, inadvertidamente, comprovase a política de porta aberta e a filosofia de inclusão que a CAIS apregoa ter, patente no slogan
adotado em 2014, quando completou 20 anos: “todos contam”, em vez do anterior “desperta
consciências”.
Num minuto, a investigadora chegou ao edifício ao lado, onde se encontra uma sala de reuniões,
o gabinete de Conceição Cordeiro, que tinha assumido funções apenas em fevereiro desse mesmo
ano de 2015, e uma sala maior, cheia de luz natural e organizada no sistema de open space,
onde trabalha a reduzida equipa da CAIS, incluindo a, então, única pessoa responsável pela
Comunicação e Marketing da organização. É a partir daqui que, de acordo com a sua página na
Internet99 consultada em preparação do trabalho de campo (CAIS, 2015d), desenvolve a sua
missão social: contribuir para a melhoria global das condições de vida de pessoas sem casa/lar,
social e economicamente vulneráveis, em situação de privação, exclusão e risco100.
É assim desde que um médico de formação e empresário social de vocação, Rui Marques, decidiu
dar um passo além da revista Fórum Estudante que editava e criar a CAIS, em 1994. José
Macieira, membro da direção da associação desde 2013 e há longos anos envolvido no sector
solidário (esteve, por exemplo, no Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa desde a primeira
hora), contou que “na altura vivia-se melhor em Portugal do que agora, mas começaram a surgir
as primeiras estatísticas europeias sobre a pobreza” que colocaram uma nova luz sobre o
problema social (entrevista: 3/12/15). Rui Marques era já um ativista social. Tomou o conceito
da revista britânica The Big Issue, que tinha sido lançada apenas três anos antes, e incorporou-o
em Portugal, com a mesma filosofia: produzir uma revista de qualidade, com conteúdos assinados
por profissionais e vendida na rua por pessoas sem-abrigo, “em vez de procurar o assistencialismo
e o donativo”, disse José Macieira.
No seu figurino inicial, continuava a página na Internet da organização solidária (2015c), a CAIS
era acima de tudo uma organização centrada na produção e venda de uma revista, na rua, por
pessoas sem-abrigo ou extremamente vulneráveis, do ponto de vista social e/ou económico, que
se encontrassem em “situação de privação, exclusão e risco”101. Assim foi durante quase uma

Em 2017, um ano depois de o estudo de caso ser dado como terminado, toda a página na internet da CAIS viria a ser remodelada.
Mais informação em www.cais.pt/page/view/4/sobre-a-cais/missao, consultada em agosto de 2015.
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década, até 2003, quando foi criado o Centro CAIS, em Lisboa. A sede da associação tornou-se
então um espaço que a comunidade de inserção pode usar como centro de dia, onde pode
aprender a gerir o tempo, ganhar competências pessoas, sociais e profissionais, ter
acompanhamento social e psicológico.
A autonomização definitiva dos utentes é a estratégia fundadora da CAIS e, depois de alguma
tergiversação, explicou José Macieira, em 2011 deliberou concentrar-se no vetor da capacitação e
empregabilidade. “Estamos a recuperar a lógica do posicionamento que a dada altura ficou
disperso. Vamos distinguirmo-nos por aquilo que foi, desde a origem, a grande ideia”: a
capacitação visando a integração no mercado de trabalho, alicerçada no relacionamento
empresarial próximo que sempre marcou a atuação da CAIS e em micronegócios sociais que ela
própria promove. A associação não é “uma instituição [solidária de raiz] nem um spin off de uma
instituição [solidária]: nasce do meio empresarial, o que faz toda a diferença”, afirmou (entrevista:
3/12/15).
Enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, está assim estrategicamente orientada
para a capacitação e a empregabilidade, prosseguindo quatro grandes objetivos, como se lia na
sua página na Internet (CAIS, 2015d): 1) “promover a integração social pela capacitação e
empregabilidade de uma população marginalizada”; 2) “oferecer um ‘Porto de Abrigo’ aos que
mais precisam e ajudá-los a tornarem-se agentes ativos de mudança”; 3) “apoiar e promover a
reflexão e identificação de soluções sociais mais adequadas e justas à população mais carente”;
e 4) “promover o espírito de partilha, cidadania e responsabilidade social em prol de uma
sociedade mais próxima e solidária”102.
Procura assim promover e apoiar o empowerment e a autonomização de habitação e de fontes de
rendimento que permitam aos membros da sua comunidade de inserção deixarem a situação de
sem-abrigo e de pobreza extrema. Mais, a sua página na Internet (2015i) dizia que a CAIS “não é
um mero prestador de serviços a pessoas extremamente pobres, mas uma voz proativa que fala
com elas e em sua defesa, construindo coesão social, económica, cultural, política e ambiental”103,
bem como “uma forte construtora de pontes, redes e parcerias entre organizações sociais,
empresas e instituições públicas”104.

Mais informação em www.cais.pt/page/view/4/sobre-a-cais/missao, consultada em agosto de 2015.
Mais informação em www.cais.pt/page/view/24/sobre-a-cais/about-cais, consultada em agosto de 2015.
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A associação responde assim a uma “visão de luta contra o assistencialismo indiferenciado” (CAIS,
2014c). José Macieira reconhece que determinados grupos sociais – como “pessoas com muita
idade, com graves problemas de saúde” ou até “pessoas sem-abrigo e sem possibilidade de entrar
já no mercado de trabalho, sejamos francos” – necessitam de um basilar apoio assistencialista,
que parta de um “esforço de todos os cidadãos e do Estado”, numa “responsabilidade partilhada”
também com instituições de solidariedade social. Seria este o caso de uma pessoa que sofra de
perturbações mentais não tratadas ou de dependência de substâncias. Conceição Cordeiro
(entrevista: 22/10/15) ilustrou o exemplo de uma pessoa que chega à CAIS, é recebida no serviço
de atendimento e a assistente social conclui que tem “um gravíssimo problema de álcool ou uma
demência”. Nestes casos, “não temos como a ajudar nem lhe dizemos para ir ao hospital,
encaminhamos a pessoa para uma instituição parceira, que tem esse know-how. Isto é ‘rede’,
como são ‘rede’ os nossos mentores e voluntários e as empresas que nos ajudam. É fantástico”,
afirmou.
As pessoas que necessitam de um apoio assistencialista, portanto, são encaminhadas pela CAIS
para as instituições vocacionadas já existentes, da rede pública ou solidária. A sua missão não é
essa, encontra-se no patamar seguinte, das pessoas que reúnem condições mínimas para vir a
reintegrar a sociedade, mas cujo percurso de vida as levou a cair na mais profunda exclusão social:
a situação de sem-abrigo. Para estas pessoas, a visão assistencialista é ineficaz. “Se se dá uma
casa a um sem-abrigo, o que acontece? Nada. Se calhar vai para a rua, porque não tem nada nem
ninguém em casa”, disse José Macieira (entrevista: 3/12/15). A solução tem de ser outra, advoga
Conceição Cordeiro (entrevista: 22/10/15). “As pessoas em risco ou mesmo em exclusão social
sofreram muito, é preciso capacitá-las para que reganhem a sua cidadania plena, sejam cidadãs
autónomas. Esta é a missão da CAIS”, afirmou. “O que queremos é que pessoas que um dia
perderam tudo retornem ao mercado de trabalho”, concretizou José Macieira (entrevista:
3/12/15).
Mas não é formação profissional que a CAIS propõe aos seus utentes. “Há muitas entidades que
tratam o problema da capacitação profissional, o que é importante porque se não temos trabalho,
não temos autonomia. Mas, para chegar aí, nós trabalhamos num plano de capacitação, de vida,
individualizado”, disse Conceição Cordeiro (entrevista: 22/10/15). É nesse plano intermédio,
entre o assistencialismo e aprendizagem profissional, que a CAIS atua. Seguindo uma metodologia
própria, visa capacitar a pessoa, dotá-la de uma base de sustentação pessoal, emocional, de
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autoestima suficientemente forte para que, daí, construa o seu projeto de vida. A capacitação e a
autoconfiança pessoal são pedras basilares do processo, um primeiro passo fulcral, composto por
pequenas vitórias e inúmeras derrotas. A diretora-executiva explica: “Se uma pessoa que não saía
de casa e não tinha qualquer autonomia, um dia me diz que se meteu num autocarro e foi à
Segurança Social tratar de alguma questão, é sinal que deu um primeiro passo, que começou a
tomar conta da sua vida” (entrevista: 22/10/15). É contada como uma vitória, maior do que pode
parecer à primeira vista.
Só depois de cumprida esta primeira etapa se pode avançar. “Quando a pessoa já tem alguma
autonomia pessoal e social, quando já começa a ter a possibilidade de tratar de aspetos
importantes da sua vida, nós fazemos a preparação para a entrada no mercado de trabalho, que
é um mundo duro”, acrescentou Conceição Cordeiro (entrevista: 22/10/15). De novo, não se
trata de ensinar uma profissão, mas sim de levar os utentes a reganhar hábitos de higiene pessoal,
de interação com pessoas socialmente integradas, de cumprir horários e honrar compromissos,
ensiná-los a falar ou a escrever de forma mais escorreita, a fazer um currículo e a comportar-se
numa entrevista. Ou seja, a ganhar soft skills determinantes para a entrada no mercado laboral.
A passagem da primeira para a segunda etapa não é linear, está polvilhada de “sucessos e
insucessos, de parceiros que percebem e de outros que percebem menos”, reconheceu Conceição
Cordeiro (entrevista: 22/10/15).
Em resumo, a CAIS visa integrar em contexto laboral utentes em situação de extrema fragilidade
social e económica, mas que possuam um limiar mínimo de competências que permitam um
trabalho conjunto de capacitação e, eventualmente, a inserção profissional. “Temos de olhar para
os nossos utentes como produtos que ajudamos a valorizar ao ponto de os empregadores dizerem:
‘eu quero um utente da CAIS porque a CAIS tem uma escola fantástica, que transforma as
pessoas’”, disse José Macieira (entrevista: 3/12/15). Quer que os trabalhadores lá formados
sejam descritos como “empregados fabulosos, leais, pessoas que passaram por experiências de
vida por que os outros não passaram”. Para isso, a associação terá ela própria que ajustar a sua
imagem. O membro da direção disse que a perceção pública conota a CAIS com pessoas que
atingiram uma situação limite. “Ninguém gosta de, mais tarde, dizer que atingiu o limite (…) Mal
ou bem, ninguém gosta de dizer que foi sem-abrigo”, acredita José Macieira (entrevista: 3/12/15).
Para desenvolver todo este projeto social, a Conceição Cordeiro acredita que a comunicação “é
absolutamente essencial” (entrevista: 22/10/15). Contudo, os fortes constrangimentos
Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |268

financeiros implicaram que o pelouro da Comunicação e Marketing, também responsável pela
ligação com os mecenas, era assumido apenas por uma pessoa, Hélder Neto (também ele na
altura recente na organização solidária), contando apenas com o ocasional apoio de um estagiário.
“A comunicação existe, mas não é organizada, não tem método e estratégia”, diz a diretoraexecutiva (entrevista: 22/10/15). No final de 2015, a CAIS desenvolvia um esforço para
sistematizar a comunicação, começando com uma agenda de contactos. “Tive de fazer esse
levantamento, agora já tenho algum registo”, disse.
Note-se que o posto de trabalho de Hélder Neto localiza-se num open space partilhado com a
restante equipa da associação. Os canais de comunicação com os stakeholders, incluindo os
parceiros, de que dispunha eram uma caixa de correio eletrónico global para toda a comunicação
(comunicacao@cais.pt) e uma específica sua (helder.neto@cais.pt), uma página na Internet
(www.cais.pt) otimizada para motores de busca (SEO, Search Engine Optimization) e uma página
no Facebook, uma newsletter mensal, e um número de telefone fixo (21 836 90 00).
Entre janeiro e dezembro de 2014, o esforço de comunicação traduziu-se, junto dos media, na
publicação de 234 notícias, na participação em doze programas e quatro reportagens televisivas
e em três programas de rádio. Foi também contemplada com um anúncio publicitário na televisão,
graças ao programa Minuto Solidário, da Fundação Montepio. Nesse ano, angariou 922 novos
seguidores no Facebook (CAIS, 2014c). Em paralelo, reforçou a comunicação junto dos associados
e de potenciais associados e enviou um convite à participação a mais de 600 associados e amigos
doadores esporádicos. O esforço foi recompensado com um aumento de 13% da receita de quotas
dos associados face a 2013.
A proatividade comunicativa tem sido, ainda, auxiliada pelo reconhecimento externo por parte de
organizações públicas e civis, nacionais e além-fronteiras. O prémio mais antigo de que havia
registo na página da Internet (2015a) da associação era o louvor em reconhecimento pelos
serviços prestados a imigrantes, entregue pela Presidência do Conselho de Ministros do Governo
de Portugal, em 2005105. Mais tarde, em 2012, tornou-se a primeira instituição portuguesa a ser
reconhecida pelo prémio EESC Civil Society Prize, atribuído pelo Comité Económico e Social
Europeu a projetos de cariz social que tenham um impacto positivo na sociedade e ajudem a
promover os valores europeus. A associação candidatou-se com cinco projetos de inserção
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profissional – a Revista CAIS, o CAIS Recicla, o CAIS Buy@Work, o Engraxadores e o Lavauto – e
ficou em segundo lugar. No mesmo ano, o projeto CAIS Recicla foi reconhecido como uma
iniciativa ES+, de elevado potencial de empreendedorismo social, pelo Instituto de
Empreendedorismo Social – Social Business School. Integrou assim o Mapa de Inovação Social.
Em 2013, o CAIS Recicla voltou a ser distinguido, desta vez com uma menção honrosa na 4.ª
Edição do Prémio Manuel António da Mota. Um ano depois, obteve o segundo reconhecimento
atribuído pelo Instituto de Empreendedorismo Social – Social Business School (numa cerimónia
que teve lugar só em 2015) e o grau de membro honorário da Ordem de Mérito, entregue pelo
Presidente da República Aníbal Cavaco Silva.
Além de distinções oficiais, a CAIS tem sido também reconhecida com a atribuição de donativos,
como o de três mil euros entregue pela Fundação Montepio ao projeto CAHO – Capacitar Hoje,
em reconhecimento pelo seu impacto na promoção de respostas sociais e inovadoras visando a
empregabilidade.

7.1 Um esforço de reposicionamento

O reposicionamento da CAIS no segmento da autonomização e empregabilidade é prosseguido
em parceria estreita com o mundo empresarial. José Macieira deu dois exemplos de como esse
reposicionamento se concretiza. O primeiro é o programa BP Portugal 10/300, assinado em 2014
e ao abrigo do qual a gasolineira se comprometeu a facilitar estágios a três centenas de
participantes no programa de capacitação da CAIS, em dez anos. O segundo é de 2015 e envolve
a Staples, um parceiro de longa data da associação. “Não fomos pedir um dinheirinho para
comprar papel, mas uma série de estágios profissionais, uma oportunidade para os nossos utentes
saltarem para dentro da sociedade e serem produtivos e crescerem”, disse (entrevista: 3/12/15).
A empresa respondeu positivamente. Este trabalho de capacitação pessoal e social é feito em dois
centros da CAIS: em Lisboa, onde se encontra a sede e é coordenada a maioria dos projetos, e no
Porto, onde existe a oficina do CAIS Recicla, porventura o micronegócio social da associação com
maior margem de crescimento.
Os dois polos da estrutura, os acordos firmados, as ações de divulgação da CAIS e dos seus
projetos e o esforço de incremento da visibilidade pública e de angariação de donativos visam um
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único objetivo: o acompanhamento e autonomização dos seus utentes. O estudo de caso da CAIS
foi realizado em 2015, pelo que serão utilizados os dados disponíveis na altura, relativos a 2014.
O relatório e contas desse ano indica que, no final desse ano, a CAIS contava com 195 utentes
ativos, 58% das quais situadas no Porto. Esta é uma designação lata utilizada pela associação,
para enquadrar, entre outros, os utilizadores da globalidade dos seus serviços, incluindo a
comunidade de inserção, atividades ocupacionais ou formativas e a cantina social, que serve 65
almoços e jantares por dia (CAIS, 2014c).
Quanto ao seu serviço principal – a comunidade de inserção, onde se desenrola a missão da CAIS
– em dezembro de 2014 enquadravam-se 112 pessoas, 81 das quais afetas ao centro de Lisboa
e 31 ao centro do Porto. O trabalho de autonomização desenvolvido pela CAIS permitiu aumentar
o grau de empregabilidade da generalidade dos utentes, apesar de em dezembro 2014 terem sido
declarados como autonomizadas menos pessoas do que no arranque do ano, em janeiro, como
se pode ver na figura 6.

Figura 6 - Níveis de empregabilidade dos utentes
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Fonte: Cais (2014c).

A CAIS define como autonomizado o utente que “encontrou um meio legítimo de sustentabilidade
previsivelmente por um período igual ou superior a 12 meses”, incluindo aqui os que “regressaram
ao mercado de trabalho ou os que integraram um percurso formativo com apoio financeiro
complementar e suficiente” (CAIS, 2014c). Após atingirem este estádio, os utentes continuam a
ser acompanhados pela associação durante, pelo menos, dois anos adicionais.
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A recentragem da CAIS na autonomização e empregabilidade é patente no programa CAHO –
Capacitar Hoje, criado em 2011. A iniciativa foi enquadrada no programa Cidadania Ativa gerido
pela Fundação Calouste Gulbenkian e tem financiamento do Mecanismo Financeiro do Espaço
Económico Europeu (EEA Grants) (CAIS, 2015f). Recebeu ainda verbas do Programa Operacional
do Potencial Humano do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), ou seja, dos fundos
estruturais europeus entregues a Portugal para o período de 2007 a 2013, explicou a diretoraexecutiva, Conceição Cordeiro (entrevista: 22/10/15). Ainda, no arranque e ao longo dos anos,
teve ou mantém o apoio da Fundação EDP, através do programa EDP Solidária 2010, da Unicer
e da associação AGIR XXI da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Junta de Freguesia de
Marvila, onde se localiza a sede da CAIS, em Lisboa106.
O CAHO é desenvolvido nos centros CAIS do Porto e Lisboa e, segundo a página na Internet
(2015b), assume-se como “uma resposta válida e sustentável às dificuldades e limitações cada
vez maiores sentida pela população mais desfavorecida na inserção no Mercado de Emprego”107.
O relatório e contas de 2014 define-o como “um meio para a plena inclusão e integração social e
profissional dos utentes CAIS” (2014c). Para isso, “pretende construir e definir, com e para os
cidadãos, formas de capacitação e percursos de autonomização e emancipação social”, visando
a sua “progressiva capacitação, empowerment e autonomização” e incorporando os utentes como
“agentes participantes e ativos” em todo o processo de inclusão social (CAIS, 2014c).
O projeto CAHO prevê 1) uma fase de formação (quer do voluntário ou mentor quer do
beneficiário), 2) uma fase de integração, em que a pessoa é ajudada a criar o seu próprio emprego
ou adaptar-se às condições necessárias para ter um emprego por conta de outrem, 3) e uma fase
de autonomização, na qual a sociedade civil, as empresas e outras instituições são mobilizadas
para integrar o utente através de trabalho remunerado.
O relatório e contas de 2014 elenca os parceiros privados da iniciativa, à data: o Grupo EGOR, a
BP Portugal (através do já referido programa 10/300), a Hospedeiras de Portugal – Recrutamento
e Seleção, a Alphapeople – Formação e Empregabilidade em Tecnologias de informação e a
Impactrip – Treino de Saídas Profissionais / Guias da Cidade (CAIS, 2014c).

106
107

Mais informação em cais.pt/page/view/21/centros/caho-capacitar-hoje, consultada em agosto de 2015.
Mais informação em cais.pt/noticias/view/73/cais-lanca-programa-capacitar-hoje, consultada em agosto de 2015.
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Além do apoio destas e de outras empresas, disse Conceição Cordeiro, a CAIS desenvolve
micronegócios sociais que permitem aos utentes ganhar a experiência de “um pré-estágio
profissional”, onde auferem uma remuneração, cumprem um horário, são responsabilizados pelo
desempenho da função, prestam contas do dinheiro envolvido, aprendem a gerir processos e
documentos e a interagir com a sociedade (entrevista: 22/10/15). No fundo, num cenário
controlado e estanque, preparam-se para os desafios pessoais que o ecossistema social do
mercado de trabalho lhes trará – um passo tido na CAIS como imprescindível para a
autonomização completa do cidadão.
O estágio profissional numa empresa parceira ou o trabalho num negócio social dentro da
estrutura da CAIS são, assim, uma antecâmara para o mundo externo. A criação do próprio
negócio, o empreendedorismo, não é alternativa para a larga maioria das pessoas, acredita José
Macieira (entrevista: 3/12/15): “É completamente ridículo. Uma pessoa que atinge um limiar de
pobreza como a nossa franja [de utentes], não tem capacidade de risco nenhum, não tem
resiliência. O que quer é uma tábua de salvação, descansar, precisa de levantar a cabeça, de
ganhar hábitos que lhe permitam cumprir uma função e, por ela, receber dinheiro”. Precisam,
portanto, de um ambiente seguro onde possam reganhar e sedimentar as competências pessoais,
sociais e profissionais necessárias para a reinserção social.
Um negócio social estruturado pela CAIS – como a Revista CAIS, o CAIS Recicla ou o CAIS
Buy@Work – é, assim, um bom tubo de ensaio. Conceição Cordeiro (entrevista: 22/10/15)
resumiu a filosofia destes projetos: 1) têm uma componente de capacitação forte, capaz de
eficazmente preparar o utente para o mercado de trabalho; 2) têm de ser autossustentáveis e,
pelo menos, financeiramente neutros; 3) e eventuais excedentes são aplicados nessa ou noutra
resposta social, ou seja, não são apropriados pelos associados ou gestores, mas sim reinvestidos
na ação social (condição necessária para a classificação como empresa social).
Como se vê, a CAIS convive bem como esta mescla de linguagem solidária e empresarial. “Há um
conjunto de modelos de negócio e técnicas de avaliação do mercado que, por tradição, as
instituições de solidariedade não têm nas suas equipas e que devem adquirir”, um exercício que
“está a ser feito” pela CAIS, afirmou Conceição Cordeiro (entrevista: 22/10/15).
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7.2 Negócios sociais como antecâmara do mundo laboral

A CAIS cria negócios sociais para dar aos utentes que se encontrem numa fase avançada do seu
processo de autonomização pessoal uma plataforma de preparação para o (re)ingresso no
mercado de trabalho. Esta investigação analisou três negócios sociais promovidos pela CAIS e, por
sugestão de Conceição Cordeiro, debruçou-se sobre um quarto projeto, vocacionado para a
integração social de jovens em risco, através do desporto.
São eles a Revista CAIS (o primeiro negócio social), o CAIS Recicla, promovido no Porto por
proposta da Unicer, o CAIS Buy@Work, desenvolvido em Lisboa na sequência de um encontro
com empresas no GRACE, e o Futebol de Rua, que envolve de enorme rede de organizações
solidárias de todo o país, bem como a Fundação Benfica e a FIFA. Vamos de seguida perceber
como cada um funciona. No final, falaremos das estratégias de comunicação e os modelos de
relacionamento interorganizacional que propiciam.

7.2.1

Revista CAIS na origem do projeto social

O primeiro e, ainda hoje, “o mais visível” (CAIS, 2014c) negócio social é a Revista CAIS. Como
vimos, nos anos 90, o fundador Rui Marques – um empresário da área editorial – juntou a sua
experiência profissional e ao ativismo social e importou para Portugal o conceito da revista britânica

The Big Issue, mantendo a mesma filosofia: produzir uma revista de qualidade, com conteúdos
assinados por profissionais e vendida a um preço acessível, na rua, por pessoas sem-abrigo, que
receberiam uma percentagem do valor da venda. Nessa lógica, a CAIS criou uma revista com o
mesmo nome, como âncora de uma resposta social destinada a promover a transição de pessoas
sem-abrigo para a vida ativa, através de um projeto que não só estimula a integração na vida social
e o cumprimento de regras básicas de convivência na sociedade, impostas pela CAIS, como
permite aos utentes obter um rendimento através de um trabalho de venda. É uma forma de
(re)introduzir o conceito de trabalho remunerado por oposição ao “assistencialismo e ao donativo”,
à esmola a que estas pessoas por norma recorrem, disse José Macieira. Foi este o projeto fundador
da associação. O primeiro número foi publicado em dezembro de 1994.
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Em 2014, ano em que comemorou duas décadas, a revista passou por uma reestruturação
editorial. A cada edição mensal, a CAIS passou a convidar uma figura pública a dirigir a revista.
Esse diretor, por sua vez, escolhe um tema – de natureza social, cultural e científica – e utiliza a
sua rede de contactos para cativar a participação de outras figuras públicas, de forma a aumentar
a atratividade dos conteúdos. É um conceito que a CAIS considera “diferenciador” e exemplificador
de “cidadania ‘viral’ notável” (CAIS, 2014c). Tem também a vantagem de reduzir o custo de
produção da revista, uma vez que os contributos são oferecidos à associação. O modelo editorial
assenta num alinhamento estável e que compreende, entre outras, secções como “1 Tema, 2
Pontos de Vista”, “Reportagem”, “Narrativa Fotográfica” ou “Viagem Transformadora”.
O primeiro número desta nova filosofia de produção foi dirigido por Bagão Félix, conhecido político
democrata-cristão e ex-ministro das Finanças e da Segurança Social. Tratou-se da revista n.º 201,
publicada em dezembro de 2014 e cuja capa pode ver na figura 7.

Figura 7 – Capa da Revista CAIS dirigida por Bagão Félix

Fonte: Imagem cedida pela CAIS.
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No ano em que a CAIS alterou a sua estrutura de produção, a revista obteve receitas de 259 930
euros, mais 6% do que os 245 217 mil euros encaixados no ano anterior (CAIS, 2014c). A tiragem
média da foi de 15 mil exemplares, 72% dos quais vendidos ao grande público.
Em 2015, o modelo de negócio estava estabilizado. A produção era auxiliada por parceiros
empresariais e a venda era feita na rua, por utentes da CAIS. O preço de venda ao público de cada
revista era de dois euros – e mantém-se, em 2017. A maior parte do valor (70%) reverte para o
vendedor, sob a forma de um rendimento que pode complementar com receitas de outras fontes.
Em 2014, em média, cada vendedor obteve um rendimento de 191 euros, mais 11% do que no
ano anterior. Os restantes 30% são divididos em partes iguais entre a associação CAIS, para
suportar os custos de produção, e a instituição parceira que acompanha um sem-abrigo, no caso
dos vendedores externos.
Em janeiro de 2015, lia-se na sua página na Internet (2015h), a Revista CAIS contava com oito
parceiros108. Na Grande Lisboa, trabalhava em parceria com as seguintes organizações solidárias:



Centro Comunitário de Carcavelos



Centro Padre Alves Correia



Porta Amiga da Fundação AMI de Almada



Porta Amiga da Fundação AMI de Cascais



Porta Amiga da Fundação AMI de Olaias



Companheiro

No Porto, colaborava com a Porta Amiga da Fundação AMI e, em Coimbra, com a Casa Abrigo
Padre Américo.
A vertente social do negócio atinge em simultâneo vários objetivos. Primeiro, a possibilidade de
auferir um rendimento incentiva o utente-vendedor a apresentar-se e comportar-se dentro da
norma social, o que contribui para a sua inserção social. Ainda, o rendimento contribui para a sua
sobrevivência e recompensa o esforço, mimicando o que aconteceria num local de trabalho. Em
terceiro lugar, o utente-vendedor é inserido na estrutura da CAIS, o que permite um convívio que
108

Mais informação em www.cais.pt/projectos/view/5/cais-revista, consultada em agosto de 2015.
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promove o acompanhamento próximo pela associação. Mais, compromete-se a entregar à CAIS
uma parte da receita da venda da revista, incrementando o seu grau de responsabilidade e,
portanto, de autoestima. Por último, tem de prestar contas pela forma como se comporta.
De facto, os vendedores subscrevem um código de conduta, obrigatório para que possam atuar
em nome da CAIS. Devem vestir o colete identificativo e manter sempre visível o cartão com o seu
nome, identificação de vendedor e vinheta com o número de edição da revista. Quer isto dizer que
não está autorizado a vender edições antigas. Ainda, deve apresentar-se de forma cuidada, com
uma boa higiene pessoal, e abordar o público de forma cordial, nunca insistindo na venda se o
cliente deixar claro que não quer comprar. Em nenhuma circunstância pode mendigar ou
importunar as pessoas, enquanto se apresenta como um vendedor CAIS.
Além do impacto social no utente obtido pelo modelo de negócio social, são de destacar as
alterações promovidas na consciência social. A presença de pessoas sem-abrigo está entremeada
na vida citadina, mas de forma submersa, esbatida, fenomenologicamente desconstruída de forma
a tornar essa mesma presença invisível. O sem-abrigo existe, mas não adquire, na consciência
social, substância, individualidade, fronteiras expressas.
Mudando o cenário, contudo, muda-se a consciência. O vendedor da revista identifica-se como
utente CAIS, logo assume o papel da uma pessoa económica e socialmente vulnerável, mas os
pressupostos da interação social são transfigurados. O utente-vendedor eleva-se do vão de escada
ou da condição de mendigo para a de autor de uma proposta de valor à sociedade, que implica
uma transação de um objeto por um montante pecuniário. Aos olhos da sociedade, adquire uma
nova substância, uma identidade própria, passa a existir. “Aparece”, como anunciavam os
cartazes de uma campanha de angariação da consignação de IRS levada a produzida pela CAIS
em 2014, de que falaremos adiante.
A Revista CAIS está, assim, pensada para maximizar quer o valor social criado quer o impacto
comunicacional obtido. A opção pela internalização de uma cadeia de produção verticalizada –
desde a seleção dos cronistas e diretores de edição até ao método de venda – permite à
associação assegurar a coerência comunicativa e garantir que, a todo o momento, está alinhada
com a sua estratégia, explicou Hélder Neto (entrevista: 23/10/15). A rede de produção montada
permite editar a revista, mês após mês, distribuí-la pelo país e entregá-la nas mãos dos leitores.
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Essa rede alicerça-se desde a primeira hora nas parcerias assinadas pela CAIS com empresas que
inscrevem o apoio a dar à revista nos seus programas de mecenato.
A Revista CAIS é o primeiro negócio social da associação, mas está hoje longe de ser o único. No
âmbito desta investigação, abordaremos dois outros que apresentam uma relação profunda e
duradoura com empresas parceiras, de acordo com a avaliação feita pela investigação e pelos
responsáveis da CAIS entrevistados.

7.2.2

CAIS Recicla: bottom line e inserção social

Cronologicamente foi o terceiro negócio social criado pela CAIS (o segundo foi o CAIS Lavauto, que
não será aqui estudado), mas poderá ser porventura o que apresenta maior potencial de
crescimento e de promoção da empregabilidade dos utentes, com um elevado potencial para
originar valor social, além de ser desenvolvido no polo da CAIS no Porto, onde está centrada a
presente investigação. Note-se que o CAIS Recicla forneceu a esta investigação o contraponto
recomendado quando se elabora um estudo de caso, neste caso, o dado por uma empresa
parceira, para apurar a sua metodologia, as suas expectativas e exigências, os seus critérios de
seleção das organizações solidárias que apoia. A opção recaiu sobre a Unicer, parceira estável e
de longa data da CAIS, signatária do Protocolo Abrigo (contratos de cooperação assinados por dois
anos e que serão esmiuçados adiante) e catalisadora do projeto CAIS Recicla, tendo cumprido
todo o ciclo a que as duas entidades se propunham (a sua saída estava prevista desde a
inseminação da parceria mediante o cumprimento de determinados pressupostos).
O primeiro contacto com a Unicer foi feito por telemóvel, com a responsável pelo departamento
de comunicação externa, Inês Mesquita. Apresentada a proposta de investigação, concordou de
imediato em facilitou o acesso quer à evidência documental existente sobre o CAIS Recicla, quer
à pessoa que esteve na sua génese e acompanhou o seu desenvolvimento de projeto e que é, em
simultâneo, a responsável pela área da Responsabilidade Social da Unicer: Orquídea Dias, então
acabada de regressar ao trabalho depois de uma ausência prolongada. A 20 de dezembro de
2016, Orquídea Dias reservou duas horas do seu tempo para uma entrevista, na sede da Unicer.
Do lado da CAIS, a entrevista a Cláudia Fernandes teve lugar no dia 30 de novembro de 2015. A
responsável pelo polo do Porto e pelo CAIS Recicla contou que o primeiro contacto entre as duas
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organizações data de 2006, quando a cervejeira contactou a organização solidária propondo que
se encontrasse uma solução para um triplo problema: ecológico (aproveitar os desperdícios em
papel, cartão ou plástico produzidos pela fábrica de bebidas), social (dotar utentes da CAIS de um
meio de rendimento que fomente a sua integração social) e de sustentabilidade da associação
(criar uma fonte autónoma de rendimento). Estão aqui plasmados os três pilares da
sustentabilidade, a triple bottom line descrita por John Elkington (1998).
Com base numa colaboração anterior, centrada na promoção do voluntariado e na doação de
bens, como bebidas, em 2006, “no âmbito da política de responsabilidade social, a Unicer lançou
o desafio de usar o seu material de desperdício para criar uma oficina criativa, numa vertente
ocupacional, tendo em vista a capacitação” dos utentes da CAIS, contou Cláudia Fernandes
(entrevista: 30/11/15). O desafio foi aceite pela CAIS com entusiasmo, assegurou Orquídea Dias.
O desafio da valorização social, económica e ambiental de desperdícios implicou, logo em 2007,
a adesão da Unicer ao Projeto Abrigo. Na altura, o compromisso contratualmente assumido
presumia a entrega de um donativo em dinheiro para a "dinamização e manutenção das suas
oficinas", lê-se no protocolo a que a investigação teve acesso, sob o compromisso de não guardar
cópia. Estabelecia ainda a atribuição de um plafond anual em produtos da empresa e a oferta de
material de esplanada para o polo do Porto da associação.
A Unicer acabou, contudo, por ir mais longe e financiou obras de adaptação de um espaço físico
nas instalações do Porto da CAIS e a formação de um artesão-mor, durante um ano. O projeto
CAIS Recicla arrancou em pleno em maio de 2011, cumprindo os pressupostos necessários para
que um micronegócio social seja bem-sucedido: apresentava uma solução inovadora,
acrescentava valor face às alternativas já existentes no mercado e era autossustentável, escalável
e replicável.
A primeira configuração do projeto, contudo, não teve sucesso. Orquídea Dias assumiu que “o
primeiro objetivo foi criar postos de trabalho” na CAIS, até porque se constatou que o mercado de
trabalho se fechava no momento em que os utentes da organização solidária revelavam que não
trabalhavam há anos ou que são/foram sem-abrigo, disse. Nas oficinas criativas, poderiam ganhar
competências e, depois, permanecer como assalariados da organização solidária ou avançar para
outros empregos ou autoemprego. “Convidámos designers para verem os desperdícios e
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pensarem nos produtos de ecodesign que pudessem ser produzidos pelos utentes da CAIS, que
se tornariam artesãos”, afirmou a responsável da Unicer.
A vertente do design ainda hoje se mantém, para garantir a qualidade do produto, assegurou
Cláudia Fernandes, enquanto mostrava um bloco produzido na oficinal criativa, onde consta o
nome do designer responsável. Identificar o responsável pela peça “reforça a credibilidade do
produto e a imagem de qualidade que lhe está associada”, explicou (entrevista: 30/11/15). Mas
não a vertente da empregabilidade. “Passado algum tempo, percebemos que não podíamos criar
postos de trabalho, por uma questão legal”, adiantou Orquídea Dias. É que sendo uma associação
sem fins lucrativos classificada como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), a CAIS
está proibida de criar um negócio lucrativo. Para os utentes, assinar um contrato de trabalho sem
garantia de rendimento fixo impedia-os de receber apoios sociais, como o Rendimento Social de
Inserção (RSI), explicou.
A responsável da cervejeira explicou que foram ensaiadas várias alternativas, naquela primeira
fase de adaptação, de criação de negócio e de base de clientes, em que ainda não existia um fluxo
de receita que garantisse a sustentabilidade do projeto. Foram, por exemplo, assinados contratos
de inserção com utentes, financiados pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP),
mas estes instrumentos são finitos no tempo e implicam a rotatividade dos utentes, mesmo que
ainda não estejam autonomizados. Após uma fase inicial de tentativa e erro, decidiram em
conjunto recentrar-se na missão da CAIS: capacitar as pessoas e não gerar postos de trabalho.
Todos os avanços e recuos foram ensaiados de mútuo acordo entre as duas organizações. A
Unicer foi a promotora da ideia, a financiadora das obras necessárias para a criação da oficia
criativa e assegurou a sustentabilidade financeira no arranque do projeto, mas com a noção de
que estava a trabalhar em casa alheia. “Não podemos mandar na casa das outras pessoas, temos
de ter algum cuidado, não podemos exigir, nem é esse o objetivo”, declarou Orquídea Dias.
Em finais de 2015 e inícios de 2016, o modelo de negócio do CAIS Recicla estava estabilizado. A
organização solidária empregava um artesão-mor através de um contrato emprego-inserção,
financiado pelo IEFP, e admitia como aprendizes utentes que já se encontravam numa fase do seu
plano de desenvolvimento pessoal e social compatível com esta antecâmara do mercado de
trabalho. “Temos procedimentos definidos, um modelo de negócio económico e social”, que
implica um processo criativo alternativo à aprendizagem na sala de aula, destinado a maximizar a
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capacitação de utentes com as características dos acompanhados pela CAIS, afirmou Cláudia
Fernandes (entrevista: 30/11/15).
No momento da realização da entrevista, em 2015, o micronegócio já tinha permitido inserir no
mercado de trabalho oito pessoas, no espaço de quatro anos – uma demonstração cabal do seu
potencial integrador, que levou a associação a admitir a possibilidade de negociar com o IEFP a
venda desta metodologia de trabalho e formação. A hipótese estava em ponderação no momento
da recolha de informação para o estudo de caso.
Em que consiste, então, o trabalho deste micronegócio social? Também aqui houve uma evolução.
Cláudia Fernandes lembra-se dos primeiros artigos a sair da oficina criativa: três guarda-sóis
encomendados para a iniciativa Serralves em Festa. Eram os Sombras de Pedras, feitos de
garrafas de água da marca. Foi uma experiência única, uma de várias que a CAIS tentou e
descontinuou, por impraticabilidade ou falta de mercado. Outro exemplo é o da coleção de bijuteria
Jardins da Babilónia, Hand Craft Design, feita a partir dos desperdícios de fio da Coats & Clark,
que entretanto encerrou a fábrica de Vila Nova de Gaia. Agora, na oficina do polo do Porto da CAIS,
são recolhidos desperdícios de várias empresas (já não apenas da Unicer), que designers
idealizam como produtos de ecodesign e os artesãos transformam em blocos de notas,
marcadores de livros, lápis revestidos, pins, agendas, bases de copos, entre outros. As peças
dividem-se em duas categorias: merchandising das empresas clientes (que fornecem o desperdício
à CAIS e se comprometem a comprar os produtos daí criados) ou produtos de marca CAIS,
vendidos em locais como a Casa da Música ou a casa Fernando Pessoa. A investigação presenciou
segmentos da manufatura de alguns destes produtos, através da observação direta e não
participante do funcionamento da oficina, depois de, em conjunto com Cláudia Fernandes, ter
predefinido com cuidado a unidade de observação, seguindo a recomendação de Sousa (2005).

Figura 8 – Exemplos de produtos premium manufaturados na CAIS Recicla

Fonte: Imagens cedidas pela CAIS.
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Cláudia Fernandes calcula que, em 2015, tenham saído da oficina criativa e das mãos dos utentesartesãos milhares de produtos. “Tornou-se um negócio em 2013”, disse a coordenadora do polo
do Porto da associação (entrevista: 30/11/15), a ponto de sentir necessidade de adquirir
competências de gestão e a frequentar uma pós-graduação em empreendedorismo social – uma
decisão louvada pela Unicer. Em paralelo, a consultora de gestão Bracing começou a prestar
serviços ao CAIS Recicla, no âmbito da sua política de responsabilidade social – um contacto
surgido no âmbito da pós-graduação. A Bracing aderiu ao Projeto Abrigo para o biénio 2015/2016
especificamente para ajudar a definir o modelo de negócio e de gestão do projeto.
A crescente procura pelos produtos da iniciativa permitiu-lhe chegar a 2014 com um resultado de
exploração positivo de 1 812 euros (CAIS, 2014c) e uma crescente procura por parte de novos
clientes, suficiente para que a Unicer deixasse de ser o mecenas do projeto. A saída estava prevista
desde o lançamento do CAIS Recicla, assegurou Cláudia Fernandes, comprovando com o logotipo
original do projeto, que inseria um picotado entre os logotipos das duas organizações, que
representava o compromisso de saída da Unicer, quando o CAIS Recicla fosse autossustentável,
sem uma data predefinida, afirmaram Cláudia Fernandes e Orquídea Dias.
Em 2014, contou Orquídea Dias, a Unicer deixou de ser mecenas principal do CAIS Recicla,
mantendo-se como cliente dos seus produtos e oferecendo bebidas para eventos promovidos pela
organização solidária. Além disso, adiantou na entrevista dada no final de 2016, só recentemente
tinha sido descontinuada na página na Internet da Super Bock a venda de produtos de ecodesign
com desperdícios da marca, cujas receitas revertiam na totalidade para a CAIS. Na altura, e uma
vez que acabava de regressar ao trabalho após uma ausência prolongada, planeava agendar uma
reunião com Cláudia Fernandes para se inteirar do estado do projeto e saber se seria necessário
equacionar algum novo apoio.
A saída da Unicer do papel de principal mecenas, disse Cláudia Fernandes, foi compensada pela
entrada de um outro parceiro, o Barclays. Aqui, as relações pessoais e a informalidade foram
fundamentais, já que a coordenadora do polo do Porto da CAIS e a responsável pelo departamento
de responsabilidade social do banco, Francisca Macedo, já se conheciam. Cláudia Fernandes
contou que o Barclays era já um cliente participativo na vida da associação e que, um dia, as duas
organizações aperceberam-se dos seus interesses complementares, na área do ambiente.
“Perguntaram-nos um dia como nos podiam ajudar e nós propusemos o Recicla”, disse Cláudia
Fernandes (entrevista: 30/11/15).
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Surgiu assim a encomenda de uma linha de produtos para a campanha Be Green, na qual o banco
se compromete a plantar uma árvore por cada cliente aderente ao extrato eletrónico. Em janeiro
de 2015, a CAIS Recicla apresentou ao Barclays uma proposta de peças para a linha, que foi
aprovada e entrou em produção. Em paralelo, a CAIS propôs-lhe a adesão ao Projeto Abrigo, como
principal mecenas da Recicla. A parceria estava em negociação quando esta investigação teve
lugar e implicava um enquadramento diferente do seguido com a Unicer, mais ajustado à
orientação estratégica entretanto adotada por toda a CAIS: Cláudia Fernandes procurava assegurar
a subsidiação de contratos emprego-inserção que permitisse a mais utentes ter uma experiência
de proxy do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que dotava a associação dos meios
necessários para dar resposta à crescente procura pelos seus produtos.

7.2.3

Buy@Work: negócio social surgido do meio empresarial

O quarto e mais recente negócio social da CAIS é o Buy@Work, projeto em que o utente da
organização solidária trabalha como prestador de serviços externos, de carácter pessoal, aos
trabalhadores das empresas parceiras. À semelhança do CAIS Recicla, é um exemplo de um
negócio social pensado no meio empresarial, promovido pela CAIS em parceria estreita com
empresas e que teve de passar por uma reestruturação para garantir a sua sustentabilidade.
Surgiu em setembro 2012, numa reunião no GRACE, que juntou a CAIS e várias empresas do
ramo farmacêutico, empenhadas em encontrar projetos de responsabilidade social na vertente da
empregabilidade, com elevado impacto social e autossustentáveis. Estas empresas estão sediadas
em dois parques empresariais em Oeiras, o Quinta da Fonte e o Lagoas Park. Estão, portanto,
fisicamente afastadas de pequeno comércio de qualidade, o que dificulta a realização de recados
de conveniência pelos seus trabalhadores.
Na reunião, Rita Amieiro, da Merck Sharp & Dhome (MSD), propôs cooperar para criar um serviço
de pequenos recados de cariz pessoal aos trabalhadores das empresas envolvidas, serviço esse
remunerado, e dispôs-se a assumir o risco do projeto durante o primeiro ano, ou seja, a
desembolsar a diferença entre o valor pago pelos clientes do serviço prestado (os trabalhadores
das empresas envolvidas) e a receita mínima imprescindível para que o projeto fosse viável: 600
euros mensais, sendo 500 euros rendimento do utente e 100 euros receita da CAIS, destinada a
custear as despesas correntes do projeto (como carro ou gasolina). A empresa ficou também
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responsável pela divulgação do serviço junto dos seus trabalhadores, disse José Macieira, membro
da direção da CAIS e responsável pelo projeto, em entrevista concedida à investigação na sede da
organização solidária, em Lisboa, no dia 3 de dezembro de 2015.
À CAIS competiu encontrar um utente com um nível de literacia suficiente para trabalhar com um
novas tecnologias e capacidades sociais e nível de responsabilidade pessoal compatíveis com uma
função que implica lidar com dinheiro vivo. Competiu-lhe também providenciar um fundo de
maneio e os instrumentos de trabalho para que o utente pudesse desempenhar a tarefa. Identificar
a pessoa, contou José Macieira, foi fácil: a associação acompanhava um antigo bancário que
possuía uma literacia acima da média, mas tinha perdido a rede familiar e não auferia qualquer
rendimento. Depois de atravessar um percurso de perdas sucessivas – familiares, profissionais,
de saúde – “ficou com zero”, resumiu. Mas tinha os mecanismos e conhecimentos necessários
para voltar a ser integrado na sociedade e num posto laboral, incluindo uma “noção de serviço e
relação de cliente muito boa”, que Macieira considera ser um fator-chave do sucesso da iniciativa
(entrevista: 3/12/15).
O modelo de negócio coloca o utente num posto de trabalho com acesso a um computador, um
endereço de correio eletrónico, uma impressora e um carro. Todos os dias, até às 13h00, os
trabalhadores das empresas parceiras podem registar pedidos de compra de pequenos artigos ou
de realização tarefas de natureza pessoal, como recados de conveniência. José Macieira deu
alguns exemplos: “Ir aos Correios, comprar uma camisa, levantar uma encomenda, ir ao
sapateiro” (entrevista: 3/12/15). Recebidos os pedidos, o utente organiza o roteiro e desempenha
as tarefas requeridas. Até às 17h00, faz a distribuição dos itens pelos clientes e o correspondente
acerto de contas, mediante a entrega de um recibo.
O protoloco de cooperação, que a investigação pôde consultar, mas não copiar, foi assinado a 27
de julho de 2012 e entrou em vigor a 10 de setembro de 2012, pelo “período experimental de um
ano”, lê-se no documento. O preâmbulo reconhece que a CAIS “obtém equilíbrio financeiro através
da recolha de donativos e protocolos de colaboração, preferencialmente aqueles que propiciem a
inclusão dos respetivos utentes no mercado de trabalho, por forma a promover a sua integração
social”, e refere a capacidade de empreendedorismo dos utentes, o envolvimento dos
trabalhadores e o “reconhecimento interno das políticas de responsabilidade social”, por parte da
empresa parceira.
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Nesta primeira fase, cada trabalhador que solicitasse um serviço recado de conveniência
despendia dois euros por serviço e a MSD garantia o remanescente, até perfazer a receita mínima
de 600 euros mensais. Ainda, o protocolo comprometia a MSD com a atribuição de um donativo
em dinheiro para que a CAIS comprasse um veículo de serviço. Em paralelo, a CAIS comprometiase, por escrito, a consignar o veículo ao projeto CAIS Buy@Work. Dois meses depois do arranque
o projeto, a 8 de novembro de 2013, uma segunda empresa aderiu ao projeto, a Pfizer. Também
aqui, os clientes comprometiam-se a pagar cada serviço, dando a empresa um outro tanto.
Após nove meses de execução, contudo, um balanço do projeto demonstrou que não era
autossustentável e a MSD avisou que terminaria o seu compromisso de mecenas do projeto após
os doze meses acordados. Em retrospetiva, José Maceira não se surpreende com a
insustentabilidade da iniciativa: o modelo de negócio inicial previa que, por cada serviço executado,
o trabalhador desembolsasse dois euros e a empresa um outro euro. Para que, assim, se atingisse
o valor de 600 euros mensais imprescindíveis à sustentabilidade financeira, seria necessário que
o utente recebesse uma média de cerca de dez pedidos por dia. Foi uma “ideia otimista”, com
uma “dimensão que não era fácil de preencher”, admitiu (entrevista: 3/12/15). Os números reais
eram muito inferiores: o utente recebia uma média de um pedido por dia, o que implicava um
considerável esforço financeiro por parte da MSD, para perfazer a quantia mínima mensal de 600
euros.
Este modelo de negócio resultava em duas consequências nefastas. Para o utente, o desânimo
causado pela falta de procura do seu serviço e o falso sentimento de segurança decorrente de
receber sempre um rendimento fixo, independentemente do volume e da qualidade do serviço
prestado, não eram sustentáveis; para o mecenas, o serviço representava um forte custo sem o
correspondente benefício, já que os seus trabalhadores não aderiam ao serviço e o objetivo último
de reintegração do utente no mercado de trabalho não estava a ser alcançado – frustração
partilhada pela CAIS, que assim não via cumprida a sua missão.
Foi este o cenário que José Macieira encontrou quando entrou para a direção da CAIS em 2013.
Na avaliação do projeto feita em conjunto com o mecenas, concluiu que o modelo teria capacidade
para se autossustentar desde que fosse ajustado. “Percebi que, embora houvesse poucos utentes
do serviço, alguns já não passavam sem ele e saí da reunião com esperança”, afirmou (entrevista:
3/12/15). Era, pois, preciso assegurar a sustentabilidade financeira do projeto. Para isso, foram
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necessárias três alterações de fundo, realizadas em simultâneo e com sucesso: aumentar o
número de empresas parceiras, de serviços solicitados e mudar o modelo de negócio.
A primeira alteração decorreu no final de 2013, um período de intenso trabalho para tornar o
negócio social viável. “Fizemos um esforço enorme e, em janeiro de 2014, já tínhamos mais
empresas. Desde janeiro de 2014 até hoje [dezembro de 2015], o projeto mantém oito empresas”,
afirmou José Macieira (entrevista: 3/12/15). Os parceiros eram:



MSD



Astellas



Zoetis



SAP



BP Portugal



Java Recordati



Pfizer



PHC

A Astellas Farma assinou o protocolo para vigorar durante 2014. O texto reconhece que a CAIS
“obtém equilíbrio financeiro através da recolha de donativos e protocolos de colaboração,
preferencialmente aqueles que propiciem a inclusão dos respetivos utentes no mercado de
trabalho, por forma a promover a sua integração social”. Prevê a sua renovação automática e
determina como objetivo “a prossecução dos seus [da CAIS] objetivos específicos” e o
“desenvolvimento das políticas de responsabilidade social” da Astellas Farma, através de “uma
plataforma de prestação de serviços (…) que visa, a par do aumento da receita da CAIS, a
integração em contacto de trabalho de cidadãos credenciados pela CAIS e o aumento do bemestar dos colaboradores da EMPRESA MECENAS” (ênfase no original).
Os protocolos assinados com as restantes empresas parceiras são semelhantes, com pequenas
variações. O documento firmado com a Zoertis inclui os seus princípios anticorrupção. A Jaba
Recordati compromete-se com um valor de renda mensal, que seria ajustado em baixa, meses
depois. Aderem também a PHC, a SAP e a Fundação do Pessoal da BP que, além da renda
mensal, atribui um plafond de combustível para um veículo utilizado pelo prestador do serviço.
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A segunda alteração ao projeto – o aumento do número de serviços prestados por empresa – foi
realizada através de um plano de Comunicação e Marketing que incluiu a inserção do serviço nas

newsletters das empresas, em posters colocados em lugares de visibilidade e de contactos
interpessoais. Os protocolos assinados em 2014 previam, inclusive, que a empresa revelaria os
endereços de correio eletrónico dos seus trabalhadores para que a CAIS pudesse divulgar o serviço
e disponibilizaria espaços físicos para a colocação de publicidade.
Por último, foi também preciso alterar o modelo de negócio. A MSD aceitou prolongar o patrocínio
por três meses, além dos doze meses iniciais. Ou seja, assumiu o risco do projeto durante 15
meses, incluindo todo o ano de 2013. A partir de janeiro de 2014, deixou de ser mecenas e passou
a ser parceira em pé de igualdade com as restantes empresas. As todas as parceiras, então,
passou a ser cobrado um valor fixo, diferente consoante a dimensão da empresa109; os
trabalhadores-clientes das parceiras entregam ao utente o valor gasto em cada serviço de
conveniência pedido e comprovado através de recibo, acrescido de um euro, encarado como um
donativo à CAIS (por exemplo, a ida a três lojas diferentes no mesmo dia ou a realização de três
serviços na mesma loja no mesmo dia correspondem a um donativo de três euros); no final do
ano, recebem um recibo emitido pela CAIS pelo valor total doado. “O donativo não é obrigatório,
tem de ser voluntário, mas em regra todos dão”, precisou José Macieira (entrevista: 3/12/15).
Quanto ao utente-prestador do serviço, recebe da CAIS a quase totalidade do valor doado pelos
trabalhadores-clientes e pelas empresas parceiras, mediante a entrega à associação de um recibo
de trabalhador independente. O valor remanescente constitui receita da CAIS, para custear as
despesas correntes do projeto. Com as três alterações, a CAIS conseguiu aumentar para oito o
número de empresas aderentes e incrementar o número de serviços de conveniência pedidos e
assegurar a autossustentabilidade do serviço, assegurou José Macieira.
O CAIS Buy@Work nasceu, assim, de uma sugestão avançada por uma empresa privada, numa
reunião promovida por uma associação de empresas investidas em programas de
responsabilidade social. Desde a sua conceção até à sustentabilidade do modelo de negócio,
passando pela execução física da atividade, é, por excelência, um projeto que une o meio
empresarial e o solidário numa causa comum. Por maioria de razões, portanto, sem parcerias
com o meio empresarial, este micronegócio social da CAIS – que se transformou num emprego e

109
A investigação teve acesso a todos os valores envolvidos em todos os acordos assinados entre a CAIS e os mecenas, mas assumiu com a CAIS
o compromisso de não os divulgar.
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na integração social de um antigo sem-abrigo, simplesmente não existiria, assumiu José Macieira
(entrevista: 3/12/15).
O raciocínio do responsável é demonstrativo da tese. Se as empresas não facilitassem acesso do
utente da CAIS aos seus trabalhadores, não haveria clientes para o serviço; se não permitissem e
até colaborassem na sua divulgação, o serviço não teria atingido o grau de participação
demonstrado; se não se comprometessem com um donativo fixo, não seria financeiramente
sustentável.
É o arquétipo de um projeto em todas as partes envolvidas beneficiam. O impacto social obtido
pelo projeto junto do utente mede-se pela sua integração no mercado de trabalho, que 1) trabalha
em regime de autonomia funcional, 2) retomou hábitos de cumprimento de horários, de higiene
pessoal, de interação com pessoas socialmente inseridas e em ambiente profissional, 3) assumiu
responsabilidade pela gestão do tempo, organização de percursos e execução de tarefas no prazo
definido, 4) tem um posto de trabalho num gabinete partilhado com outros trabalhadores da
empresa parceira, 5) o seu desempenho é constantemente avaliado, incentivando-o a atingir níveis
de excelência e, assim, maximizando a hipótese de continuidade do projeto, 6) e assegura a sua
inserção no sistema público, estando inscrito na Segurança Social e nas Finanças, sob o regime
de trabalhador independente, e 7) tem um rendimento que lhe permite retomar uma vida
consonante com a norma social, em Portugal, elencou José Macieira (entrevista: 3/12/15).
Para a CAIS, a valia do projeto é medida em função do seu objetivo último: assegurar a reinserção
social e profissional dos utentes. Nessa medida, a procura do serviço por parte dos trabalhadores
e os benefícios reconhecidos pelas empresas parceiras, que renovaram o apoio, asseguram a
sustentabilidade do micronegócio social e a integração do utente.
Para as empresas parceiras, o CAIS Buy@Work representa não só a concretização de um projeto
de responsabilidade social bem-sucedido, que se traduz em donativos fiscalmente dedutíveis à luz
da Lei do Mecenato e pode ser usado na promoção interna e externa da sua imagem empresarial.
Veja-se o exemplo da MSD, a mecenas e promotora da iniciativa. Na sua página na Internet,
destaca um separador sobre “responsabilidade social” onde elenca as instituições solidárias com
quem colabora. A CAIS é uma delas.
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7.2.4

Futebol de Rua como instrumento de inserção social

O desporto, e o futebol em particular, é um poderoso instrumento de motivação e dispõe de
ferramentas ímpares para fomentar a integração e coesão social e melhorar a autoestima e a
dignidade dos participantes, competências necessárias para uma integração plena na sociedade.
Foi com estes pressupostos que a CAIS trouxe para Portugal uma experiência que ganhava forma
numa multitude de países, através de várias organizações solidárias. Ao contrário dos projetos já
abordados – Revista CAIS, CAIS Buy@Work e CAIS Recicla –, o Futebol de Rua não é um negócio
social desenhado a promover a autonomização e empregabilidade dos utentes. Mas é uma
iniciativa de elevado impacto social, sustentada em parcerias com o sector privado, como salientou
Conceição Cordeiro, justificando assim a sua inclusão na presente investigação.
O Futebol de Rua está associado a três organizações internacionais, dedicadas à inclusão social
através do desporto. São elas a Street Football World110, uma agremiação de organizações locais
criada em 2002 por Jürgen Griesbeck, na altura um doutorando a viver em Medellin, tocado pelo
assassinato gratuito do futebolista colombiano Andrés Escobar (SFW, 2015); a Homeless World
Cup111, que nasceu no virar do século, quando Mel Young começou a usar o futebol como
instrumento de integração social de pessoas sem-abrigo para “quebrar barreiras, destruir
estereótipos”112 e que, no início de 2016, somava 74 países membros, incluindo Portugal (HWC,
2015a); e o Football For Hope113, instituído pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) em
2005 (FIFA, 2015b) para “usar o poder do futebol como ferramenta para o desenvolvimento
social”, disse Federico Addiechi114, diretor do departamento de Responsabilidade Social (FIFA,
2015a). Em dez anos de atividade, propiciou 450 programas organizados por 170 organizações
solidárias em 78 países, chegando a dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo.
Gonçalo Santos, responsável pelo programa Futebol de Rua, explicou em entrevista dada no dia
22 de outubro de 2015 na sede da CAIS, em Lisboa, que a organização solidária aderiu ao projeto
na sequência de uma reunião da Rede Internacional de Revistas de Rua, em 2003, onde foi

Mais informação em www.streetfootballworld.org/network-member/associa-o-cais, consultada em janeiro de 2016.
Mais informação em www.homelessworldcup.org/partner/portugal/, consultada em dezembro de 2015.
112
Mais informação em www.youtube.com/watch?v=66rmfyERkU8, consultada em dezembro de 2015.
113
Mais informação em resources.fifa.com/mm/document/afsocial/footballforhope/02/60/30/55/listofffh-supportedprogrammes20152016_english.pdf, consultada em dezembro de 2015.
114
Mais informação em www.fifa.com/sustainability/football-for-hope.html, consultada em dezembro de 2015.
110
111
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decidido envolver a comunidade de sem-abrigo e jovens oriundos de meios vulneráveis num
campeonato de futebol.
A pedra basilar do projeto é a noção de que o futebol pode ser um desporto inclusivo e utilizado
como uma estratégia inovadora de intervenção social junto de públicos vulneráveis, conferindolhes competências pessoais e sociais para combater a exclusão social e fomentar a vida ativa.
Está direcionado para pessoas sem-abrigo ou em situação de pobreza e exclusão social e visa
incentivar a autoestima, dignidade, consciência de pertença à sociedade (e melhoria da sua
imagem junto dessa mesma sociedade) e dos seus direitos de cidadania e, no global, o seu
desenvolvimento pessoal e social. Em paralelo, cria o ecossistema social necessário para que a
comunidade se consciencialize da problemática dos sem-abrigo, da pobreza extrema e da exclusão
social.
Em 2004, um ano depois da reunião da Rede Internacional de Revistas de Rua, a CAIS juntou-se
ao projeto e, em 2005, pôs no terreno um torneio envolvendo os centros de distribuição da revista
e instituições parceiras, apenas na região de Lisboa. O ano seguinte assistiu ao primeiro evento
nacional. “Nesse ano, a CAIS fez tudo: organizou os torneios concelhios, distritais, nacional e levou
a equipa ao mundial. Foi um erro, um esforço financeiro brutal”, afirmou Gonçalo Santos, que
começou a trabalhar na organização em 2008.
“A [minha] primeira medida foi ver que participações de empresas havia, para assegurar a
sustentabilidade do projeto”, disse (entrevista: 22/10/15). Decidiu também delegar nas
organizações parceiras locais a responsabilidade pelos torneios locais e distritais, até porque eram
capazes de “reunir apoios locais”, algo que não estava ao alcance de uma organização com
instalações físicas em apenas duas cidades, Lisboa e Porto. À CAIS foi reservado o papel de
promotora dos campeonatos nacional e internacional. Em Portugal, a organização solidária recebe
os vencedores dos torneios distritais e regionais para um torneio nacional (em 2014, pelo segundo
ano, teve lugar em Braga). Daí sai a equipa da seleção nacional, que tem direito a um estágio de
dez dias, no estádio da Luz, em Lisboa, graças à colaboração com a Fundação Benfica. O estágio
é muito mais do que apenas um evento desportivo e mantém em mira o objetivo de integração
social dos participantes, afiançou Gonçalo Santos (entrevista: 22/10/15). Um exemplo é, logo à
partida, o arranque dos trabalhos: “No primeiro dia, os jogadores equipam-se e ajudam a montar
o campo. Queremos que tenham de dar para poder receber”.
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Os jogadores selecionados são, preferencialmente, jovens oriundos de instituições e de sistemas
culturais diferentes e que não se conhecem entre si – esta é uma das estratégias seguidas pela
CAIS para promover a tolerância, a comunicação e a integração. Com um indisfarçável orgulho,
Gonçalo Santos contou como Portugal conquistou o terceiro lugar no campeonato do mundo da
Holanda, em setembro de 2015. E em novembro de 2015, três jovens do Futebol de Rua rumaram
a Manchester, na Inglaterra, para arbitrar o torneio inglês.
Assim, além de apoiar os promotores locais na organização das ligas e torneios distritais e
regionais e de organizar a final do torneio nacional e o estágio subsequente, a CAIS acompanha a
seleção em campeonatos e outros eventos organizados pelas associações internacionais a que é
filiada. Por último, promove sessões abertas de futebol para as instituições de Lisboa (as sessões

Move) e workshops em competências sociais e desportivas destinadas às organizações
participantes, reunidas sob o chapéu da iniciativa Move-te – Faz Acontecer.
Para todas estas iniciativas, é essencial o trabalho em rede com outras organizações solidárias ou
com o meio empresarial. Na sua página na Internet (2015b), a Homeless World Cup afirma que
“todos os nossos relacionamentos com patrocinadores são únicos, baseados numa compreensão
clara da estratégia de Marketing das empresas. Desenvolvemos propostas sob medida para
assegurar que se cumprem as metas e os objetivos, através da nossa multitude de plataformas
de comunicação e Marketing”115. Também a Street Football World contou na sua página na Internet
(2016) que beneficia de patrocínios de organizações solidárias, mas também de empresas como
a McDonalds ou a Coca-Cola116. Quanto à FIFA, a sua “Plataforma para o Desenvolvimento Social
e Parcerias Inovadoras” tipifica cinco tipos de instituições colaboradoras: organizações ligadas ao
mundo de futebol, instituições públicas (como governos ou agências governamentais), instituições
ligadas ao desenvolvimento (desde as Nações Unidas até bancos especializados), a sociedade civil
e o sector privado.
No Futebol de Rua, a plataforma é semelhante, explicou Gonçalo Santos (entrevista: 22/10/15).
Conta com o apoio organizações da sociedade civil, como associações solidárias para a
organização dos torneiros locais e distritais, ou a Fundação Benfica, em cujo espaço físico decorre
o estágio nacional. Tem acordos firmados com entidades públicas, como câmaras municipais, a
Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Juventude em Ação (que Gonçalo Santos
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Mais informação em www.homelessworldcup.org/about/sponsorship/, consultada em dezembro de 2015.
Mais informação www.streetfootballworld.org/festival16, consultada em dezembro de 2015.
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chama de “parceiro quase natural”) ou o Instituto Português do Desporto e da Juventude, que
desde 2008 tem financiado o projeto através de concursos anuais. O mundo do futebol, através
da FIFA, é um patrocinador fulcral desde 2012, também mediante concurso. E o sector
empresarial confere-lhe os meios necessários para a sua concretização prática, a dois níveis:
empresas de âmbito local, angariadas pelas entidades que têm a seu cargo a organização dos
torneios locais e distritais; e as de escopo nacional, sendo neste caso angariadas pela equipa da
CAIS.
Estas parcerias podem também ser estáveis ou esporádicas. Entre as estáveis está a firmada com
a CentralCer (posteriormente com a Fundação Luso). No âmbito do Programa Abrigo, que será
referido adiante, patrocina o Futebol de Rua desde 2004, data em que um anterior presidente da
CAIS, Henrique Pinto, partiu em busca de apoios empresariais para o projeto, contou Gonçalo
Santos (entrevista: 22/10/15). O grupo de bebidas começou por realizar donativos em espécie e,
em 2006, passou também a consignar ao projeto um apoio financeiro. São também parceiros
empresariais estáveis a Delta (café) e a Mikasa (bolas de futebol). Entre os apoios esporádicos
contam-se organizações como o estádio de Braga, nos dois anos que recebeu a final, ou o
kartódromo de Aveiro.
“Só a fase final do torneio conta com dezenas de empresas e organizações” como parceiras e
todas “têm a legítima expectativa” de receber algo em troca pelo apoio ao Futebol de Rua, afiançou
Gonçalo Santos. “A relação tem de ser win-win. Ainda que as empresas não o peçam, damos-lhes
destaque na revista, nos press release, fazemos referência nas conferências de imprensa”,
adiantou. Além do mais, no espaço físico dos eventos existem referências às marcas dos parceiros,
patrocinadores e sponsors. “É negociado caso a caso”, explicou (entrevista: 22/10/15).
No ano de 2014, o relatório de atividades do Futebol de Rua (CAIS, 2014b) especifica que foram
assinados protocolos e parcerias com cinco entidades: a Football For Hope da FIFA, o Instituto
Português do Desporto e da Juventude, a Fundação Luso, o Novo Banco e a Competir – Formação
e Serviços. No conjunto, estas entidades “garantiram, no seu todo, os mínimos logísticos e a
viabilidade financeira do programa desportivo” (CAIS, 2014b).
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Além dos patrocinadores principais, a CAIS manteve o apoio de 30 organizações, elencados na
tabela 19.

Tabela 19 – Mecenas que renovaram apoio
Delta Cafés
Jerónimo Martins
Optimus
PassMúsica
Mikasa
AFF Sports
Lidergraf
Rede Social de Aveiro
Florinhas do Vouga
Estádio Municipal de Aveiro

Danone
Sumo Publicidade
Media Cup
Citröen Portuguesa
Padrões Culturais
Sultaças
Café do Rio
SoundStation
EKIS
ISCA

Federação Portuguesa de Futebol
Plano Nac. Ética no Desporto
Associação Árbitros Futebol
Homeless World Cup Foundation
Street Football World
Street Football World Network
Homeless Football Association
Cruz Vermelha Portuguesa
Câmara Municipal de Aveiro
Controlinveste

Fonte: CAIS (2014b).

Ainda, conquistou ou reconquistou o apoio de 24 outros mecenas, como se vê na tabela 20.

Tabela 20 – Mecenas conquistados ou reconquistados
Câmara Municipal de Braga
Fundação Bracara Augusta
Rádio Universitária Minho
Hotel Axis Braga
Estádio Municipal Braga
Rede Ex Equo
Hotel IBIS Carnaxide
Centre Point

Zoetis
Model Stand
Fundação Benfica
Sport Lisboa e Benfica
Rádio Renascença
Projeto Educação LGBT
Trivalor
Manos Barros

GNRation
CTT
Chiquita
Fundação PT
TAXUS
Grupo 2045
B.Live
ADIDAS

Fonte: CAIS (2014b).

O relatório de atividades, relativo a 2014, do Futebol de Rua refere que foram ainda mantidas ou
firmadas parcerias com 25 organizações solidárias, com sete câmaras municipais ou juntas de
freguesia e com três organismos públicos. No total, o Futebol de Rua apoiou-se em 97 acordos de
parceria (CAIS, 2014c).
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7.3 Projeto Abrigo traduz esforço de relacionamento interorganizacional

A metodologia de estruturação dos negócios sociais e projetos de inclusão social em colaboração
com o meio empresarial, já analisada, assenta num suporte formal: a assinatura de contratos com
empresas mecenas, com direitos e obrigações claramente estipulados. O Protocolo Abrigo é o
principal instrumento de mecenato que a CAIS mantém com o meio empresarial, contribui para a
estabilidade de gestão da organização solidária e fornece um fundamental apoio financeiro ou
logístico a três dos projetos já analisados: Revista CAIS, CAIS Recicla e Futebol de Rua (o CAIS
Buy@Work é alvo de protocolo específico). “Estes projetos existem graças a parcerias firmadas
com empresas no âmbito do Projeto Abrigo”, assegurou Conceição Cordeiro (entrevista:
22/10/15).
O Projeto Abrigo é um contrato, com força legal, assinado pelo prazo de dois anos entre a CAIS e
empresas parceiras, detalhando quer o enquadramento de necessidade social e de sentido de
cidadania empresarial partilhado que motiva a sua assinatura, quer os compromissos assumidos
pelas partes. “A CAIS vai encontrar soluções para problemas sociais mas essas soluções
respeitam a todos: à sociedade civil, aos cidadãos individuais, às empresas, todos têm de ser
parte”, destacou Conceição Cordeiro (entrevista: 22/10/15).
É assim que, institucionalmente, a página na Internet da CAIS define o Projeto Abrigo (2015e):
“Representa um compromisso, a 2 anos, através do qual as empresas signatárias assumem a
CAIS e os seus projectos como parte integrante da sua política de Responsabilidade Social
Empresarial. Desde 2003, este Protocolo tem-se revelado de superior importância na manutenção
de toda a actividade da Associação”117. A formalização de um compromisso de médio prazo, sob
a forma de contrato, com direitos e obrigações claramente expressos, foi destacada por Conceição
Cordeiro como um elemento inovador no cenário nacional do relacionamento entre uma
organização social e o meio empresarial (entrevista: 22/10/15).
Fiel ao espírito de um relacionamento próximo com as empresas que presidiu à criação da CAIS,
o primeiro contrato foi assinado ainda antes de a associação completar uma década de existência,
para o biénio 2002/2003. Foi um ano de charneira para a CAIS, que então se preparava para se
transfigurar, deixando de ser uma estrutura concentrada na produção e distribuição da revista
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Mais informação em www.cais.pt/page/view/32/sobre-a-cais/projecto-abrigo, consultada em agosto de 2015.
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para se alargar a um espaço físico – um centro de dia em Lisboa, destinado a acolher a
comunidade de inserção, aberto em 2004 – e pronta a abraçar novas valências. Em 2005, foi
aberto o polo do Porto, próximo do albergue noturno da cidade, num edifício cedido pela Santa
Casa da Misericórdia do Porto.
O primeiro Projeto Abrigo contava com apenas cinco empresas, que se comprometiam a doar
bens ou serviços, não dinheiro vivo. Das cinco, duas doavam plafonds que a CAIS podia gastar na
compra de produtos seus: a BP e a Portugal Telecom. Três tinham como alvo o apoio à Revista

CAIS: a DHL Express Portugal fazia a distribuição, o grupo Lusomundo garantia publicidade nas
publicações Jornal de Notícias, Diário de Notícias e 24 Horas, e a Sacoor doava os equipamentos
distintivos utilizados pelos vendedores de rua. As obrigações assumidas pela CAIS resumiam-se à
publicitação da parceria e dos seus signatários, à operacionalização da revista e à elaboração de
um reporte dos resultados do acordo, aberto a propostas feitas pelos parceiros.
Nesta primeira fase, o Projeto Abrigo estava, portanto, intrinsecamente ligado à Revista CAIS, algo
compreensível já que a associação ainda estava a preparar a sua expansão para o formato mais
abrangente que hoje tem. Este facto é confirmado pelos pressupostos em que assentava o
contrato: reconheciam que a venda da revista pelos utentes não só permitia um espaço de
interação com pessoas socialmente integradas como também representava um rendimento que,
apesar de reduzido, podia evitar o recurso à mendicidade e ao pequeno crime. Ainda, desde a
primeira hora, foi reconhecido quer o papel interventivo da CAIS na autonomização dos utentes
quer a cidadania empresarial assumida pelas cinco empresas signatárias.
No espaço de pouco mais de uma década, a evolução foi notável. O Projeto Abrigo para o biénio
2013/2014 incluía já 29 empresas que, além de bens e serviços, financiavam em numerário
projetos específicos. Entre elas estão algumas parceiras desde a primeira hora: a BP Portugal, a
DHL Express Portugal ou a Fundação Portugal Telecom. Outras eram parceiras não fundadoras,
mas de longa data: a Abreu Advogados (inicialmente via PACSA – Henriques da Silva, Paes de
Almeida, Corrêa de Sampaio & Associados, sociedade que se fundiu com a Abreu e a
Lusojurist para originar a atual empresa), as concorrentes CentralCer (a partir de 2013/2014
através da Fundação Luso) e Unicer, a Lusa – Agência de Notícias de Portugal, a Ogilvy, a Sumo
Portugal e o grupo Entreposto (inicialmente através da ADL Automotive). Ainda, algumas eram
mais recentes: a C.E.C. Embalagens, a Cenor Consulting Engineers, a Competir – Formação e
Serviços, os CTT – Correios de Portugal, a Danone Portugal, a Datastorm – Serviços de
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Informática, a EgoClinic, a Fagor, a Ferneto, a Lisgráfica, a Mono Elétrica, a Padrões Culturais
Editora, a Página Binária, a Prosegur, a Puratos, a Ramalhos, o Santander Totta e a Staples.
Como nota complementar, diga-se que, no ano de 2014, quatro outras empresas começaram a
prestar serviços gratuitos à CAIS, mas não enquadradas no Projeto Abrigo. A ALPHAPPL dava
formação técnica intensiva em programação a um utente; a Bracing Consulting oferecia consultoria
em gestão ao CAIS Recicla; o Grupo Ergovisão patrocinava seis consultas por mês de optometria
e as necessárias próteses oculares, aos utentes do polo do Porto; e, em Lisboa, a Essilor oferecia
13 óculos a outros tantos utentes (CAIS, 2014c). Apesar de o palco por excelência das parcerias
da CAIS com o mundo empresarial ser o Projeto Abrigo, Conceição Cordeiro explicou que nem
todas as empresas querem assumir um compromisso a dois anos. Nestes casos, estabelecem-se
acordos pontuais, muitas vezes verbais. Simplesmente “há troca de informação, apresentação do
projeto, reuniões, eles respondem”, disse (entrevista: 22/10/15).
No momento da realização deste estudo de caso, o Projeto Abrigo para o biénio 2015/2016 tinha
sido já firmado, numa cerimónia pública nas instalações de Lisboa da CAIS, mas ainda circulava
pelas empresas para obter as respetivas assinaturas, pelo que não foi possível consultá-lo. Renovar
o protocolo foi uma das prioridades quando assumiu a gestão da CAIS, até porque já tinha sido
ultrapassada a data limite do anterior, conta a diretora-executiva. Contactou as empresas
aderentes ao contrato anterior, agendou reuniões, apresentou-se a si e a um novo protocolo. Não
havia, na altura, “um registo organizado” de contactos das parceiras, afirmou. No final do ano de
2015, aquando da entrevista concedida a esta investigação, Hélder Neto estava a preparar uma
lista de todos os projetos a executar no ano seguinte, de forma a poder elencar uma pool de
contactos para um.
Apesar de a investigação não ter podido consultar o articulado e anexos do Projeto Abrigo para
2015/2016, a contracapa da Revista CAIS elencava as empresas aderentes: Abreu Advogados, a
BP Portugal, a Bracing, a C.E.C. Embalagens, a Cenor Consulting Engineers, a Central Cervejas e
Bebidas, a CISION, os CTT – Correios de Portugal, a Danone Portugal, a DHL Express Portugal, a
Ergovisão, a Fundação Portugal Telecom, a Lisgráfica, a Lusa – Agência de Notícias de Portugal,
a MTPCM – Consultoria Informática, a Ogilvy e a Wall Street English (também parceira da Bagos
d’Ouro, de que falaremos no próximo capítulo).
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Quanto à Unicer, como vimos, a sua saída do projeto CAIS Recicla estava já prevista a saída e
várias outras parceiras não renovaram o apoio, como a Controlinveste (atualmente Global Media
Group), a Sumo Portugal, o grupo Entreposto, a Competir – Formação e Serviços, a Datastorm –
Serviços de Informática, a EgoClinic, a Fagor, a Ferneto, a Mono Elétrica, a Padrões Culturais
Editora, a Página Binária, a Prosegur, a Puratos, a Ramalhos, o Santander Totta e a Staples. No
caso destas últimas cinco empresas, a saída do Projeto Abrigo decorre da decisão tomada pela
CAIS de descontinuar a iniciativa Pão de Todos, para Todos, por razões que serão explicadas
adiante.
Assim, o mais recente Projeto Abrigo consultado foi o relativo ao biénio de 2013/2014118 e revela
que poucas empresas parceiras se comprometeram a entregar à CAIS dinheiro vivo, ainda que
consignado a determinado projeto. Além dos já mencionados Santander Totta e Competir (para o
projeto Pão de Todos, para Todos e para o Congresso CAIS, respetivamente) também a Fundação
Luso financiava o Futebol de Rua, através de um donativo em dinheiro e em produtos da marca
que poderiam ser vendidos, sendo o produto da venda receita da CAIS. Já a concorrente Unicer
patrocinava o CAIS Recicla, com um donativo em dinheiro concedido mediante o alcance de
objetivos pré-definidos, com apoio à formação e à coordenação da oficina, bem como com um

plafond anual para a compra de produtos manufaturados na oficina criativa da CAIS. A Danone
reduziu o apoio dado no biénio anterior, que se estendia também ao Futebol de Rua, à contratação
remunerada de utentes da CAIS na organização da Danone Nation's Cup e ao donativo de uma
bolsa de estudo durante três anos. Não deixou, contudo, de continuar a fornecer iogurtes aos polos
de Lisboa e do Porto, complementando assim a alimentação dos utentes, de permitir a presença
de um engraxador da associação nas suas instalações quinzenalmente e de autorizar a venda da

Revista CAIS nas suas instalações.
Por oposição, a larga maioria das signatárias do Projeto Abrigo entregava à CAIS bens ou serviços
enquadrados na respetiva atividade principal. Este grupo de empresas subdivide-se em dois.
No primeiro grupo, o apoio era consignado a um projeto específico. Assim, a Revista CAIS era
impressa pela Lisgráfica, embalada pela C.E.C., distribuída pela DHL e contava com publicidade
oferecida pela Lusa e Controlinveste (este último acordo extensível a outras iniciativas da CAIS).

118

No apêndice 8 encontra uma tipificação do Protocolos Abrigo, ao longo dos anos.
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O segundo grupo doava bens ou serviços à associação, não consignando o apoio a projetos
específicos. Três empresas ofereciam plafond para utilizar em produtos seus: a Fundação PT em
comunicações, os CTT em envio de correspondência e a Staples em material de escritório. A Ogilvy
e a Sumo colaboraram em matérias ligadas à estratégia e assessoria de comunicação, a Abreu
em assessoria jurídica e a DataStorm em serviços informáticos. A Entreposto disponibilizava a
utilização de uma carrinha e a Prosegur instalava e mantinha sistemas de alarme e deteção de
intrusos. Ainda, a Página Binária fazia manutenção de equipamentos elétricos e de ar
condicionado, a Fagor oferecia eletrodomésticos e assistência e a EgoClinic entregava à CAIS um
determinado valor por cada consulta dada pelo médico psiquiatra António Emílio Sampaio Correia.
Por último, a BP oferecia um plafond para gastar em combustíveis e admitia a possibilidade de
contratar utentes da CAIS caso necessitasse de reforçar o quadro de pessoal. Ainda, e fora do
Projeto Abrigo, a BP assinou o já mencionado acordo 10/300, ao abrigo do qual permitirá a três
centenas de utentes da CAIS frequentar estágios profissionais na empresa, durante um período
de dez anos.
Quanto à estrutura dos contratos assinados no âmbito do Projeto Abrigo, o mais recente contrato
consultado pela investigação, assinado para o biénio de 2013/2014, começa por identificar os
outorgantes e por tecer um conjunto de considerandos. Refere que o bem comum é “o objetivo
por excelência do agir humano” e que “a sua construção, a justiça e a paz, é uma obra que não
dispensa a colaboração de ninguém”. Atesta que o investimento em capital humano e financeiro
deve ser norteado para melhorar a situação individual de pessoas em situação de vulnerabilidade,
mediante os resultados obtidos para cada uma, e reconhece que a pobreza e a exclusão social
exigem um "maior e continuado investimento" em respostas a situações de emergência e
iniciativas que visam a sua "irradicação e prevenção".
Identifica na CAIS um parceiro privilegiado para a prevenção e irradicação da pobreza e exclusão
social e um "instrumento válido e eficaz de auto-valorização dos Sem-abrigo", que utiliza
"estratégias de inclusão e de intervenção sociocultural e política". Reconhece ainda o historial de
intervenção social da associação.
Já as empresas signatárias assumem desempenhar um “papel fundamental" na construção do
bem comum e admitem que a “cidadania empresarial” é um “imperativo ético”, pelo que não se
coloca em função de “marketing, moda ou circunstância”, mas sim "do cuidado que nos devemos
uns aos outros". Mediante estes dois pressupostos, declaram que o Projeto Abrigo se tornou
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"indispensável" às estratégias de intervenção da CAIS e assumem-no como "um investimento
empresarial de longo prazo" e uma "aposta forte e clara no trabalho sociocultural e político" da
organização solidária, "a favor de uma sociedade mais livre, igual, fraterna e sustentável", tanto
mais importante quanto a atual crise e o seu impacto na sociedade "tornam ainda mais urgente e
necessária esta cooperação entre sectores", o social e o com fins lucrativos.
Ainda, o contrato regula aspetos jurídicos como a entrada de novos parceiros, os termos da
comunicação entre os signatários e da realização de eventuais alterações ao teor do acordo e,
desde 2007, explicita os benefícios fiscais que os mecenas podem obter.
Especifica também os compromissos assumidos pela CAIS junto dos parceiros, como
contrapartida pelo seu mecenato. A associação obriga-se a divulgar os logotipos das empresas na
contracapa da Revista CAIS, a publicitar a parceria em ações de divulgação junto de órgãos de
comunicação social e a dar-lhes direito de preferência em quaisquer novas iniciativas que venha
a desenvolver. Assume também a responsabilidade de promover a troca de ideias e de
experiências entre os mecenas "sobretudo sobre questões de Responsabilidade Social e
Sustentabilidade" e de divulgar na Revista CAIS "práticas de Responsabilidade Corporativa dos
Mecenas", desde que se enquadrem na linha editorial da publicação e que seja exequível, do
ponto de vista da sua produção. Por último, compromete-se a reunir com os mecenas no final do
primeiro ano de vigência do contrato e, no final dos dois anos, a elaborar um relatório de reporte
de atividade.
Note-se que Projetos Abrigo anteriores chegaram a prever a existência de um relatório intercalar,
além da reunião com parceiros, e que o conceito do reporte de resultados da atividade da
associação estava já plasmado no primeiro contrato assinado, para o biénio 2002/2003. No
arquivo da associação, contudo, Conceição Cordeiro e Hélder Neto não encontraram qualquer
registo de reuniões intercalares ou de relatórios finais. Terá ficado, assim, por cumprir um passo
na relação comunicativa com o parceiro – o reporte de resultados – considerado por todos os
entrevistados como fulcral para a manutenção do trabalho colaborativo e implementado de forma
consistente por apenas um dos projetos, o Futebol de Rua. Este feedback, todavia, foi sendo dado
a todos os stakeholders através dos relatórios e contas publicados na sua página na Internet.
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7.4 A centralidade das parcerias para a sustentabilidade da CAIS

A parceria empresarial é “transversal” à CAIS, assegurou Conceição Cordeiro (entrevista:
22/10/15). Seja através dos apoios previstos no Projeto Abrigo, seja em protocolos autónomos
como os que viabilizam o negócio social Buy@Work, seja através de acordos pontuais, verbais e
informais, “em todos os nossos projetos há uma componente empresarial”, disse a diretoraexecutiva.
Para o ilustrar, deu o exemplo de uma iniciativa isolada realizada em colaboração, como ilustrativa
da forma como decorrem. O espaço de utilização comum das instalações em Lisboa estava muito
degradado e a CAIS queria recuperá-lo, dando-lhe alguma utilidade. “Sugerimos à AXA Seguros
que fizesse uma ação de teambuilding e voluntariado e trouxesse os seus gestores para conhecer
a CAIS e fazer uma horta” comunitária. Como nem a CAIS nem a AXA têm as competências
necessárias para a criação de uma horta, a associação acionou a sua rede de contactos e pediu
ajuda à Cercica – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de
Cascais.
A iniciativa conjunta reabilitou o espaço e deu origem a horta, que serve múltiplos propósitos. Para
a CAIS, além do imediato benefício da disponibilidade de produtos agrícolas capazes de compor o
cabaz alimentar disponibilizado na sua cantina social, a manutenção e responsabilização pela
horta é um outro passo no sentido da capacitação pessoal e social dos utentes. “São os nossos
utentes que regam, plantam, podam, tiram os produtos”, explicou. A AXA teve a oportunidade de
realizar um projeto enquadrado na sua política de Responsabilidade Social e que lhe permite
melhorar o ambiente interno e a produtividade dos trabalhadores.
As parcerias empresariais não são, portanto, exclusivamente viradas para a sustentabilidade
financeira dos projetos. “A CAIS acha que faz sentido, nas respostas sociais, ter a colaboração das
empresas e a sociedade civil, que tem aqui um papel também muito importante”, disse Conceição
Cordeiro (entrevista: 22/10/15). José Macieira (entrevista: 3/12/15) asseverou: “Temos a
perfeita consciência de que, se não for o apoio das empresas e do cidadão comum, a CAIS não é
sustentável”. Mais, diz o membro da direção, “a grande vantagem competitiva da CAIS é ter-se
habituando, desde o princípio, a trabalhar com empresas, sem dúvida. A minha perceção é que
essa abordagem se manteve ao longo dos anos”.

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |300

E não é essa a perspetiva da generalidade das organizações sociais, assegurou José Macieira
(entrevista: 3/12/15). “A maioria das instituições não está habituada a trabalhar de outra forma”,
está antes concentrada na sua missão, que “não é fazer dinheiro, é fazer o bem. Pensar na
sustentabilidade, durante muitos anos, foi secundário, quase”. Até porque, acrescentou, “durante
muito tempo, acreditaram que o Estado, de uma forma direta, teria um peso muito grande na sua
estabilidade financeira. Ao longo dos últimos anos, é perfeitamente óbvio que isso está a
desaparecer e a tendência é para continuar”, entende.
As crescentes vulnerabilidades sociais e a inversão do tradicional papel interventivo do Estado
estão a forçar o início de uma mudança. “Muitas instituições estão a posicionar-se de forma muito
diferente, no sentido de serem proativas, de definirem planos de ação”, um caminho que “levará
o seu tempo” até ser incorporado pela generalidade das instituições solidárias, entende José
Macieira (entrevista: 3/12/15).
No caso da CAIS, uma consulta aos relatórios e contas publicados na sua página na Internet
demonstra que o trabalho colaborativo com o meio empresarial e a sociedade civil é fulcral para
a sua sustentabilidade. Os subsídios públicos atribuídos no âmbito do acordo atípico assinado com
a Segurança Social asseguram cerca de metade das suas receitas, mas a outra metade advém na
quase totalidade de donativos, atribuídos por pessoas individuais ou por empresas, enquadrados
ou não no projeto do Protocolo Abrigo. A tabela 21 relata a evolução tipificada das receitas, até ao
ano de 2016. Apesar de o trabalho de campo junto da CAIS ter terminado em 2015 e de a
entrevista à Unicer, parceira e instigadora do CAIS Recicla, ter tido lugar em 2016, a investigação
foi concluída apenas em 2017, pelo que se entendeu ser útil atualizar os dados à data mais recente
disponível.
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Tabela 21 – Estrutura das receitas da CAIS
2013

%

2014

%

2015

%

2016

22 647

2,7%

48 322

6,2%

31 695

4,4%

31 517

5,0%

Subsídios

317 631

37,7%

435 648

56,1% 379 357

52,6% 354 696

56,1%

Donativos de empresas, dos quais

359 537

42,7%

94 924

12,2% 141 508

19,6% 110 956

17,5%

Em dinheiro

111 140

45 531

78 963

69 340

Em espécie 248 397

49 393

62 545

41 616

Vendas e prestações de serviços

%

Donativos de particulares

37 773

4,5%

100 651

13,0%

9 036

1,3%

45 056

7,1%

Donativos de instituições (revista)

64 820

7,7%

56 771

7,3%

56 858

7,9%

47 589

7,5%

Outras receitas

40 520

4,8%

39 781

5,1% 102 840

14,3%

42 582

6,7%

Receitas totais

842 928

776 097

721 294

632 396

Fonte: (CAIS, 2013, 2014c, 2015g, 2016).

Se o início da década de 2010 foi difícil para a CAIS, do ponto de vista financeiro – com vários
exercícios consecutivos com resultados negativos que em 2013 alcançaram os 62 543 euros –,
Conceição Cordeiro contou que o ano de 2014 foi de viragem, tendo fechado com um resultado
positivo de 30 378 euros. A inversão dos resultados negativos foi conseguida graças a um
importante contributo de Durão Barroso, adiantou. O antigo primeiro-ministro de Portugal e, na
altura, presidente da Comissão Europeia recebeu o Prémio Carlos V, no valor de 45 mil euros, e
repartiu-o em parte iguais entre o Liceu Camões e a CAIS, louvando o trabalho da organização
solidária em prol da melhoria das condições de vida de pessoas sem-abrigo, que se encontrem
em situação social e economicamente vulnerável, de privação material e exclusão social.
O relatório e contas de 2014 da CAIS refere também o encaixe de receitas decorrente da
consignação do IRS por parte de contribuintes particulares, resultante da campanha Robin dos

Bosques montada no ano anterior. Quanto às despesas, é de notar que a investigação detetou
uma discrepância nos valores divulgados no relatório e contas da CAIS relacionadas com as
despesas registadas nos anos fiscais de 2012 e 2013, que foram esclarecidas pela CAIS e se
deveram à existência de um “lapso na transposição do mapa contabilístico para a maquetização”
do documento publicado na sua página na Internet, justificou Hélder Neto, num esclarecimento
enviado por email a 20 de junho de 2016.
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A associação procurou também ser proativa na angariação de fundos, embora nem sempre com
o desejado retorno financeiro. Em 2014, lançou a campanha Apareceu, composta por cartazes
com a fotografia de utentes entretanto enquadrados na sociedade. A notória oposição aos cartazes
de pessoas desaparecidas despertou um interesse considerável nos meios de comunicação social,
tendo mesmo obtido um Public Relations Value (o valor comercial do espaço dedicado à sua
divulgação por meios de comunicação) calculado em 1,1 milhões de euros (CAIS, 2014c).
Contudo, apesar de a campanha ter sido estruturada pela Ogilvy (um mecenas do Projeto Abrigo
da CAIS, de que falaremos adiante) e de ter contado com a colaboração de inúmeras outras
empresas parceiras, os custos de produção da campanha, de 3 300 euros, não foram cobertos
pelos 1 200 euros de donativos que originou (CAIS, 2014c).
A evolução das contas em 2014 foi também influenciada pelo emagrecimento da estrutura e do
balanço. Nesse ano, aumentaram os subsídios estatais, que continuam a ser a principal fonte de
entrada de dinheiro, e os donativos de particulares mais do que duplicaram. Já os donativos de
origem empresarial caíram face ao ano anterior, muito devido à decisão tomada pela CAIS de
cessar projetos realizados em parceria, como a iniciativa Pão de Todos, para Todos ou o Congresso
CAIS, ambos terminados em 2013, e a elaboração de orçamentos mais modestos para a Revista

CAIS e para os eventos de celebração dos seus 20 anos de existência. Assim, as receitas da
associação advêm sobretudo de subsídios estatais (56%) e de donativos (33%).
Ainda assim, em 2014, o resultado “ultrapassou as expectativas orçamentais” (CAIS, 2014c), mas
não foi o suficiente para trazer a tranquilidade e garantia de um equilíbrio financeiro desejado,
tanto que foi de imediato consignado a despesa a contabilizar nos anos seguintes. Aliás, como se
pode ver na tabela 22, dificilmente a CAIS consegue uma situação confortável de cobertura das
despesas pelas receitas.

Tabela 22 – Evolução das receitas e das despesas da CAIS (euros)

Receitas da CAIS
Despesas da CAIS

2013

2014

2015

2016

842 928

776 097

721 294

632 396

909 634

745 718

689 442

635 570

Fonte: (CAIS, 2013, 2014c, 2015g, 2016).
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Os números tornam-se mais percetíveis se vistos sobre a forma da seguinte figura de linhas:

Figura 9 – Evolução da cobertura das despesas pelas receitas

2013

2014
Receitas da CAIS

2015

2016

Despesas da CAIS

Fonte: (CAIS, 2013, 2014c, 2015g, 2016).

O ano em que a investigação do estudo de caso teve lugar, 2015, estava a ser de profunda reflexão
interna (Conceição Cordeiro tinha assumido a gestão há oito meses), de procura de ferramentas
de comunicação e de gestão capazes de modelar as respostas sociais propostas pela organização
solidária de forma a maximizar o seu impacto social, dando resposta ao fio constante de pedidos
de ajuda que lhe chegavam, ao mesmo tempo que invertia a tendência de resultados negativos.
Na sua página na Internet119, lia-se que “não se esconde que 2016 apresente um resultado
financeiro negativo, ainda que sem expressão muito preocupante mas que trará para o exercício
de 2017 uma preocupação acrescida no que diz respeito à sustentabilidade da Associação” (CAIS,
2017b).
Assim, o esforço de reestruturação de contas da CAIS passou pela redução dos custos
operacionais a ritmo superior à queda das receitas operacionais. Os custos são, então, dominados
pelas despesas com trabalhadores, apesar de o quadro de pessoal ser composto por um número
significativo de trabalhadores subsidiados pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional
(CAIS, 2014c). Em 2014, de um total de 22 pessoas em funções, sete estavam enquadradas por
estágios profissionais e uma estava abrangida por um Contrato Emprego-Inserção +, destinado a

119

Mais informação em www.cais.pt/relatorios-e-atividades, consultada em julho de 2017.
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beneficiários de subsídio de desemprego, de subsídio social de desemprego ou de rendimento
social de inserção e que estejam a prestar trabalho socialmente necessário (IEFP, 2014).
Note-se ainda que, além das parceiras empresariais, a CAIS mantinha um relacionamento próximo
com outras organizações solidárias, que lhe permitia complementar o trabalho social. Ela própria
assumia-se como “um forte construtor de redes de comunicação e parcerias entre organizações
sociais, empresas e instituições públicas”120. Para isso, é vital o networking cosido com
organizações nacionais e internacionais. As organizações internacionais são:



International Network of Street Papers (INSP, sedeada em Glasgow, na Escócia)



European Federation of National Organisations (FEANTSA, com base em Bruxelas)



European Street Football World (que trabalha a partir de Berlim)



Homeless World Cup (também a partir da Escócia).

E as organizações nacionais são:



Estratégia Nacional Integração Pessoas Sem-Abrigo, pertencendo ao Núcleo de
Planeamento e Intervenção nos Sem-abrigo do Porto e de Lisboa (NPISA)



Plataformas da Triagem e Acompanhamento Social e + Emprego



Conselho Local de Ação Social de Lisboa



Comissão Social da Freguesia de Marvila



Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS)



União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Lisboa



Banco de Inovação Social



Rede Europeia Anti Pobreza



Rede de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) de Lisboa (membro
fundador)



Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) urbanas da Frente Atlântica e do
Centro Histórico do Porto, no Porto.

120

Mais informação em cais.pt/page/view/24/sobre-a-cais/about-cais, consultada em agosto de 2015.
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7.5 Estratégias de contacto e definição de parcerias

Além das parcerias com organizações solidárias, ao longo dos anos, um número crescente de
empresas e organizações associou-se à CAIS, em projetos estáveis ou pontuais. De que forma a
CAIS conseguiu chegar à fala com todos estes parceiros? Que estratégias tem implementadas para
as identificar, assegurar um primeiro contacto, obter um acordo e mantê-lo de forma estável e
prolongada no tempo? De novo, esta investigação constatou não existir uma estratégia codificada,
formalizada, mas sim uma prática decorrente da experiência de trabalho no terreno, numa lógica
de tentativa, sucesso e erro, que passaremos a identificar, mediante os testemunhos de todos os
responsáveis pela CAIS entrevistados.
Comecemos por Hélder Neto. No processo de abordagem a um potencial novo parceiro, o primeiro
passo é a seleção da organização a contactar. “Só vou a sítios que façam sentido para a CAIS ou
para o projeto específico em que estou a trabalhar” (entrevista: 23/10/15). A declaração
pressupõe desde logo um trabalho prévio: definir com exatidão o posicionamento da CAIS ou de
projetos específicos, determinar com rigor a sua missão e valores, os objetivos pretendidos e os

inputs necessários para os alcançar. Só sabendo onde se quer chegar é possível procurar o melhor
caminho.
O segundo passo implica a procura de potenciais parceiros com o perfil adequado não só para
uma associação como a CAIS como para um acordo para um projeto concreto. “Fazemos pesquisa
de empresas, vemos o que fazem [em termos de mecenato], os caminhos seguidos. Vamos buscar
informação a pessoas conhecidas, até à publicidade que fazem”. Nesta pesquisa, procura
sobretudo empresas com reputação de um comportamento ético ou, pelo menos, cuja atuação
pública não colida com os valores e a missão da CAIS. “Tento fazer essa seleção, para que a
parceria seja o mais positiva possível”, garantiu (entrevista: 23/10/15).
Em sintonia, Orquídea Dias deixou bem claro que qualquer proposta de mecenato apresentada
uma organização solidária tem de se integrar na estratégia de Responsabilidade Social da Unicer.
“Muitas das respostas negativas que damos é porque o projeto não se insere na nossa política de
responsabilidade social”, afirmou (entrevista 20/12/2016). No caso da Unicer, explicou que, após
auscultação dos seus stakeholders, em 2008, foi recentrada em duas áreas: a educação para o
empreendedorismo e as indústrias criativas. É nesta segunda área que se inserem a oficinas
criativas do CAIS Recicla.
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Identificado o alvo, o passo seguinte é o contacto. Dentro da organização, Hélder Neto considera
fundamental identificar a pessoa certa para estabelecer uma primeira comunicação pessoal e que
pode ocupar um de vários cargos hierárquicos: a liderança de topo, o departamento de
Comunicação, imagem e/ou Relações Públicas, o departamento de recursos humanos ou, em
certos casos, um departamento específico de Responsabilidade Social.
Uma vez identificada a pessoa certa na organização em causa, o passo seguinte é referido por
todos os entrevistados para este estudo de caso: se não estiver incluída rede de network da
organização solidária é fundamental traçar o seu perfil de forma o mais detalhada possível, para
melhor adequar os instrumentos e os canais de comunicação ao recetor em causa. Mas o cenário
ideal inclui um conhecimento prévio, um contacto que possa a referenciar, abrir caminho a uma
comunicação interpessoal. “É fundamental ter uma rede de conhecimentos e acioná-la”, disse o
responsável pela comunicação (entrevista: 23/10/15). A rede de contactos pode, assim, ser
basilar para o sucesso do próximo passo: agendar uma reunião.
Aqui é importante ter em atenção o timing e, sempre que possível, agendar contactos para a época
em que o mecenas prepara o orçamento para o ano seguinte, ou seja, até ao último trimestre de
cada ano. “Este último trimestre é essencial para um apoio”, disse Hélder Neto. A CAIS tenta
antecipar os seus próprios prazos de aprovação de plano de atividades, algo “nem sempre é
possível”, acrescentou (entrevista: 23/10/15). Em 2015, o plano de atividades para o ano
seguinte foi terminado no dia 5 de novembro, data da assembleia geral que o aprovou.
Por último, quando os projetos obtêm resultados positivos demonstráveis, o responsável pela
comunicação da CAIS procura contactar as empresas que tenham recusado apoiá-los, no passado.
“Gosto de mostrar a uma empresa o que perdeu por não nos ajudar. Até pode ser que, no futuro,
venham a participar”, avançou (entrevista: 23/10/15).
Uma vez conseguida a reunião, o responsável pela comunicação segue a mesma metodologia.
Primeiro, explica o projeto da forma o mais clara possível, o impacto social que pretende obter,
junto de que públicos e de que forma. Depois, elenca em detalhe o que espera do parceiro, em
que condições e em que prazos. Do lado do mecenas, é fundamental saber em pormenor do que
trata o projeto, qual o valor social que acrescenta, o que é esperado dela, que dificuldades se
antecipam, ou seja, ter a informação necessária para ajuizar se se trata de um projeto estruturado,
cujo promotor está comprometido em levá-lo a cabo e lutar pelo seu sucesso. “Se as instituições
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forem às empresas ou a qualquer outra entidade com um projeto bem estruturado, tem muito
mais sucesso”, rematou Orquídea Dias (entrevista 20/12/2016). E atestou Gonçalo Santos:
“Quando conseguimos uma reunião, por norma saímos com uma resposta positiva, ainda que
informal” (entrevista: 22/10/15).
Nessa mesma reunião de apresentação do projeto social, Hélder Neto também pormenoriza o
plano de comunicação estruturado e estima a divulgação mediática que poderá ter. Este foi,
curiosamente, um fator desvalorizado pela Unicer, garantindo que, ela própria, não toma a
iniciativa de fazer divulgação sistemática dos seus projetos de Responsabilidade Social. “Não
comunicamos muito o que fazemos. Se calhar vamos comunicar mais”, admitiu Orquídea Dias,
salientando logo depois que “a Cláudia [Fernandes] também não deixa escapar, sempre que se
fala do CAIS Recicla a Unicer está associada”.
Hélder Neto disponibiliza-se, ainda, para receber críticas e contributos dos parceiros. Como
exemplo deu, de novo, o Prémio Reflex. As fotografias eram expostas ao público em Lisboa, mas
a CAIS sugeriu criar uma versão itinerante, que passasse por regiões onde parceiros locais as
acolhessem e cujo perfil se ajustasse a uma exposição de fotografia. “Perguntamos às parceiras
se conheciam alguém neste ou naquele sítio, quisemos que sentissem que fazem parte do
projeto”, esclareceu o responsável pela comunicação (entrevista: 23/10/15). O resultado foi muito
positivo, assegurou. A este propósito, refira-se que a história do Prémio de Fotografia Reflex ajuda
a compreender a importância do diálogo com os parceiros, da flexibilidade na procura de soluções
para problemas e na comunicação interpessoal. Hélder Neto contou que o principal mecenas foi
sempre o Banco Espírito Santo/Novo Banco, mas as notórias dificuldades financeiras atravessadas
pela instituição financeira levaram-na a reduzir o montante doado à edição de 2015, o ponto de
pôr em causa a sua continuidade.
Pelo impacto que reconhecia à iniciativa, todavia, não se opôs à entrada de novos parceiros.
Através da sua rede de contactos, Hélder Neto sabia da intenção da Siemens em criar um prémio
Urbanidades e, sem desvirtuar o carácter e objetivos da iniciativa, a CAIS adotou a vida urbana
como tema da edição de 2015, o que lhe permitiu criar uma nova categoria. “O Novo Banco
continuou como patrocinador principal do Prémio Cais/Novo Banco e a Siemens foi o main

sponsor do Prémio Urbanidades”, explicou (entrevista: 23/10/15). Esta distinção foi atribuída a
uma fotografia de um comboio (da Siemens) a passar a ponte 25 de abril, em Lisboa.
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Também Gonçalo Santos sugeriu metodologias para identificar e selecionar potenciais parceiros
para o Futebol de Rua. Procurar rankings das cem melhores empresas e abordar as que tenham
uma atividade e postura compatíveis com um projeto de desporto socialmente inclusivo. Ou
empresas que recentemente se tenham instalado no espaço físico onde a CAIS opera e procurem
projetos de Responsabilidade Social conducentes a uma maior aceitação e assimilação pela
comunidade.
Gonçalo Santos desenvolveu já uma estratégia de comunicação e engajamento com parceiros que,
apesar de não estar codificada, é seguida todos os anos, nos vários momentos de preparação e
execução dos torneios e campeonato de Futebol de Rua. O arranque é feito nos meses de janeiro
e fevereiro, quando é elaborado o relatório de balanço da edição anterior e é projetada a que então
começa, explicou. Até ao final do primeiro trimestre, estes dois documentos são enviados à rede
de parceiros, com dois objetivos: dar feedback do impacto obtido com a edição do ano anterior e
incentivar o parceiro a reativar o apoio para a seguinte. “Consoante o parceiro, pedimos a
reativação do apoio ou dizemos que estamos disponíveis para outro modelo, se ele assim o
pretender, e pedimos uma reunião para debater o assunto”, explicou. O figurino de cada acordo
é ajustável às necessidades do projeto e às capacidades e interesses do parceiro, justificou.
Por norma, o contacto é feito pela mesma pessoa, um fator de sucesso “muito importante”, já
que o relacionamento assenta muito mais numa “comunicação pessoal” do que institucional
(entrevista: 22/10/15). Quanto ao contacto com potenciais novos parceiros, Gonçalo Santos
repetiu o que a investigação tinha já ouvido de outros responsáveis da CAIS e ouviria, ainda, da
Associação Bagos d’Ouro, que será analisada no capítulo seguinte: o conhecimento pessoal ou a
indicação de um nome de contacto por alguém conhecido é a melhor estratégia para abrir portas.
É, portanto, através da network pessoal de Gonçalo Santos ou da equipa da CAIS que se procuram
formas para facilitar a chegada à fala com um potencial parceiro e, em caso positivo, estabelecer
um primeiro contacto – por telefone ou, se possível, pessoalmente. Só depois é formalizada uma
proposta. “Muito raramente segue um email sem que tenha havido um contacto prévio”,
asseverou (entrevista: 22/10/15).
Consoante o apoio dado, as empresas recebem o estatuto de entidade parceira, de apoio ou de
parceiro local. Cada distinção implica diferentes graus de envolvimento no projeto e também
diferentes graus de visibilidade pública. É um incentivo a que o mecenas se comprometa o mais
possível com o projeto.
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Apesar de a metodologia estar estabilizada, encontrar parceiros privados disponíveis para
colaborar com o Futebol de Rua é tarefa difícil. “Sabemos que a Responsabilidade Social se divide
em 50% para o ambiente, 25% para crianças e 25% para doenças graves”, assegurou Gonçalo
Santos (entrevista: 22/10/15). Uma organização vocacionada para a capacitação e inclusão social
de pessoas sem-abrigo ou em forte privação social e material não consta, assim, das prioridades
de benfeitoria dos programas de Responsabilidade Social Empresarial.
Da mesma forma, José Macieira lamentou a pouca disponibilidade dos mecenas para converter o
apoio em dinheiro não consignado, que possa ser utilizado para sustentar a estrutura da
organização, em particular os recursos humanos. O facto de a larga maioria dos apoios dados no
âmbito do mecenato empresarial ser entregue em géneros é positivo, “mas traz um problema:
precisamos de dinheiro”. É um “pormenor essencial que não sei como resolver”, admitiu
(entrevista: 3/12/15). O gestor calcula que os recursos humanos podem representar 60% a 70%
dos custos de um projeto, mas as empresas estão mais interessadas em associar-se a iniciativas
concretas, de preferência efémeras e que não obriguem a um compromisso de médio ou longo
prazo, do que em garantir a sustentabilidade da macroestrutura da organização solidária. “É mais
fácil ‘vender’ uma ideia inovadora às empresas do que dizer que tenho 30 mil euros a sair todos
os meses em custos com o pessoal. Não há quem me ajude a sustentar a própria estrutura!”,
lamentou.
É aqui altura de mencionar uma hipótese levantada à partida pela presente investigação, mas que
não foi apoiada de forma indiscutível, como se esperava, por qualquer um dos responsáveis da
CAIS contactados: a de que a reputação da organização solidária é um ativo tão importante – para
a sua capacidade de desempenhar a missão social junto dos públicos-alvo, para captar a boa
vontade das entidades públicas reguladoras, para obter a colaboração ativa de voluntários e da
sociedade civil – que seria tomado um grande cuidado para que não se associasse a empresas
cuja atuação ou reputação pudessem beliscar o seu bom nome. As entrevistas com os
responsáveis pela CAIS – bem como com os da Bagos d’Ouro, como veremos adiante –
desmentiram parcialmente esta presunção: a necessidade imediata de apoio financeiro, logístico
ou em géneros é tal que (quase) toda a ajuda é bem-vinda.
É certo que há exceções. O projeto Pão de Todos, para Todos, por exemplo, foi descontinuado,
por decisão da atual direção da CAIS. Hélder Neto explicou que a imagem do patrocinador se
sobrepunha de tal forma à da CAIS ou da iniciativa que, em vez de ser uma medida promotora da
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inclusão social, assemelhava-se antes a uma campanha de ativação da marca do mecenas. “Não
podemos deixar que a empresa tome conta dos eventos com a sua marca”, justificou Hélder Neto
(entrevista: 23/10/15). Nem o facto de ter o apoio direto de cinco empresas e “uma grande
visibilidade”, nas palavras de Conceição Cordeiro, travou o seu fim (entrevista: 22/10/15).
Estão aqui em causa limites à publicitação da parceria. Por princípio, Hélder Neto não levanta
objeções a que um mecenas divulgue a participação num projeto específico ou na CAIS no seu
todo, mas distingue dois tipos de publicitação. A que resulta de uma relação equilibrada entre as
partes e celebrada em benefício último do objetivo social que se pretende atingir; e a que tem
como principal objetivo branquear a atuação do mecenas ou conferir-lhe ganhos de reputação. “A
partir do momento em que se sente que a organização está a ser manipulada, tem de se ter
cuidado”, afirmou. “O apoio não pode desvirtuar o projeto”, acrescentou (entrevista: 23/10/15).
Não quer isto dizer que um projeto de impacto social não possa ser ajustado, explicou, mas apenas
que o seu âmago tem de ser definido pela organização solidária (entrevista: 23/10/15). Mesmo
que esse apoio seja dado em numerário, tão necessário para a sustentabilidade da própria
organização. Hélder Neto defende que tudo tem de ser “muito bem medido, caso a caso. O
coração até pode dizer para aceitarmos o dinheiro, porque precisamos dele, mas temos de ser
racionais, porque pode acabar com tudo o resto. Só devemos aceitar dinheiro para projetos que
sejam coerentes com a nossa visão” (entrevista: 23/10/15).
Também em matérias de linhas vermelhas traçadas pela CAIS, Gonçalo Santos assegurou fazer
“algum levantamento prévio” sobre as empresas a que o Futebol de Rua se associa, ainda que
não o aprofunde. “Desde que não esteja a fazer alguma coisa ilegal, podemos fazer uma parceria”,
admitiu (entrevista: 22/10/15). Não vê incompatibilidade, por exemplo, numa putativa
colaboração com uma empresa cujo principal produto tenha reconhecidos efeitos nocivos para a
saúde, como uma tabaqueira, e um projeto de inclusão social pelo desporto. “Se fossemos
puristas não teríamos o apoio de ninguém”, rematou (entrevista: 22/10/15). Curiosamente, em
meados de 2017, a página na Internet da CAIS121 referia precisamente a Tabaqueira como
mecenas de um outro negócio social da organização solidária, o Lavauto (CAIS, 2017a).
Ou seja, só em casos extremos a organização solidária recusaria um mecenas empresarial, mas
assegura que o projeto desenhado em conjunto, ou proposto por uma das partes, privilegia em

121

Mais informação em www.cais.pt/cais-lavauto, consultado em agosto de 2017.
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primeiro lugar o projeto social em causa e cumpre a sua missão, ainda que traga benefícios de
alguma ordem ao parceiro. Ainda que esse benefício seja apenas a satisfação pessoal do altruísmo
cumprido, perguntou a investigação? Ou, por outras palavras, o altruísmo como motivador da
responsabilidade social é um fator determinante? Da parte dos entrevistados da CAIS, a resposta
foi, globalmente, negativa.
Hélder Neto secundou José Macieira no reconhecimento de que muitos mecenas colaboram com
organizações solidárias não por razões altruístas, mas para obter vantagens de Relações Públicas,
relacionadas com a melhoria da sua imagem e reputação junto dos stakeholders ou para
branquear os efeitos de alguma atuação lesiva à sociedade ou ao meio-ambiente. “Todos sabemos
que há empresas a fazer Responsabilidade Social para melhorar a sua imagem, não vale a pena
esconder”, disse o responsável pela comunicação da CAIS.
Da mesma forma, Gonçalo Santos entende que a motivação da empresa ou do seu dirigente não
é uma condição determinante para que um trabalho colaborativo seja profícuo. “Não vejo
problema em associar-me a uma empresa que só quer beneficiar em termos de imagem, estou
interessado é em parceiros que queiram dar à comunidade” (entrevista: 22/10/15). Em todo o
caso, a questão da publicitação não se levanta com frequência: “Nenhuma das nossas empresas
nos pede publicidade e conseguimos até ter o apoio de empresas concorrentes”, referiu.
Questionado sobre se a motivação da maioria dos empresários é altruísta, José Macieira afina pelo
mesmo diapasão: “Eu acho que não é, a maior parte dos decisores não tem uma visão altruísta”.
Além disso, constatou, “a Responsabilidade Social começou a entrar na moda há uns anos” e
“alguns dirigentes de empresas veem a sua ação como o prolongamento do Marketing, não tenho
a menor dúvida”. Ou seja, reconhece que a prática comum no meio empresarial é a do interesse
próprio, mas não se opõe a que retire benefícios das ações realizadas no âmbito da
Responsabilidade Social, desde que não deturpe o propósito da iniciativa e a missão da
organização solidária em causa. É esta a realidade social em que se insere, as regras do jogo, que
tem de seguir. “Provavelmente [a motivação] não é altruísta, o que para nós está bem, desde que
participem”, mas com sempre com cuidado, ressalvou: “É um pau de dois bicos. Temos de saber
viver neste mundo empresarial”, acrescentou (entrevista: 3/12/15).
Até porque a Responsabilidade Social Empresarial é cada vez mais levada a cabo pelas empresas
e gerida de forma profissional. “Ao longo destes anos, vi as empresas entrarem na
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responsabilidade social de uma forma mais séria, clara e direta”, atestou José Macieira: “algumas
ajudam-nos e não querem sequer o logotipo divulgado”. Outras, apesar de terem a intenção de
colaborar na criação de valor social, estão demasiado pressionadas para a obtenção de crescentes
resultados financeiros positivos. “As empresas vivem num meio muito fechado, muito stressado”
e “a Responsabilidade Social, vem depois de depois de depois de depois” (entrevista: 3/12/15).
Não é, portanto, prioritária, lamentou.
O raciocínio do membro da direção da CAIS entronca numa das discussões recorrentes em torno
da Responsabilidade Social Empresarial. Admitindo que se trata de uma atividade positiva para a
empresa e para a sociedade (como vimos já, não é uma posição unânime), deve limitar-se ao
apoio desinteressado e anónimo a ações pensadas e executadas em prol exclusivo do ecossistema
ambiental ou social, com ou sem a colaboração com organizações solidárias, ou deve ser pensada
como uma atividade que, para ser sustentada no tempo e impacto real positivo, tem de assegurar
a existência da benefícios mútuos, quer para o ambiente e a sociedade, quer para a organização
solidária, quer para a própria empresa?
A descrença no altruísmo como elemento motivador da generalidade dos mecenas não impede a
CAIS de reconhecer a existência de empresas e gestores que se envolvem em ações de mecenato
e estabelecem parcerias com o sector social visando apenas o bem social. Hélder Neto admite
duas ordens de motivação para que o façam. Primeiro, não aparecer aos olhos da opinião pública
e de outras entidades solidárias como mecenas de apenas uma organização, para não serem
acusadas de parcialidade. Segundo, a iniciativa ou organização solidária apoiada é a tal ponto
coerente com a estratégia e a cultura da empresa tem um impacto positivo na motivação e
produtividade dos seus trabalhadores, vantagem considerada suficiente. Em todo o caso, disse o
responsável pela comunicação, há pessoas movidas, de facto, por altruísmo. “Hoje há uma nova
geração de pessoas em cargos de chefia que sentem algum gozo em apoiar projetos que fazem
sentido, por uma questão de satisfação pessoal”.
A propósito, José Macieira relatou uma história verídica para demonstrar que há dirigentes
empresariais com espírito altruísta. “Alguns têm e isso é tão bonito de ver”, exclamou o gestor.
Relatou então o dia em que arrancou, na prática, o programa de estágios BP Portugal 10/300.
Antes de convidar o presidente do conselho de administração da empresa a visitar as instalações
da associação em Lisboa, a CAIS tinha já identificado um utente com perfil adequado para uma
integração imediata no mercado de trabalho. A visita foi organizada de forma a assegurar que o
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utente estava presente, sem saber o que esperar. “Em jeito de filme, o presidente entrou, demoslhe um toque ao ouvido e ele, ali, perguntou: ‘Não queres trabalhar para a BP?’. A pessoa ficou
sem resposta. O presidente disse ‘Aparece lá amanhã’ e três dias depois estava a trabalhar na
BP! Eu quase chorava!”. Estas são, todavia, “claramente exceções”, disse Macieira (entrevista:
3/12/15).

7.6 Estratégias comunicativas potenciadoras de parcerias

A comunicação vive, nas organizações solidárias como em tantas outras entidades, numa
dicotomia aparentemente insanável. De um lado, é amplamente reconhecido o papel fulcral que
desempenha na criação e manutenção de um bom relacionamento com os stakeholders, na
captação e renovação de apoios oriundos da comunidade, do meio empresarial e dos serviços
públicos, na produtividade e harmonia interna, enfim, na global sustentabilidade da organização.
Do outro, a incapacidade prática de criar e manter um plano de comunicação estratégico, que
contemple as prioridades da organização e seja executado de forma sistemática, coerente,
profissional. A CAIS não é exceção, por várias razões.
Logo à partida, diz Conceição Cordeiro, porque as organizações da economia social vivem, hoje
mais do que nunca, sob uma pressão intensa exercida, por um lado, “pelas pessoas que cada vez
mais batem à porta a pedir ajuda” e, por outro, “pela redução dos apoios por parte da Segurança
Social” (entrevista: 22/10/15). A pressão criada por estas duas forças opostas tem o mérito de
levar as organizações solidárias a “procurar respostas que não imaginávamos que acontecessem”,
mas “obviamente dificulta” a gestão diária e a implementação de uma estratégia de médio e longo
prazo, incluindo o esforço comunicativo que poderia, paradoxalmente, contribuir positivamente
para a sustentabilidade da organização, reconheceu a diretora-executiva (entrevista: 22/10/15).
Conceição Cordeiro deu o exemplo do trabalho em rede desenvolvido pela CAIS, mas no qual
encontra margem de melhoria. “Trabalhamos em rede, mas a rede tem de ser alimentada e isso
faz-se com comunicação, com feedback e isso às vezes falha. Colar isto tudo [todos os elementos
de uma rede] com uma boa comunicação é absolutamente essencial”. E dá outro exemplo: o CAIS
Recicla vende produtos de ecodesign “feitos por pessoas muito sofridas, que disseram ‘Eu quero’,
a quem a CAIS deu a mão e que estão a preparar-se para o mercado de trabalho. É preciso
comunicar isto para dentro da CAIS e para fora – para o público em geral, para os parceiros e
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mecenas. O problema é que não sei como vender isto. São nichos de comunicação com estratégias
diferentes e que é preciso trabalhar” (entrevista: 22/10/15).
Dito de outra forma, é preciso adaptar a comunicação a cada subproduto da CAIS, a cada tipo de
recetor, a cada objetivo que se pretende atingir. A abordagem a um potencial parceiro é, como
vimos, pensada de forma a maximizar as hipóteses de chegar a acordo para o estabelecimento
de uma parceria mutuamente vantajosa. O arsenal de argumentos de que a CAIS dispõe para
convencer uma organização com fins lucrativos a colaborar tem, por isso, redobrada importância.
A estratégia de comunicação empiricamente e informalmente estruturada pela organização
solidária (mas não codificada) parte de uma base comum – a identidade da marca, que tem sido
unificada e reforçada pelo departamento de comunicação da CAIS – e das características
particulares de cada projeto. Assim, o discurso adapta-se mediante o projeto em causa.
A CAIS beneficia da notoriedade que lhe advém de duas décadas de trabalho ancorado numa
revista com exposição pública, até pelo original método de venda122. A reputação da marca da
organização solidária é, assim, um argumento comunicativo que a CAIS utiliza nas suas
abordagens, qualquer que seja a iniciativa em causa: desde o compromisso abrangente e de médio
prazo no âmbito do Projeto Abrigo até o apoio de mecenato a projetos particulares. “A notoriedade
da organização ou do projeto é um fator de escolha” da CAIS pelos mecenas, em detrimento de
outras organizações solidárias, garantiu Hélder Neto (entrevista: 23/10/15).
Com base no alicerce na notoriedade da marca, a CAIS constrói histórias em torno dos seus
projetos. “Sem histórias as coisas não funcionam, mas temos de as saber contar”, disse o
responsável pela comunicação. Referia-se à abordagem, à narrativa, à personalização, à
materialização do impacto social antecipado – ao storytelling. Já José Macieira (entrevista:
3/12/15), referindo-se ao projeto CAIS Buy@Work, dizia ser fundamental apresentar o utente que
prestaria o serviço aos potenciais mecenas. Era assim que tomavam conhecimento não só com a
pessoa a contratar para a tarefa, mas também que estabeleciam um raport emocional com um
projeto desenhado para inserir na sociedade uma pessoa específica, com rosto, e não um membro
abstrato da sociedade.

122
Apesar de não ser conhecido qualquer estudo sobre a notoriedade da marca CAIS, a longevidade e o sucesso na revista que esteve na sua
origem e lhe tomou o nome permite inferir que a marca tem de facto notoriedade, em particular nas cidades onde é vendida.
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Também Hélder Neto personaliza as histórias sempre que possível. Um dos seus instrumentos de
comunicação é um vídeo cujos protagonistas são os utentes. O tom da narrativa é,
preferencialmente, positivo. “O discurso dos ‘coitadinhos’ já não funciona”, assegurou. Ao invés,
o vídeo explica o caráter de capacitação da CAIS e dos projetos em específico. “As entidades
parcerias são cada vez mais seletivas, temos de comunicar de forma diferente das outras
instituições de solidariedade” (entrevista: 23/10/15).
Em simultâneo, o discurso tem de ser ajustado ao recetor. O responsável pela comunicação
procura conhecer a empresa e o interlocutor individual, saber quais as suas motivações e projetos
em carteira, como se comportam os concorrentes diretos, de que forma uma parceria com a CAIS
pode ser um elemento diferenciador, portador de vantagens competitivas. “Eu tenho de levar um
‘gancho’ que faça sentido para a empresa”, afirmou.
Um outro argumento comunicativo apontado pela CAIS é a possibilidade de prestar à empresa um
serviço que lhe possa ser útil, no decurso da atividade social em causa. O responsável pela
comunicação dá o exemplo de informação de mercado: em vez de contratarem uma empresa de
estudos ou de sondagens, as parcerias podem pedir à CAIS que recolha informação junto dos
utentes.
Já no que respeita ao CAIS Recicla, Hélder Neto tem uma estratégia clara. “Explicamos que é um
projeto de capacitação, transformador de vidas e que produz artigos com design, com sentido,
boa qualidade e apresentação, artigos premium” (entrevista: 23/10/15). Há por isso um duplo
enfoque comunicativo. Primeiro, o apelo ao sentido de responsabilidade do parceiro e ao desejo
de pertença ou participação num projeto transformador. “Estamos a pedir a uma empresa que,
em vez de comprar produtos à China, adira a um projeto com sentido e que incorpora o fator
humano e que use essa adesão como argumento distintivo junto dos seus clientes e fornecedores”,
disse. Em segundo lugar, a CAIS apresenta ao parceiro uma proposta de valor, a entrada num
segmento premium, que ultrapassa o mero altruísmo ou estratégia de Marketing e o associa a
uma peça de primeira água.
Além disso, o CAIS Recicla é ativo na procura de novos mercados, que potenciem o seu negócio
social, nomeadamente através da participação em feiras e encontros. Em 2014, expôs os seus
produtos na PaperGift e na Natalis, dois certames organizados na Feira Internacional de Lisboa.
Ainda, participou no primeiro Encontro de Conhecimento Local e Capacitação para o
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Desenvolvimento em Serralves, promovido pelo serviço educativo da fundação e a Associação
Engenharia para o Desenvolvimento e Assistência Humanitária (EpDAH), e na feira solidária dos
“Voluntários com Asas”, realizada na TAP. O projeto foi, ainda, apresentado na Conferência
Internacional INWORK, em 2014, como um exemplo de boas práticas de capacitação com vista à
empregabilidade.
O acordo seminal com a Unicer, o posterior com a Barclays e todos os que, entretanto, foram
sendo firmados, mais ou menos pontuais, com ou sem adesão ao Projeto Abrigo, surgem sempre
nas mesmas circunstâncias: um conhecimento pessoal, uma rede de contactos ativada. Não há
registos escritos das comunicações, talvez apenas troca de ideias por via eletrónica, mas sempre
informais. Nesta matéria, o testemunho de Cláudia Fernandes é semelhante ao dado a esta
investigação pelos restantes responsáveis da associação.
Por outro lado, no final de 2015, o CAIS Recicla estava a seguir os passos já dados por outros
projetos localizados em Lisboa, como o CAIS Buy@Work. Os dois projetos nasceram da iniciativa
de empresas que se quiseram aliar à organização solidária para desenvolver um projeto de
Responsabilidade Social. Mas chegaram ambos a um estádio evolutivo que os obrigou a uma
atitude mais proativa e a um esforço de comunicação externa, ainda que por razões diferentes.
No caso do CAIS Buy@Work, foi necessário alargar a base de parceiros para garantir a
sobrevivência económica e financeira do projeto. O CAIS Recicla encontrava-se no extremo oposto,
aquando da realização deste estudo de caso: o sucesso económico e financeiro tornou-o
independente do apoio do primeiro mecenas e levou-o a procurar ativamente outros acordos,
assumindo a necessidade de uma comunicação externa de caráter estratégico. Em 2015, no
momento desta investigação, estava em carteira a realização de um portefólio de todas as
referências produzidas e de um plano de comunicação, para captar mais parceiros. Estava ainda
a ser considerada a abertura de uma loja própria de venda ao público, nas instalações da CAIS na
cidade do Porto.
Seguindo a mesma lógica base, a rede de contactos, o relacionamento interpessoal e a
comunicação informal são basilares para o estabelecimento de acordos entre organizações
solidárias e empresas, respondeu José Macieira, que já ouviu “muitos ‘não’ antes de ouvir um
‘sim’”. O gestor reconhece que “podia ter os melhores gestores do mundo, mas infelizmente – ou
felizmente, é a vida – é preciso ter uma relação de forte confiança entre a pessoa que angaria [a
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parceria] e quem decide [aceitar ou não]”. Para demonstrar a tese, asseverou que o sucesso da
iniciativa Buy@Work deve-se a pessoas individuais e não a organizações, estratégias ou
procedimentos: “O sucesso decorre da presidente da assembleia geral da CAIS (desde 2013) e
também do GRACE, Conceição Zagalo, que facilitou os contactos. Nós tínhamos imensa
dificuldade em agendar reuniões”, admite (entrevista: 3/12/15).
Além disso, a promotora inicial da ideia, a MSD, tornou-se também uma advogada primordial.
“Não somos nós a vender o projeto, somos nós e a MSD a procurar empresas, algumas até
concorrentes entre si”, algo que apelida de “muito inovador e gratificante”. De novo, não é a
empresa [no caso a MSD] que aqui está em questão, mas sim as pessoas “que acreditaram no
projeto”, disse o membro da direção.
Uma vez captada a atenção de um potencial parceiro, será necessário conquistar a sua adesão,
através de uma abordagem pessoal e, de preferência, em presença. José Macieira (entrevista:
3/12/15) destacou três argumentos cumulativos a utilizar por uma organização solidária: o apelo
à solidariedade, a oferta de um serviço rigoroso e de qualidade e o alinhamento do projeto social
com a atividade da empresa parceira.
José Macieira fala de solidariedade, mas nunca de assistencialismo. “Não vamos pedinchar, temos
de ter um serviço muito rigoroso” e “uma linguagem empresarial”, de medição e reporte de
resultados. O argumento emocional, o apelo à caridade pela caridade, não é usado, assegurou.
Hélder Neto confirmou. Questionado sobre a eficácia de inserir uma forte carga emocional na
mensagem, baseou-se na sua experiência para dizer não só que o seu grau de sucesso é reduzido
como também que prejudica o trabalho de angariação de fundos da globalidade das organizações
solidárias. “Por não saberem o que fazer, muitas instituições quase minam o campo para quem
vai a seguir. Se eu fosse diretor de Marketing e tivesse de ouvir a ‘história da carochinha’ três ou
quatro vezes, da próxima, mesmo que me levassem alguma coisa mais útil, eu já estaria tão
cansado que não iria ouvir com a devida atenção, dar o devido valor”, explicou o responsável pela
comunicação (entrevista: 23/10/15). Do outro lado da mesa, estão pessoas como Orquídea Dias,
que confirma que o argumento emocional até pode sensibilizar quem o ouve, e por isso dificultar
a recusa do apoio, “mas não é fator de decisão” (entrevista 20/12/2016).
Assim, a linguagem quasi-empresarial com que a CAIS se apresenta é um fator positivo. “Dá
credibilidade porque falamos a linguagem” dos potenciais parceiros, exclamou José Macieira
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(entrevista: 3/12/15). A apresentação do projeto deve ser clara, concisa, completa, explicitando
o benefício social esperado, a razão pela qual se aborda aquela empresa em concreto e os
figurinos alternativos que podem consubstanciar a parceria.
O terceiro e último argumento utilizado por José Macieira é o alinhamento estratégico com a
identidade da empresa parceira e das suas marcas, bem como com a sua estratégia de
comunicação. “Não se dá a uma instituição porque é bonito, o projeto proposto tem de estar
alinhado com a política de Responsabilidade Social específica da empresa”, o que é uma
“abordagem totalmente diferente das instituições, que vão pedir indistintamente às empresas”. É
preciso, portanto, estudar de forma aprofundada o alinhamento estratégico e a perspetiva de
Responsabilidade Social de cada potencial parceiro, perceber se o projeto proposto se enquadra
e, em caso positivo, iniciar o contacto. José Macieira exemplificou o raciocínio com o putativo caso
de uma empresa de produtos para crianças e uma instituição ligada a órfãos. “A empresa pode
convencer os clientes a comprar produtos dizendo que com isso estão a facultar donativos para
uma associação que apoia crianças vulneráveis”, asseverou, numa alusão a uma iniciativa mais
próxima do Marketing de Causas do que da Responsabilidade Social.
Mas estas três estratégias não são uma panaceia. Sem o relacionamento pessoal e sem pessoas
com perfil ajustado – do lado da instituição e do lado da empresa – tudo é muito mais difícil. “Por
muito que se tente fazer o alinhamento estratégico, e depois de muitas tentativas de reunião, se
vier uma pessoa em quem a empresa tem confiança, marcam-se logo reuniões, até com quatro
empresas concorrentes na mesma sala!”. José Macieira (entrevista: 3/12/15) insiste: “O pontochave de sucesso é a confiança que os decisores têm na pessoa que está à frente do projeto”.
Um dos dois pontos-chave, mais precisamente. Um outro é o interlocutor empresarial. O gestor
acredita que “a sociedade está a dar à empresa capacidade para sobreviver e se desenvolver e,
portanto, a empresa deve dar em troca”, ou seja, contribuir para o sistema social onde se insere.
Mas mais do que uma obrigação moral reconhecida pela organização – que implicaria que o
envolvimento de mecenato com a sociedade fosse prosseguido estrategicamente e enquadrado
na atividade fulcral da empresa – está aqui em causa o perfil do decisor. “Tudo depende da
pessoa, do seu estado de espírito, da sua capacidade para devolver algo à sociedade”, disse o
gestor. “Há pessoas com sensibilidade, mas depois muda a pessoa e tudo acaba”, lamentou.
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A constatação da importância basilar que o relacionamento interpessoal tem no estabelecimento
de parcerias leva José Macieira, inclusive, a sugerir a aposta numa área de negócio recente.
Sabendo que as organizações solidárias “não estão, por natureza e por tradição, apetrechadas de
capacidades de gestão e de Marketing” seria “uma boa abordagem constituir-se empresas”
especializadas, que conheçam bem as necessidades quer das organizações sociais quer das
empresas interessadas em implementar programas de Responsabilidade Social e que façam a
melhor correspondência entre ambas. A analogia usada pelo responsável é ilustrativa: “Isto é um
carro com quatro rodas. Tenho de ter duas atrás a fazem o trabalho e duas à frente a puxar o
carro, que compreendam o que mercado exige e puxem pelo nosso trabalho” (entrevista:
3/12/15).
A proposta implica, portanto, um broker especializado em pôr em contacto a organização solidária
e a empresas cujos projetos sejam coerentes, “uma espécie de agência de meios que sabe do
que as empresas precisam, o que as associações têm a oferecer, que conheça bem os dois lados,
trabalhe bem a imagem, os produtos e a postura das associações e vendam Responsabilidade
Social às empresas”, concluiu. Este é o trabalho desenvolvido por empresas como a Call to Action
(Action, 2016)123 ou a Pedra Base (Base, 2016)124, que se têm posicionado no mercado português
precisamente como um intermediário entre empresas interessadas em desenvolver programas de
filantropia ou Responsabilidade Social e organizações solidárias interessadas nos ativos que o
mundo empresarial lhes pode fornecer.
Também Gonçalo Santos dispõe de argumentos específicos do Futebol de Rua, capazes de
persuadir uma empresa dos ganhos potenciais de uma parceria. Um é o efeito positivo de contágio
pelo facto de estar associada a uma iniciativa com grande visibilidade pública a uma causa social
apetecível, como o resgate de jovens de situações de risco de exclusão social. Estar publicamente
associada a uma causa social válida contribui positivamente para a melhoria da imagem e da
reputação da parceira, como já ficou demonstrado nesta investigação.
Igualmente eficaz, testemunhou, é o argumento do networking. Os parceiros do Futebol de Rua
são convidados a estarem presentes em todos os eventos organizados, com ou sem a presença
dos media. Desta forma, um líder de uma micro ou pequena empresa ou de menor notoriedade
pode encontrar-se, na mesma sala, com um responsável de alguma grande marca, nacional ou
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Mais informação em www.calltoaction.pt, consultada em junho de 2016.
Mais informação em pedrabase.pt, consultada em junho de 2016.
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internacional. “A nossa âncora é a FIFA e nenhuma empresa que nos apoia alguma vez conseguiria
estar ao lado da FIFA sem ser por nosso intermédio”, assegurou. Ou, acrescentou, “connosco,
podem entrar no Estádio da Luz, o que nunca conseguiriam sozinhas”. Ainda, a integração da
empresa parceira na network já conquistada pela iniciativa é uma oportunidade para comunicação
interpessoal inalcançável noutra circunstância, realçou o coordenador do projeto.
Outro argumento é o facto de o futebol ser “o desporto-rei”, com o maior número de desportistas
federados em Portugal. “O país para pelo futebol”, reconheceu Gonçalo Santos (entrevista:
22/10/15). Um projeto associado a um fenómeno desportivo e social tão popular tem, portanto,
mais hipóteses de sucesso do que se versasse um desporto de menor notoriedade e adesão.
Por último, a avaliação e comunicação do resultado da iniciativa e do seu impacto social é um
dissuasor de que Gonçalo Santos não prescinde. Todos somados, estes argumentos resumem-se
num só, adiantou: fazer o parceiro “sentir ownership do projeto” (entrevista: 22/10/15).
Note-se que tanto Gonçalo Santos quanto José Macieira salientaram a importância da prestação
de contas aos parceiros, de envio de feedback regular não só sobre indicadores dos projetos
concretos em causa, como do seu impacto social.
No caso do CAIS Buy@Work, a reformulação do micronegócio promovida por José Macieira levou-o a redobrar o esforço de reporte das contas e impacto do negócio. Todos os primeiros dias de
cada mês, os parceiros recebem um reporte completo relativo ao mês anterior. “Não falhou até
agora um único dia, é importante para dar credibilidade”, sobretudo quando estão em causa
empresas multinacionais, que acentuam de forma particular a tónica no reporte de informação e
na criação de real valor social, assegurou.
O reporte do CAIS Buy@Work integra dois tipos de informação. Primeiro, indicadores de execução
física do projeto, como o número de serviços de conveniência executados ou o número de lojas
visitadas. O projeto “tem crescido em todos os indicadores de produção”, assegurou José Macieira
(entrevista: 3/12/15). Os dados de 2014 comprovam a afirmação. Em 2014, o CAIS Buy@Work
prestou um serviço a 154 pessoas, que fizeram um total de 1 441 pedidos, mais do dobro dos
realizados no ano anterior. Daqui resultou numa receita média mensal de 635 euros para o utente
e um saldo positivo de 126 euros para a associação, já depois de pagos os custos operacionais
associados (CAIS, 2014c). Segundo, o resultado de questionários enviados de forma aleatória aos
beneficiários do serviço, destinados a classificar a experiência. “Pusemos a fasquia muito alta logo
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a partir do primeiro ano, quisemos que 80% das pessoas respondessem que o nível de serviço é
excelente, o primeiro de onze níveis. Temos sempre passado os 80% e já tivemos meses com
100%”, assegurou, com notória satisfação.
Quanto ao Futebol de Rua, o reporte de resultados é ainda mais detalhado e passa, inclusive, por
inquérito aos jovens participantes. Gonçalo Santos dá uma importância primordial ao reporte anual
de resultados entregue aos parceiros. O relatório relativo ao ano de 2014 assegura que o torneio
nacional foi promovido por 25 organizações locais e teve o apoio de sete câmaras municipais, três
entidades públicas e 62 empresas. Os torneios locais e distritais acolheram 853 participantes com
a ajuda de 336 trabalhadores sociais, psicólogos e treinadores e de 70 voluntários, vindos de 71
organizações solidárias em 89 delegações. No total, realizaram-se 425 jogos (CAIS, 2014b).
Para avaliar o impacto da iniciativa no projeto de vida dos participantes no campeonato mundial,
a organização realizou entrevistas abertas e um inquérito a jogadores da final nacional, treinadores
e responsáveis por organizações solidárias parceiras. De acordo com o Futebol de Rua Project
2014 – Monitoring & Evaluation Report, o inquérito é composto por 33 questões, agrupadas em
dez temas, de resposta aberta ou fechada. Do universo de 1 324 participantes na Grande Final,
foi selecionada uma amostra de 170 pessoas (136 jogadores, 17 treinadores e 17 trabalhadores
de associações de solidariedade). Da amostra, responderam ao inquérito 151 pessoas (88% do
total).
Como se vê pelas respostas plasmadas na figura 10, o acesso a uma experiência única foi a
característica mais salientada pelos participantes.

Figura 10 – O que é o Futebol de Rua para ti?
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Fonte: CAIS (2014a).
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O grau de satisfação dos participantes com a iniciativa resulta claro das respostas dadas ao pedido
de sugestões e recomendações, com a larga maioria dos inquiridos querer manter o modelo tal
como está estruturado. A sugestão de mudança mais vezes aventada foi o alargamento no tempo
dos eventos, o que pode ser interpretado como um indicador do grau de satisfação com as
atividades promovidas no âmbito do Futebol de Rua (figura 11).

Figura 11 – Sugestões e recomendações
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Fonte: CAIS (2014a).

Num outro inquérito, foi perguntado a participantes do Football For Hope Fest, do Homeless World
Cup e das Sessões Move se o programa tinha ajudado ao desenvolvimento de competências
pessoais e sociais. Responderam apenas 21 pessoas, pelo que não o apresentamos como um
indicador cientificamente rigoroso, mas apenas como um sinal genérico do valor social que as
iniciativas criam, tal como percecionado pelos utentes.
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Tabela 23 – O Futebol de Rua permitiu-te ganhar competências?
Festival Football for Hope
Sim
Não

Homeless World Cup
Sim
Não

Sim

Move Sessions
Não

Pontualidade

6

0

7

1

5

2

Confiança

6

0

7

1

5

2

Disciplina

6

0

7

1

5

2

Responsabilidade

6

0

7

1

5

2

Respeito

6

0

8

0

6

1

Autoconhecimento

5

1

8

0

5

2

Autoestima
Motivação

6
6

0
0

8
8

0
0

6
6

1
1

Comunicação

5

1

6

2

5

2

Conhecer outros

6

0

7

1

4

3

Cooperação

6

0

8

0

5

2

Trabalho em equipa

6

0

8

0

7

0

Desportivismo

6

0

6

2

7

0

Resolução de conflitos

5

1

7

1

6

1

Fonte: CAIS (2014a).

Um outro grande objetivo do Futebol de Rua é criar impacto positivo de longa duração na vida dos
participantes, através da retoma de estudos, entrada no mercado de trabalho ou formação
profissional ou, ainda, melhoria das condições de habitabilidade. Para o atingir, o projeto promove
as sessões Move, a iniciativa Move-te – Faz Acontecer, o torneio nacional Futebol de Rua e participa
no Football For Hope Fest e na Homeless World Cup. Numa amostra de seis jovens participantes
Football for Hope (três a viver em orfanatos e três com a família, em habitação social), todos
optaram por se matricular no sistema de ensino, no ano letivo 2014/205. Quanto aos oito
participantes no Homeless World Cup, sete começaram a praticar exercício de forma regular, os
quatro mais jovens matricularam-se no sistema de ensino e os quatro mais velhos começaram a
trabalhar. Ou seja, conclui o relatório, todos os 14 participantes regressaram aos estudos ou
começaram a trabalhar, “o que significa que 100% estão envolvidos em atividades fundamentais
para o seu desenvolvimento e inclusão social no curto e médio prazo” (CAIS, 2014a).
O reporte feito ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) inclui, ainda, o impacto
mediático da iniciativa. A CAIS alocou duas pessoas à função de comunicação do projeto, que
trabalharam em colaboração com os parceiros e mecenas. Emitiu dez press release (o dobro face
ao ano anterior), promoveu três eventos públicos e duas conferências de imprensa. Ainda,

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |324

produziu flyers, pósteres e calendários de jogos; dois roll-ups, duas telas de conferência de
imprensa, cartões de identificação; um cartaz, tarjas e bandeiras, certificados de participação e
um anúncio publicitário para rádio. Em resultado, em 2014 o projeto obteve 110 inserções na
imprensa, a que se somam entrevistas e reportagens em televisão e rádio (nomeadamente na
Benfica TV e na TSF, ambas parceiras do projeto), bem como em outros media, nacionais e
internacionais (CAIS, 2014b).
Quanto a resultados desportivos, a seleção portuguesa tem somado sucessos na Homeless World
Cup. Em 2009, disputou (e perdeu) a final com a Ucrânia; em 2010 conquistou o quarto lugar;
em 2014 ficou em sexto lugar; e em 2015 subiu ao pódio, na terceira posição. Note-se ainda que
um futebolista que participou no Festival Juvenil Europeu de Futebol de Rua, em 2009, depois de
crescer na Casa do Gaiato de Loures, chegou a ser contratado pelo Manchester United.
O relatório (CAIS, 2014b) concluiu que o projeto Futebol de Rua tem um impacto positivo na vida
dos participantes, já que desenvolveu o diálogo, a resolução de conflito, a ética e valores, melhorou
as competências pessoais e sociais, promoveu a prática regular de desporto e o acesso a
atividades culturais e recreativas, qualificou os participantes e os profissionais que utilizam o
futebol como ferramenta de inclusão social e criou consciência social sobre a pobreza e a exclusão
social. No global, criou mudanças de longo prazo nos participantes, visando a inclusão social.
Além feedback dado por iniciativas e micronegócios concretos, como já explanado, a CAIS no seu
conjunto declara ter também uma estratégia de reporte de desempenho aos stakeholders, em
particular aos parceiros. Este compromisso é assumido por Hélder Neto. “A avaliação do impacto
das ações é cada vez mais pedida pelos parceiros e vai ser uma tendência de futuro. Antes só os
grandes mecenas pediam, mas agora também os mais pequenos querem, estão a profissionalizarse. As empresas cada vez mais querem saber o retorno do seu apoio” (entrevista: 23/10/15).
Orquídea Dias diz o mesmo, por outras palavras, quando salienta o facto de Cláudia Fernandes
manter a Unicer ao corrente dos principais acontecimentos do CAIS Recicla, como os prémios
recebidos, os mecenas obtidos, a evolução das vendas. “No fundo, faz um relatório e contas do
CAIS Recicla e tem o cuidado de dizer o número pessoas que por lá passaram, as dificuldades
sentidas com essas pessoas, o seu perfil”, mas também “os casos de sucesso (não tantos quanto
desejaríamos), mas há pessoas ganham autoestima, a ter confiança no seu trabalho, nelas
próprias e conseguem voar. São vidas recuperadas”, afirmou a responsável da Unicer.
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Uma vez obtido um apoio do mecenas, estabelece-se uma relação de parceria que importa
alimentar. Hélder Neto assegurou que, no final de cada ano, envia aos parceiros em relatório de
reporte dos resultados do trabalho e da atividade da CAIS e lhes comunica o calendário dos eventos
a decorrer no ano seguinte. A comunicação “ajuda a criar uma relação de confiança”, disse
(entrevista: 23/10/15). Contudo, a prática da CAIS – pelo menos até à data da realização desta
investigação – é a inversa: os únicos reportes de atividade formais, estruturados, codificados a
que a investigação teve acesso foram os dos projetos Futebol de Rua e CAIS Buy@Work e os
relatórios e contas anuais.
Em suma, é desta forma que a CAIS comunica com os parceiros empresariais. São estes os termos
que entende que o relacionamento deve ter, as estratégias comunicativas que tem vindo a
empregar e os resultados obtidos. São estas as lições que podemos tirar de anos de experiência
da organização solidária dedicada à valorização e reinserção social de pessoas sem-abrigo, com
uma notoriedade e atuação de âmbito nacional, sede em Lisboa e polo no Porto mas com atividade
noutros locais, como Coimbra.
Esta investigação tinha, desde o início, definido que assentaria as suas conclusões num estudo de
caso múltiplo, de duas organizações que, partilhando o mesmo perfil comunicativo e de
relacionamento interorganizacional, tivessem espectros de atuação diferentes. O segundo estudo
de caso, que será de seguida explanado, tem inúmeros pontos em comum com a CAIS, e outros
tantos de diferenciação. Logo à partida, trabalha com crianças vulneráveis numa das regiões mais
pobres, isoladas e graciosas do país.

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |326

Capítulo 8. Associação Bagos d’Ouro
A leveza das encostas escavadas em socalcos e, no início de junho, riscadas do verde da folhagem
da vinha deixa uma indelével primeira impressão do Douro. A magnificência da paisagem, as vilas
cuidadas, a sinalética a anunciar marcas centenárias de Vinho do Porto, a afabilidade dos
durienses e a riqueza do vinho lá produzido remetem para a abundância, o luxo, o lazer. É tão
dominante este primeiro impacto que é fácil não aprofundar, não descobrir uma segunda camada,
a que mostra uma das regiões mais pobres de Portugal, mais isoladas, onde são recorrentes as
baixas qualificações, o desemprego e a precariedade, o alcoolismo ou a violência doméstica.
Neste segundo nível de análise do Douro, as perspetivas de futuro, de uma vida melhor, estão
distantes. O Censos de 2011, do Instituto Nacional de Estatística, indica que o poder de compra
no Douro corresponde a 74% da média nacional – é a quinta mais pobre região do país, tendo
atrás apenas as duas regiões do Pinhal, o Tâmega e a Serra da Estrela125. Quanto aos níveis de
escolaridade da população residente126, está nos últimos lugares da tabela: 8,8% da população
residente com mais de 15 anos de idade nem concluiu o primeiro ciclo do ensino básico (uma das
maiores proporções do país) e mais de metade (60%) não passou do 9.º ano de escolaridade. Só
16% acabou o secundário e 14% tem um grau de ensino superior, abaixo da média nacional (18%).
Quanto à população residente, os dados compilados pela Pordata127 mostram que, entre 1960 e
2011, o Douro passou de 312 821 para 205 157 habitantes, ou seja, perdeu cerca de um terço
da população em meio século. Particularmente aguda foi a perda de jovens: de 103 861 pessoas
com menos de 15 anos de idade, passou para 27 116, uma quebra de 74%; pelo contrário, o
número de residentes com mais de 65 anos de idade duplicou, para 47 421. À data dos últimos
Censos, grosso modo, por cada idoso havia cerca de três pessoas em idade ativa.
O Douro é assim caracterizado por um índice de poder compra baixo, por uma menor taxa de
escolarização do que a média nacional e por uma população residente progressivamente menor e
mais envelhecida – circunstâncias que criam as condições para que o ciclo da pobreza se
reproduza. Foi neste enquadramento que, em 2010, uma empresária de vinho do Porto e Douro
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A tabela onde consta esta informação pode ser consultada no anexo 4
A tabela com dados sobre a escolaridade da população consta do anexo 5.
O anexo 6 mostra a evolução da população residente.
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– Luísa Amorim – e um membro da igreja a trabalhar na região demarcada – Amadeu da Costa e
Castro – se encontraram no Museu do Douro e decidiram criar uma organização solidária com a
missão, definida desde a inseminação, de contribuir para que crianças vulneráveis alcancem todo
o seu potencial escolar e tenham uma inserção profissional positiva, de preferência no Douro.
Numa entrevista concedida no Edifício Amorim, em Santa Maria da Feira, na manhã do dia 4 de
julho de 2017, Luísa Amorim recordou a impressão que o Douro lhe causou quando, pela primeira
vez, lá trabalhou: “Chocou-me o nível de higiene, de analfabetismo, a solidão, o alcoolismo. E era
uma recente mãe. Eu, que nasci numa situação privilegiada, que tive acesso privilegiado (e o
acesso é importante), achei que teria capacidade para desenvolver algo” em prol das gentes da
região. A empresária quis recuperar a tradição de figuras tutelares – “o patrão, o padre, o
professor” – que assumiam a responsabilidade pelo bem-estar dos trabalhadores.
O “algo” que Luísa Amorim e Amadeu da Costa e Castro quiseram criar foi a Associação Bagos
d’Ouro, em 2010, assente na premissa de que “a educação é a melhor forma de inverter o ciclo
da pobreza e exclusão social, fintando um destino que parece traçado à partida”, como se ouve
num vídeo promocional realizado em 2016. Em 2011, foi declarada pelo ministério da Segurança
Social uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com o registo número 62/11. Apresentase aos parceiros com a missão de “promover a Educação de crianças e jovens carenciados do
Douro como forma de Inclusão Social no território” e com uma visão declarada: “para que as
grainhas de hoje sejam os Bagos d'Ouro de amanhã” (ABO, S/D, p. 2).
A Bagos d’Ouro tem sede em São João da Pesqueira, e instalações no Palácio da Bolsa, no Porto.
Foi lá que a investigação arrancou. Um primeiro contacto por email com a coordenadora-geral,
Inês Taveira, enviado a 27 de abril de 2017 por indicação de Rui Pedroto, teve resposta positiva.
No dia seguinte, por telemóvel, Inês Taveira mostrou total disponibilidade para colaborar com a
investigação e agendou uma entrevista, que teve lugar na manhã de 9 de maio de 2017. Lá foram
prestadas todas as informações pedidas, dado acesso à evidência documental existente no local
e prometido (e cumprido) o envio posterior de elementos em falta. Ficou também acordado que a
investigação passaria um dia de trabalho de campo, em Alijó, para observar a implementação da
metodologia da organização solidária. Foi marcado para 2 de junho de 2017.
Este capítulo está estruturado da seguinte forma. Começamos por caraterizar o ecossistema social
e económico em que a Bagos d’Ouro opera, como o contexto familiar das crianças e jovens, e
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descrevemos a metodologia de trabalho adotada pela Bagos d’Ouro. De seguida, debruçamo-nos
sobre as suas contas e os mecanismos montados para assegurar a sustentabilidade, destacando
a importância vital das parcerias estabelecidas com empresas, plasmadas em contrato oficial.
Essa informação destaca a importância da estratégia de comunicação adotada e que será descrita.
Por último, relatamos as conclusões a que chegamos após um dia de observação, no Douro, do
trabalho realizado junto das crianças e jovens, da família e da escola.

8.1 Como as grainhas de hoje serão os bagos de amanhã

Em 2016, em quatro concelhos do Douro – Alijó, Sabrosa, S. João da Pesqueira e Tabuaço – 51
crianças e jovens eram diretamente apoiados pela organização. Os psicólogos adstritos ao labor
diário no terreno têm como missão criar as condições necessárias para que as crianças e jovens

bago concretizem todo o seu potencial. Para isso, desenvolvem um trabalho de acompanhamento
direto de cada um, em ambiente escolar, mas também em casa, em interação com as famílias.
A participação da família e da comunidade escolar é fundamental olhando às características
socioeconómicas das crianças e jovens bago. Como se vê nos dados recolhidos pela Bagos d’Ouro
junto das famílias em 2016, as mães e, sobretudo, os pais têm baixos níveis de escolaridade. Mais
de metade não completou mais do que o sexto ano de escolaridade (figura 12).

Figura 12 – Famílias acompanhadas, por nível de escolaridade, em 2016
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Fonte: Bagos d’Ouro (2016).
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A baixa escolaridade convive com elevados níveis de emprego precário ou de desemprego, que
atinge em particular as mães, como se vê na figura 13.

Figura 13 – Distribuição das famílias, por situação face ao emprego, em 2016
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Fonte: ABO (2016).

Não é, portanto, de estranhar que o nível de rendimento seja muito baixo. Como se lê nos
indicadores estatísticos todos os anos publicados nos relatórios e contas da Bagos d’Ouro, o
rendimento de referência de quase todas as famílias é a um indexante de apoios sociais (IAS) que,
em 2016, correspondia a 419,22 euros – menor do que o salário mínimo nacional (figura 14).

Figura 14 – Distribuição das famílias acompanhadas, por nível de rendimento, em 2016
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Fonte: Bagos d’Ouro (2016).

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |330

A somar à fragilidade educativa, laboral e de rendimento, são ainda comuns problemas de
alcoolismo, violência doméstica ou, no global, de práticas parentais desadequadas (figura 15)
.

Figura 15 – Famílias por desempenho de responsabilidades parentais, em 2016
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Fonte: Bagos d’Ouro (2016).

Neste contexto, promover o sucesso escolar é uma batalha com inúmeras frentes e sem um
manual de instruções. “Quando entramos no Douro, ninguém nos disse como fazer. Sabíamos a
que a nossa missão eram as crianças e jovens na área da educação, mas as solicitações foram
mais do que muitas”, contou Luísa Amorim (entrevista: 04/07/17), e acrescentou: “As instituições
locais começaram a ver-nos como uma associação de urgência social e tivemos imensas
solicitações para responder. Mas dissemos que não é esse o nosso papel, nós somos uma
associação para apoiar a educação”.
A necessidade de encontrar uma metodologia profissional que potenciasse as hipóteses de
sucesso da intervenção da Bagos d’Ouro levou-a a procurar uma consultadoria técnico-científica
junto da Clínica Universitária de Psicologia da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade
Católica Portuguesa, um trabalho de dois anos completado em 2016. O estudo permitiu
reorganizar a intervenção social, focando-se na sinalização cada vez mais precoce e no
desenvolvimento de programas orientados por critérios de idade, desenvolvimento e contexto
social, e repensou o processo de avaliação, assente em objetivos e indicadores predefinidos (ABO,
2016). Daqui resultou uma intervenção estruturada em torno de três eixos.
O primeiro eixo, Educar para o Futuro, incide sobre o primeiro e segundo ciclos do ensino básico
e pretende ser de continuidade, com foco educativo e em contexto familiar. Aqui, o objetivo é
“promover competências pessoais e sociais, monitorizar e acompanhar a situação escolar (…),
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bem como identificar os apoios ao estudo de que possam necessitar para poderem levar a cabo
os seus objetivos” (ABO, 2016, p. 28). No âmbito do acompanhamento escolar, os psicólogos
trabalham áreas como a pontualidade e a assiduidade, a organização das matérias curriculares,
a realização dos trabalhos de casa e a criação hábitos e desenvolvimento de técnicas de estudo.
O segundo eixo, Integrar para no Território, destina--se aos alunos do terceiro ciclo, secundário e
superior com bons resultados escolares, mas sem recursos financeiros para prosseguir estudos.
Nesta fase da sua vida, os jovens são confrontados com a necessidade de decidir se prosseguem
estudos em cursos profissionais ou regulares, se seguem para um curso superior ou se ingressam
no mercado de trabalho. Para garantir uma escolha vocacional adequada, e consciente de que
muitos jovens desconhecem as possibilidades de trabalho existentes na região demarcada do
Douro ou, até, não projetam no seu futuro uma vida diferente da dos seus pais, a Bagos d’Ouro
procura promover o autoconhecimento, a autonomia e a autoconfiança, enriquecer o imaginário
profissional e orientar o jovem para que obtenha as competências profissionais e as soft skills
necessárias para a futura integração profissional. Em 2016, 57% dos jovens dizia querer prosseguir
estudos além do 9.º ano de escolaridade e 43% pretendia escolher um curso profissional orientado
para o mercado de trabalho (ABO, 2016).
Por último, a metodologia inclui o eixo do Apoio Social à Família, para capacitar os pais no que
toca à resposta emocional e responsabilidades parentais. Aqui, é fundamental o contacto regular
para incentivar a criação de hábitos de estudo e valorização da escola ou a prestação assistência
de emergência (por exemplo alimentar), quando necessário. Este apoio assistencialista foi fulcral
logo no arranque do projeto, quando era imperioso ganhar a confiança da comunidade escolar e,
sobretudo, das famílias. Só assim seria possível intervir ativamente na vida dos meninos bago,
explicou Inês Taveira, coordenadora-geral da Bagos d’Ouro, em entrevista concedida na manhã do
dia 9 de maio de 2017, no Palácio da Bolsa, no Porto, onde se encontra o escritório central da
organização solidária.
Ainda hoje, a Bagos d’Ouro tem uma vertente assistencialista, por exemplo, atribuindo cabazes
alimentares ou material escolar fornecidos por dois dos seus parceiros de longa data. A título
ilustrativo, podemos referir uma família acompanhada por Carla Sousa, uma das psicólogas da
organização, que recebeu cabazes alimentares durante um curto período de tempo, na sequência
de uma situação de desemprego. Foi uma das 13 famílias que receberam ajuda alimentar, em
2016 (ABO). Ao longo dos anos, também houve famílias a quem a Bagos d’Ouro comprou
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vestuário, mobiliário de estudo ou até uma mala de viagem, sem a qual a visita de estudo não
poderia ser feita. Em 2016, indica o relatório e contas da associação, foram substituídas as camas
de cinco famílias de Alijó.
O assistencialismo ajudou a Bagos d’Ouro a ganhar a confiança necessária para uma intervenção
direta, mas não é a sua missão. No início, foi uma estratégia consciente de conquista de confiança
e abertura, até porque existe uma certa desconfiança no Douro relativa às pessoas vindas de fora,
desconfiança essa com raízes históricas, contou Luísa Amorim (entrevista: 04/07/17). Hoje, é
um recurso usado de forma parcimoniosa. A rejeição do assistencialismo enquanto missão é
partilhada por todas as pessoas ligadas à organização solidária e contactadas por esta
investigação. O rumo é bem claro: a educação e a inserção na vida ativa, preferencialmente na
região demarcada do Douro.
Estes três eixos são desenvolvidos, no terreno, por psicólogos pertencentes aos quadros da Bagos
d’Ouro. São eles quem acompanha as crianças e jovens, quem faz a ligação com as famílias,
quem coordena os trabalhos com a comunidade escolar, quem procura os apoios complementares
necessários para que a educação seja bem-sucedida, em resumo, quem executa o projeto social
na escola, na casa do menino bago, na comunidade.
Neste cenário, o primeiro passo da metodologia utilizada pela organização solidária é a seleção
dos meninos bago. A regra obriga a que todos provenham de famílias de alguma forma vulneráveis,
sejam beneficiários do primeiro escalão de ação social e sejam sinalizados pela escola, pela
autarquia, pelo centro social ou pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, por exemplo.
Em causa está, portanto, não apenas o auxílio na pobreza económica, mas também em situações
de vulnerabilidade social familiar, causada pela baixa escolaridade dos pais, pelo desemprego ou
pela precariedade, ou mesmo casos de desestruturação familiar, com origem no alcoolismo,
violência doméstica ou abandono. Inês Taveira explicou a lógica subjacente a esta seleção com a
intenção de ajudar crianças cujo potencial não esteja a ser alcançado por falta de enquadramento
pessoal e familiar positivo (entrevista: 09/05/17).
Uma vez identificada a criança ou jovem, o psicólogo destacado identifica as principais falhas que
o impedem de cumprir o seu potencial e que podem ser da mais variada natureza: carências
alimentares ou de higiene, inexistência de hábitos de estudo ou de organização, mau
comportamento e absentismo, falta de incentivos positivos ao bom desempenho escolar,
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problemas afetivos e de autoestima. Em paralelo, é feita uma avaliação do seu potencial
académico e definidas metas progressivas de subida de notas e de melhoria do comportamento
na escola, na família e na sociedade.
Desde 2015, os compromissos são plasmados num documento escrito e assinado pelo punho da
criança ou jovem e pela sua família (ABO, 2015). Tem validade anual e é usado ao longo do ano
letivo para medir a evolução, fazer os ajustes necessários, recordar as duas partes signatárias dos
termos do acordo.
A minuta preenchida pelas crianças e jovens indica qual o desafio a enfrentar no ano que começa
e quais os objetivos concretos em que se traduz esse desafio; as áreas escolares identificadas
como precisando de maior trabalho (como assiduidade e pontualidade, comportamento e
participação nas aulas, rotinas de estudo em casa) e as oportunidades de melhoria de atitude e
desempenho na vida (por exemplo, participação na lide doméstica, prática de exercício físico,
hábitos de leitura).
Identifica também os compromissos assumidos pela Bagos d’Ouro, como um acompanhamento
presencial regular (por norma quinzenal), acesso a atividades lúdicas (como um campo de férias,
no verão) ou educativas, fornecimento de material escolar ou de apoios como explicações para
uma determinada matéria ou disciplina, acesso à biblioteca Sítio dos Livros ou de contacto com o
mercado de trabalho, como o programa Take Action, de que já falaremos adiante, entre outros. O
contrato define que deve ser revisto a cada período letivo e que, no final do ano, o esforço será
recompensado pela entrega de um diploma. No fim, é datado e assinado pelo aluno e pelo
psicólogo que o acompanha.
O processo de melhoria do desempenho escolar não pode ser bem-sucedido sem a participação
dos pais, que também são chamados a assinar um compromisso. A família compromete-se a
assegurar as condições base de alimentação equilibrada, higiene ou saúde dos filhos, a interessar-se pelo seu percurso escolar e estimular rotinas de estudo, a incentivar a sua maior autonomia e
participação em eventos organizados pela Bagos d’Ouro. Da parte da organização solidária, é
assumido não só o compromisso de contactar o aluno e a família com periodicidade pré-definida
como de apoiar necessidades prioritárias como, por exemplo, remodelar uma divisão da casa ou
assegurar que tem acesso a bens indispensáveis para uma vida condigna. Também esta minuta
é data e assinada.
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A importância do carácter formal do documento foi salientada pela Bagos d’Ouro (que o configurou
como uma minuta) e por António Filipe, que primeiro se associou à organização solidária a título
pessoal (preside ao conselho fiscal e, desde 2016, é membro da direção), e depois em nome da
Symington, produtora de vinho da região demarcada do Douro. “O modelo do compromisso é
virtuoso (…) A unilateralidade só conduz a maus resultados. Até em nome da dignidade dos miúdos
e desta relação! Se sentirem que dão alguma coisa de volta, a relação é equilibrada”, afirmou, em
entrevista concedida na manhã do dia 16 de maio de 2017, na sede da Symington, em Vila Nova
de Gaia (à semelhança de todos os outros intervenientes na Bagos d’Ouro, António Filipe acedeu
de imediato a colaborar com a investigação). A propósito, alargou a máxima ao relacionamento
entre organizações, em concreto entre entidades com e sem fins lucrativos.
Para cumprir a sua parte no compromisso assinado com crianças e jovens, a Bagos d’Ouro
socorre-se do mecenato de empresas. “Passamos a vida de mão estendida para poder ajudar
quem é mais vulnerável” é uma expressão que esta investigação ouviu quer da coordenadora-geral
quer dos psicólogos com os quais passou um dia na região demarcada do Douro, em Alijó, como
veremos adiante. Do outro lado dessa mão, estão inúmeros parceiros a quem a Bagos d’Ouro
recorre para desenvolver a sua atividade.

8.2 Sustentabilidade e parceiros

A Bagos d’Ouro não tem acordo de cooperação com a Segurança Social e não recebe qualquer
financiamento público. A estrutura e atividade são sustentadas por fontes de rendimento próprias,
por mensalidades pagas pelos mecenas produtores de vinho da região demarcada do Douro e por
financiamento, recorrente e pontual, em dinheiro ou bens, trazido por outros mecenas ou
angariados em iniciativas próprias. O relacionamento com os parceiros e o cuidado colocado na
procura e alimentação das parcerias são, portanto, de extrema importância para a própria
sobrevivência da organização. Sem estes acordos, assegurou Luísa Amorim, a sustentabilidade da
organização solidária “seria impossível”. E a sustentabilidade de médio e longo prazo é essencial,
porque não seria correto criar uma organização solidária para intervir na vida de crianças e jovens
e abandonar o projeto a meio, por falta de financiamento, acrescentou. Apesar de Portugal não ter
tradição de trabalho colaborativo – “estamos mal-habituados no trabalho em regime de parceria
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e associativismo, em prol de um objetivo” –, Luísa Amorim assegurou que a Bagos d’Ouro “não
consegue fazer nada sem o apoio de todos, ponto final parágrafo” (entrevista: 04/07/17).
O relevo dado pelos fundadores à sustentabilidade ficou patente desde a primeira hora. Inês
Taveira (entrevista: 09/05/17) contou que a Bagos d’Ouro foi criada com um fundo de maneio
de 60 mil euros, produto de um jantar solidário e da edição de um livro de receitas, lançado a 26
de novembro de 2010, no Museu do Douro, com a colaboração de mais de meia centena de chefs
de renome no mercado. Esta parceria ainda se mantém e, nalguns casos, de forma aprofundada.
Em 2016, o chef Hélio Monteiro, por exemplo, fazia parte da comissão de honra da organização
solidária.
Desde então, continuaram a ser organizados eventos que constituem a sua principal fonte de
receitas. Só em 2016, a Bagos d’Ouro organizou ou foi beneficiária de 12 eventos, a maioria dos
quais ligados ao sector do vinho (ABO, 2016). A cabeça de cartaz nas iniciativas promovidas pela
organização solidária é a Wine Party, realizada todos os anos. Em 2016, na Casa da Música,
juntou mais de 450 pessoas em torno da Top Magnum Bottle Party e da Disco Wine Party e obteve
uma receita líquida de 8.057 euros. Na Sala de Provas do Palácio da Bolsa, no Porto, organizou a
prova de vinhos anual, com a qual angariou 450 euros. Também desafiou o restaurante Pisca, no
Porto, a organizar um jantar solidário e a Sogrape a doar uma garrafa de Legado para leilão, com
os quais obteve 2 042 euros. Na mostra Essência do Vinho Porto, a venda de dropstoppers da
Bagos d’Ouro e a prova Grandes Vinhos do Douro, organizada pelo Instituto dos Vinhos do Douro
e Porto com vinhos topo de gama cedidos pelos parceiros produtores permitiu recolher um
montante de 1 875 euros. E no Fórum de Enólogos recebeu uma receita de três mil euros oriunda
da venda de uma edição limitada de um lote de Porto 10 anos Branco, produzido pelas empresas
J. H. Andresen, Barão de Vilar, C. da Silva Porto & Douro Wine Experiences, Caves Ferreira e
Niepoort Vinhos. O evento que mais dinheiro arrecadou foi, contudo, o projeto O·Port·Unidade,
dinamizado pela World of Port desde 2013, com o apoio do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto,
que entregou à Bagos d’Ouro um cheque de cem mil euros.
Além disso, a Niepoort pediu um donativo a cada pessoa que levantava um copo no Niepport
Portas Abertas e, com isso, entregou-lhe 488 euros; a Associação de Estudantes da Faculdade de
Direito da Universidade do Porto juntou tunas numa noite solidária, no Museu Soares dos Reis,
Porto, que rendeu 328 euros; recebeu 5 661 euros da corrida solidária We Run, organizada pelo
Wall Street English; e colheu um donativo, não quantificado, no âmbito da participação na
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conferência A Sorte Não Acontece Por Acaso, organizada na Alfândega do Porto. Por último, a
Bagos d’Ouro teve a oportunidade de divulgar o seu trabalho no Portugal Fashion e na Modtíssimo
Porto Fashion Week. Em anos anteriores, a Bagos d’Ouro já participou ou beneficiou de
acontecimentos como um concerto de Katia Guerreiro na Casa da Música, a edição de 2013 do
Circuito da Boavista, a Meia Maratona do Douro Vinhateiro de 2014, um concerto solidário de José
Cid e os Acid Jazz Project ou um jantar solidário com vinhos dos Douro Boys no restaurante
Cafeína, no Porto (ABO, 2013, 2014, 2015).
A organização solidária retira a maior fatia das suas receitas destas iniciativas, mas a face mais
estável da sua sustentabilidade financeira são os parceiros que, em maio de 2017, estavam
divididos da seguinte forma, de acordo com a informação constante na página na Internet da
Bagos d’Ouro128: Produtores d’Ouro, Corporate, Pro Bono, de Campanhas e Eventos e Sociais
Locais (ABO, 2017).
Na base das parcerias estabelecidas entre a Bagos d’Ouro e o meio empresarial encontram-se os
produtores de vinho da região demarcada do Douro que, em maio de 2017, totalizavam 19. Estes
parceiros contribuem com uma quantia fixa mensal em dinheiro, definida em função da sua
faturação e, por norma, não consignada, o que significa que pode ser utilizada quer para financiar
iniciativas quer para sustentar a estrutura da Bagos d’Ouro. Mediante o valor dos donativos, os
parceiros são classificados através de uma nomenclatura alusiva ao sector vitivinícola: Raiz (os
contributos menores), Grainha ou Bago (para os contributos mais avultados, onde se encontra a
Symington). Ninguém ocupava a categoria Videira.
Quanto aos parceiros corporate, empresas de vários sectores de atividade e que apoiam a
organização com dinheiro, mas também com bens e serviços. São também apresentados ao
público em categorias, de acordo com o valor do donativo. Em meados de 2017 existia apenas
um parceiro Videira d’Ouro; a categoria de parceiro Videira de Prata estava vaga, mas onze
empresas eram parceiras Grainha e duas eram parceiras Raiz.
Estas duas categorias de parceiros contribuem para a sustentabilidade financeira da Bagos d’Ouro,
que o reconheceu no relatório e contas de 2016: “Todo este trabalho só é possível, porém, graças

128

Mais informação em www.bagosdouro.com/pt/parceiros, consultada em maio de 2017.
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ao investimento que cada doador, cada parceiro, cada voluntário e cada colaborador faz nas
crianças e jovens que acompanhamos” (ABO, 2016, p. 9).
A classificação alusiva a conceitos do vinho – Raiz, Grainha, Bago, Videira – foi utilizada para
categorizar os parceiros pela primeira vez no relatório e contas de 2012, ainda que de forma
incipiente face à prática atual. Nesse ano, foram reconhecidos dois parceiros Videira D’Ouro e um
Videira de Prata, mas existia uma categoria única, de parceiro corporate, que abrangia os
produtores de vinho e todos os restantes parceiros estáveis. A nomenclatura relacionada com a
vinha foi abandonada em 2013 e retomada de 2014 em diante. Nesse ano de 2014, os parceiros
foram sequenciados consoante a tipologia. Assim, surgem pela primeira vez os parceiros
produtores d’ouro (Grainha e Raiz), os parceiros corporate (Videiras de Ouro, Videiras de Prata,
Grainha e Raiz), os parceiros pro bono (de apoio ao terreno e de apoio à estrutura), os apoios
pontuais e os parceiros sociais locais. A categorização manteve-se até à data de realização desta
investigação.
Classificadas como parceiras pro bono, a organização solidária contava, em meados de 2017,
com contributos traduzidos em bens e serviços dados por 49 instituições, sobretudo empresas,
mas também pelas universidades do Porto e de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Museu do Douro.
Nesta categoria, as parcerias dividiam-se em 29 instituições vocacionadas para o apoio no terreno
e 20 entidades apoiam a estrutura (incluindo a Unicer, que como vimos também é parceira da
CAIS).
Um ponto basilar do trabalho colaborativo com o mundo empresarial é o estabelecimento pela
Bagos d’Ouro de acordos, que podem ser pontuais ou estáveis, e enquadrados na categoria de
parceiros de campanhas e eventos. Ainda de acordo com a página na Internet da organização
solidária, em 2017, 13 empresas entregavam-lhe uma determinada percentagem das suas vendas
ou das receitas dos eventos por si organizados. Das campanhas de Marketing social em curso,
destaca-se a entrega à Bagos d’Ouro de 5% das vendas da gama Portus Cale Ruby Red, da
Castelbel; o donativo de cinco euros por cada cabaz de Natal vendido pela Vista Alegre Atlantis; a
totalidade do valor da entrada que a Amorim & Irmãos cobra aos visitantes profissionais (três
euros); e uma percentagem do fundo social criado por dois hotéis do Douro, o Six Senses Douro
Valley e o Vila Galé Douro, bem como uma certa quantia fixa por cada questionário de satisfação
preenchido no hotel Vila Galé Douro (ABO, 2017).
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A participação em campanhas de Marketing social é bem-vista por Inês Taveira, que afiançou
nunca ter sentido que o parceiro comercial estava a usar de forma abusiva o relacionamento com
a Bagos d’Ouro e afirmou, mesmo, preferir ter parceiros que divulgam o apoio e procuram ter um
contacto próximo com a organização solidária: “Prefiro um parceiro comprometido, que abra as
portas quando precisamos, do que alguém que só passa um cheque” (entrevista: 09/05/17).
Ainda, o trabalho solidário de proximidade, em rede, só é possível com a colaboração dos parceiros
sociais locais. Em 2017, de acordo com a página na Internet da Bagos d’Ouro, estavam listados
32, desde agrupamentos de escolas, municípios e comissões de proteção de crianças e jovens
até outras organizações solidárias, como misericórdias ou a Cruz Vermelha. A rede de cooperação
estabelece as condições necessárias para que a Bagos d’Ouro desenvolva a sua atividade, permite
que cada organização solidária se especialize numa missão base e garante uma malha de apoio,
de vasos comunicantes, a pessoas ou famílias vulneráveis. “Chegam-nos situações de carência
que encaminhamos para instituições específicas”, sem prejuízo de a Bagos d’Ouro continuar a
prestar um apoio assistencialista de forma excecional, explicou Inês Taveira (entrevista:
09/05/17).
Por último, os parceiros pontuais não constam da página na Internet da organização solidária,
mas o relatório e contas de 2016 elencava quatro (ABO, 2016). O mesmo sucedeu com outros
apoios especiais.
A lista de todos os parceiros – signatários do contrato ou não – e a sua classificação consoante o
valor do donativo é divulgada pela Bagos d’Ouro, tanto na sua página na Internet quanto nos
relatórios e contas, também disponíveis online. Note-se que a lista dos parceiros fechou o
segmento do relatório de todos os reportes de contas, exceto os de 2013 e 2014. Nos restantes
anos, privilegiou-se informação sobre as crianças e jovens acompanhados e as suas famílias e
sobre as atividades desenvolvidas pela Bagos d’Ouro, remetendo a listagem dos parceiros para a
parte final do relatório.
Nos relatórios e contas, na página na Internet, no material de merchandising (como lápis ou
pulseiras) ou comercial (como os livros de culinária ou os dropstoppers), e em todos os outros
instrumentos de comunicação produzidos sob a chancela da Bagos d’Ouro existe um evidente
cuidado com a comunicação, espelhado na designação das categorias de parceiros, alusiva ao
vinho, na utilização do logotipo, na coerência gráfica de todos os materiais. O trabalho é realizado
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por parcerias pro bono com empresas de comunicação e design e denota a saliência que dá à sua
imagem institucional e reputação no mercado, potenciadoras da captação de novos parceiros e
manutenção dos atuais e facilitadora da atividade, no terreno, junto das crianças e jovens
acompanhados, das famílias e das escolas. “Sinto que, à medida que o tempo passa, a
notoriedade da Bagos d’Ouro vai ficando mais reforçada, o que ajuda a abrir outras portas”, disse
Inês Taveira (entrevista: 09 utilização do logotipo, /05/17). Em consequência, “uns vão puxando
outros, veem contas sólidas, o trabalho que fazemos, os parceiros que já estão connosco”,
explicou.

8.2.1

Protocolos com parceiros empresariais

As parcerias estáveis são vertidas num contrato formal, de três páginas, assinado pelas partes. Os
protocolos declaram ter a duração de um ano, com renovações automáticas a não ser que uma
das partes outorgantes o denuncie, com um pré-aviso mínimo de 30 dias face à data da renovação
ou da data pretendida para a caducidade.
Nos protocolos, a Bagos d’Ouro é referenciada como uma associação de solidariedade social, sem
fins lucrativos, “que tem por objeto o apoio a crianças e jovens carenciados dos concelhos da
região do Douro, concretizado através do acompanhamento do seu percurso escolar e da criação
de oportunidades para o desenvolvimento de projetos de vida”. É identificada pelo nome, número
de matrícula de pessoa coletiva e de Instituição Particular de Solidariedade Social, morada da sede
e identificação dos representantes legais cuja assinatura compromete a organização solidária.
Logo a seguir, é identificada a empresa parceira pelo nome, número de matrícula de pessoa
coletiva, morada da sede, valor do capital social e identificação do representante legal.
Para permitir a concretização do objeto da Bagos d’Ouro, a empresa parceira compromete-se a
entregar um donativo em dinheiro, anual e saldado em duodécimos mensais que se vencem no
último dia de cada mês, pagos através de transferência bancária para um IBAN identificado. O
destino a dar ao dinheiro é deixado em aberto. Fica claro que deve ser aplicado na missão da
associação de apoio à educação de crianças e jovens vulneráveis da região demarcada do Douro,
como um instrumento de inclusão social no território, mas também pode ser aplicado, “a título
secundário, ao desenvolvimento de todas as outras atividades estatutárias e acessórias,
nomeadamente a criação de uma estrutura de trabalho e de suporte das atividades que
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desenvolve”, lê-se na segunda página. O financiamento da estrutura da organização solidária deve
permitir a sua sustentabilidade, no médio e longo prazo, especifica. É esta a única obrigação ou
direito assumido pela empresa parceira enquanto sujeito ativo do acordo. Todos os restantes são
configurados como direitos ou obrigações da Bagos d’Ouro.
A existência de benefícios fiscais é salientada na cláusula segunda do contrato, que obriga a Bagos
d’Ouro a emitir em nome da parceria uma declaração com o valor dos donativos e do seu
enquadramento legal, no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
A transparência financeira é o objeto da cláusula terceira, com a Bagos d’Ouro a obrigar-se a
“cumprir todos os princípios de transparência financeira aplicáveis”, incluindo prestar contas de
forma regular ao parceiro sobre a aplicação dos donativos, ceder os elementos e documentos
financeiros e contabilísticos requeridos e facultar relatórios das atividades desenvolvidas. Além
disso, a organização solidária poderá identificar a empresa como parceira, recebendo autorização
(mas não obrigação) para utilizar a imagem gráfica nos materiais de comunicação que produza e
em todos os suportes à sua disposição, incluindo junto da comunicação social. Em lado algum é
autorizada ou vedada a possibilidade de a empresa divulgar o acordo utilizando a identidade gráfica
institucional da Bagos d’Ouro – nesta matéria, o contrato é omisso.
O resto do contrato cumpre as formalidades habituais: indica que conflitos judiciais emergentes
do protocolo são dirimidos em tribunal da comarca do Porto, define a data da entrada em vigor e
é, por fim, datado e assinado pelas signatárias.
Este acordo rege o relacionamento entre a Bagos d’Ouro e a larga maioria das empresas que lhe
entregam quantias mensais em dinheiro. Inês Taveira salientou que “o protocolo é uma
formalidade importante”, assinada por todos os produtores que iniciaram a parceria a partir de
2016 (entrevista: 09/05/17). Quanto aos anteriores, admite que nem todos tenham um
documento assinado, em particular os iniciais, quando a relação era mais informal e assente em
confiança pessoal. Em todo o caso, assegura que a maioria dos parceiros financeiros está
vinculada contratualmente.
Da mesma forma, também os parceiros corporate assinam um acordo. Pela sua importância,
enquanto parceiro Videira de Ouro, a Bagos d’Ouro salientou o protocolo assinado com a Fundação
Galp Energia a 4 de janeiro de 2016, com a validade de um ano, renovável automaticamente na
ausência de denúncia com a antecedência mínima de 15 dias. O documento, a que a investigação
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teve acesso com o compromisso de não o divulgar, começa por salientar que a Convenção dos
Direitos das Crianças da ONU assegura-lhes o direito à educação, saúde, habitação, proteção,
alimentação, bom ambiente familiar e participação em decisões que lhes dizem respeito; que o
Parlamento Europeu (PE) aprovou um relatório realçando a importância da educação no combate
à pobreza infantil, uma ideia vincada por um estudo do Instituto Nacional de Estatística e pela
Rede Europeia Anti Pobreza; que o Comité Português da Unicef indica as crianças como o grupo
etário em maior risco de pobreza, em Portugal; e que a pobreza e exclusão social infantil são
particularmente graves na região do Douro.
Com base nestes pressupostos, o acordo declara que a Bagos d’Ouro é uma associação de
solidariedade social que visa promover a educação de crianças e jovens carenciados da região do
Douro, como forma de inclusão social e que a Fundação Galp Energia é um agente ativo no
compromisso social e promove e participa em iniciativas de cariz social junto da comunidade para
promover a integração na sociedade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E reconhece
que é “do interesse de ambas as instituições estabelecer o presente protocolo”, que cruza “a
missão, a estratégia e o programa de ambas as instituições”.
Na parceria com a Fundação Galp, a Bagos d’Ouro compromete-se a realizar projetos sociais de
acompanhamento do percurso escolar e universitário de crianças e jovens vulneráveis da região
do Douro e a indicar que a Galp é sua parceira em todas as ações de divulgação que venha a levar
a cabo. Em troca, a Fundação Galp compromete-se a colaborar com a Bagos d’Ouro na
prossecução dos objetivos nomeados, em concreto através da atribuição de bolsas escolares e
universitárias.
A cláusula terceira especifica os destinatários do acordo e as restantes são protocolares: indicam
que todas as alterações ao protocolo ou futuras notificações devem ser feitas por escrito, as
moradas das duas entidades, condições de suspensão ou denúncia do contrato, prazos,
enquadramento jurídico e comarca escolhida para dirimir conflitos. Note-se ainda a existência de
uma cláusula que proíbe todas as pessoas envolvidas no protocolo, quer da Fundação Galp quer
da Bagos d’Ouro, de revelar informação sobre as crianças ou jovens acompanhados e de outra
cláusula que obriga à avaliação do impacto do protocolo com a antecedência mínima de 60 dias
face à data de renovação.
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Os parceiros empresariais, comprometidos com transferências financeiras, são, como vimos, a
fundação da sustentabilidade da Bagos d’Ouro. O seu número tem aumentado exponencialmente
desde a criação da organização solidária, com exceção do ano de 2015. Questionada sobre a
redução do ritmo de crescimento, numa troca de emails a 19 de julho de 2017, Inês Taveira
admitiu duas possíveis justificações. Primeiro, a mudança na estrutura coordenadora da Bagos
d’Ouro, concretizada a meio do ano pela saída da anterior coordenadora, Mafalda Teixeira Bastos,
para um novo projeto solidário e a entrada de Inês Taveira. A mudança implicou que “a atividade
de fundraising tenha estado parada cerca de quatro meses”, afirmou. Em segundo lugar, invocou
a dificuldade global sentida por todas as organizações solidárias em aumentar o número de
parceiros dispostos a contribuir financeiramente, de uma forma regular.

Figura 16 – Evolução do número de parceiros corporate
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Fonte: Bagos d’Ouro (2016).

Também o número de parceiros pro bono tem vindo a subir de forma exponencial, desde a criação
da Bagos d’Ouro, de novo com a exceção do ano de 2015. No caso dos parceiros pro bono, e na
já referida troca de emails de 19 de julho de 2017, Inês Taveira somou uma terceira justificação:
a introdução de “uma ligeira alteração dos critérios de contabilização”, que excluiu todos os
parceiros pro bono que apoiam os eventos organizados ou coorganizados pela Bagos d’Ouro.
Foram apenas contabilizados os que apoiaram a estrutura da organização solidária e a sua
atividade de terreno de forma regular. Já em 2016, todos foram inseridos e registou-se, mesmo,
um ligeiro aumento dos que apoiam a estrutura e o trabalho no terreno.
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Figura 17 – Evolução do número de parceiros pro bono
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Fonte: Bagos d’Ouro (2016).

Graças a estes acordos de parceria e às campanhas e eventos organizados ou participados pela
Bagos d’Ouro, a sua sustentabilidade financeira tem sido assegurada, como se vê na tabela 24.

Tabela 24 – Estrutura das receitas da Bagos d’Ouro

2014
Amigo Bagos d’Ouro
Campanhas
Donativos pontuais
Eventos
Juros
Livros
Parceiros corporate
Subsídios do Estado
Outros produtos solidários
Receitas totais

7 170
17 216
40 689
32 698
2 569
5 015
64 130
9 810
179 297

2015

2016

8 520
76 944
19 061
30 664
1 934
1 414
89 500

8 485
102 939
23 239
32 300
1 282
825
97 400

228 037

1 356
267 826

Fonte: ABO (ABO, 2014, 2015, 2016).

Assim, as duas principais fontes de rendimento foram, em 2016, as campanhas e os donativos
dos parceiros corporate: as campanhas representaram um encaixe de 103 mil euros, em 2016,
próximo dos 97 mil euros angariados junto dos parceiros corporate. Os eventos renderam 32 mil
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euros e os donativos pontuais somaram 23 mil euros. Somando outras fontes menores (como a
venda de livros ou juros), a receita ascendeu a 267 825 euros (ABO, 2016). Desagregando pelo
seu carácter, vê-se que os donativos regulares (105 885 euros) e os realizados no âmbito de
campanhas (104 466 euros) foram os principais. Seguem-se os donativos pontuais (64 476 euros)
e, por fim, os donativos em espécie (32 286 euros) e os donativos em eventos (30 931 euros).
Por outro lado, ao longo dos anos, o valor da despesa e da receita aumentou sustentadamente,
estando sempre a despesa largamente coberta pela receita (ABO, 2016). A taxa de cobertura da
despesa pela receita tem sido sempre positiva e atingiu os 35%, em 2016 (tabela 25).

Tabela 25 – Cobertura das despesas pelas receitas
2013

2014

2015

2016

Receitas da Bagos d'Ouro

209 814

214 005

273 118

340 152

Despesas da Bagos d'Ouro

161 959

197 484

205 845

241 597

Fonte: (ABO, 2013, 2014, 2015, 2016).

A leitura dos dados é mais percetível, se se analisar a figura 18:

Figura 18 – Evolução da taxa de cobertura das despesas pelas receitas
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Fonte: Bagos d’Ouro (2016).
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Em 2016, a organização solidária obteve um resultado líquido positivo de 93 169,33 euros. Todos
os anos, desde a sua criação, registou resultados positivos, sempre mantidos na organização
solidária, através da rubrica de resultados transitados. Os sucessivos saldos positivos permitiramlhe, no exercício de 2016, acumular uma caixa e depósitos bancários no valor de 343 mil euros.
Como vimos, a Bagos d’Ouro não tem assinado um contrato de cooperação com o Instituto de
Segurança Social (ISS) e não tem rendimento fixo estável oriundo do Estado, como contrapartida
pelo serviço social que presta a uma população vulnerável. Em 2016, as contas não registam
qualquer subsídio público, seja da Segurança Social ou do Instituto do Emprego e da Formação
Profissional IEFP, seja de municípios. No passado, todavia, já foram contabilizados subsídios
públicos pontuais.
As contas de 2017 também ilustrarão uma transferência pública, decorrente da comparticipação
pública a um financiamento do Portugal 2020 a que se candidatou. Trata-se de um contrato de
investimento com o Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, um dos quatro programas
operacionais nacionais dos fundos europeus atribuídos a Portugal para os anos de 2014–2020
pela União Europeia (Pt2020, 2017). O aviso foi aberto pelo Portugal 2020, em colaboração com
a estrutura Portugal Inovação Social, a quem foi entregue uma dotação de 150 milhões de euros
para financiar projetos de investimento com carácter inovador na área da Economia Social, no
âmbito da medida Parcerias para o Impacto.
As Parcerias para o Impacto são um dos instrumentos do Portugal Inovação Social e visam
financiar o crescimento em escala de iniciativas de empreendedorismo e inovação social,
passando por exemplo pelo alargamento da sua atividade a outras geografias ou a replicação
noutro local (dentro ou fora de Portugal) de um piloto já com provas dadas. A este programa
podem concorrer entidades da Economia Social que encontrem parceiros, que aqui assumem o
papel de investidores sociais, dispostos a custear 30% do valor do projeto, num compromisso para
o prazo de um a três anos (Social, 2017).
A Bagos d’Ouro concorreu à medida com a intenção de alargar a sua atividade a dois novos
concelhos – Armamar e Murça – e a 24 novas famílias, o que implicará a contratação de dois
novos psicólogos, ou seja, assumindo um elevado custo fixo, mas com financiamento garantido.
O projeto de investimento está orçado em 130 600 euros, na área da integração social e combate
à pobreza e discriminação, através do empreendedorismo social e da integração profissional das
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pessoas acompanhadas em empresas sociais e em organizações da economia social e solidária,
de forma a facilitar o acesso ao emprego. Foi aprovada uma comparticipação de 77 743 euros129.
O investimento acrescentará valor à atividade da Bagos d’Ouro, que já tinha identificado graves
carências em concelhos contíguos aos da sua atuação, e o facto de ser comparticipada pela União
Europeia facilita a execução. Contudo, o encargo acrescido com a contratação de pessoas não foi
tomado de ânimo leve. “O nosso objetivo não é o lucro, mas temos de pensar bem nas receitas e
nos custos”, adiantou a coordenadora-geral. Os parceiros disponíveis para custear 30% do valor
do investimento, na verdade, já “estavam em casa”, disse: bastou direcionar os donativos em
dinheiro já assumidos pelos parceiros produtores e corporate (entrevista: 09/05/17).
Ainda no que toca ao relatório e contas de 2016, e como forma de credibilizar a prestação de
contas aos parceiros, pela primeira vez a Bagos d’Ouro decidiu divulgar a natureza dos custos. A
larga maioria (73%) foi aplicada no apoio direto a crianças e jovens. O valor inclui a despesa com
pessoal relativa aos psicólogos, uma vez que toda a sua atividade está alocada aos meninos bago,
justificou Inês Taveira (entrevista: 09/05/17). Apenas 20% foi canalizada para a estrutura e custos
administrativos e 6% foram despendidos na organização de eventos. A comunicação e a angariação
de fundos absorveram 0,8% das receitas. Com o mesmo objetivo, as contas são assinadas por
uma Técnica Oficial de Contas, com o objetivo de inspirar confiança na boa aplicação dos donativos
entregues pelos parceiros.
De facto, a existência de indicadores objetivos, mensuráveis, da atividade das organizações
solidárias permite às empresas parceiras aferir o seu impacto social e determinar se o apoio deve
ser retirado, mantido, reforçado, revisto. Todos os relatórios e contas da Bagos d’Ouro estão
disponíveis para consulta pública na sua página na Internet e são remetidos, anualmente, aos
parceiros. Lá encontram-se indicadores como o número de crianças e jovens apoiados, o seu
enquadramento socioeconómico e a taxa de sucesso obtida a cada ano. Esses números, acredita
a associação, justificam o continuado apoio das empresas parceiras.
Em entrevista concedida na sede da Symington, em Gaia, na manhã do dia 15 de maio de 2017,
António Filipe – diretor-geral da empresa parceira desde a primeira hora da na Bagos d’Ouro e
uma das principais financiadoras – concordou que a transparência nas contas e a disponibilidade
para prestar todo o feedback pedido, aumenta a confiança na organização solidária e incentiva os

129

Mais informação em www.portugal2020.pt/Portal2020/OperacoesAprovadas, consultada em maio de 2017.
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parceiros a manter o apoio. A Symington é uma empresa familiar, a trabalhar há mais de 135
anos e hoje gerida por cinco primos. No Douro, é o principal viticultor, com 1 035 hectares de
vinha, que lhe permitem ser o segundo maior produtor de vinho do Porto, comercializado sob
marcas como a Graham’s, a Dow’s ou a Warre’s. Os seus gestores têm como missão deixar à
próxima geração uma empresa melhor do que a que receberam. “Não estamos interessados em
retornos de curto prazo, mas na sustentabilidade de médio e longo prazo”, afirmou.
E para serem sustentáveis no futuro, têm de trabalhar em rede, não só com os seus stakeholders
como toda a região demarcada, entende. António Filipe enumerou: a produção é superior ao
consumo; os novos consumidores estão nos Estados Unidos e no Extremo Oriente, países cuja
produção de vinho está a aumentar; o recrudescimento de extremismos religiosos reduz o número
de mercados potenciais; a saúde pública e a segurança rodoviária desincentivam o consumo de
álcool. “Não é business as usual, este é um mundo diferente”, assegurou.
Para fazer face a este novo ambiente de negócios, a Symington defende um ecossistema
colaborativo, em que todos contribuam para o progresso comum. “Vivemos todos em rede: a
empresa, os colaboradores, os fornecedores, a população local. Não podemos separar o bemestar da empresa do bem-estar da nossa rede”, afirmou. António Filipe afasta-se, por isso, da
noção de responsabilidade social – que denota a existência de uma obrigação – e procura uma
alternativa (talvez cidadania, admite) que melhor espelhe o desejo da empresa de contribuir para
o bem partilhado, longe de lógicas meramente assistencialistas (entrevista: 16/05/17).
No concreto, a estratégia da Symington segue uma tripla vertente de viticultura biológica, viticultura
sustentável e responsabilidade social, lê-se numa apresentação da empresa a que a investigação
teve acesso sob a condição de não a divulgar. Na produção de vinho, esta estratégia materializase na exploração de 112 hectares de vinha de acordo com as regras da viticultura biológica (a
maior área de vinha em modo de produção biológica da Península Ibérica, garante) e na assinatura
de contratos de longa duração com fornecedores de uvas com as letras A e B (contratos com mais
de 50 anos assinados com 300 vitivinicultores).
Além disso, a Symington já doou nove ambulâncias a corporações de bombeiros da região
demarcada (o objetivo é entregar uma ambulância à corporação de cada um dos dez concelhos
onde está implantada), apoia o Centro de Recuperação de Animais Selvagens, do Hospital
Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (tem intervenção direta na conservação
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e no estudo do chasco preto e dos morcegos no Parque do Tua), e patrocina bolsas de estudo no
Institute of Masters of Wine. Financia, também, o Museu do Douro, a Casa da Música e o Museu
de Serralves (vertente da cultura), o Banco Alimentar contra a Fome, a Action Against Hunger, a
Liga Portuguesa contra o Cancro, o Pirilampo Mágico e a Vida Norte (na saúde) e, na vertente da
educação e inserção na vida ativa, o Porto de Futuro e a Bagos d’Ouro.
Na calha está a criação de um programa de bolsas de estudo na área da enologia ou da engenharia
agronómica, na universidade transmontana, limitada a alunos da região demarcada do Douro,
adiantou António Filipe (entrevista: 16/05/17). Esta intenção está em linha com uma falha
detetada pela Bagos d’Ouro em 2015: a resistência dos jovens durienses a estudar áreas do
conhecimento ligadas ao vinho ou à agricultura, que associam ao trabalho pouco qualificado e
precário dos seus pais, explicou Luísa Amorim (entrevista: 04/07/2017). “Vamos trabalhar esse
desafio”, afirmou.
António Filipe salientou ainda que a Symington se abastece sempre que possível junto de
produtores ou comerciantes locais, para dinamizar a economia da região demarcada. “Temos
uma política clara, de longa data, de local sourcing, temos vários milhões de euros pagos nos
talhos do Pinhão ou nas lojas da Régua, de Foz Coa ou Vila Flor. É importante garantir a viabilidade
daqueles negócios, (…) fixar pessoas”, afirmou (entrevista: 16/05/17).
Todas estas intervenções ligadas à responsabilidade social estão entregues ao topo da hierarquia,
coordenadas pelo próprio diretor-geral, e não pelo Departamento de Comunicação e Marketing. É
uma decisão deliberada, uma vez que a família quer colocar a sustentabilidade “no âmago da
empresa”, da sua estratégia e missão, e não como uma tarefa entregue a um departamento,
contou António Filipe. Não se quer com isto dizer que a Symington não comunica as suas ações
de responsabilidade social. Instado por email, a 20 de julho de 2017 a detalhar o seu raciocínio,
António Filipe afirmou o seguinte, relativamente à forma como a empresa comunica as ações de
responsabilidade social que leva a cabo: “damos conta publicamente, ou quando somos
interpelados a isso, ou, casuisticamente, quando as realizamos”. Por isso, acrescentou, “não
temos uma política clara no domínio da sua comunicação sistemática e estruturada”, apesar de
ser um tema sobre o qual “seguramente valerá a pena refletir”, até atendendo à “coerência
interna” do programa de responsabilidade social da Symington, assegurou.
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Quanto à Bagos d’Ouro, o primeiro contacto em busca de apoio terá sido seguramente feito por
Luísa Amorim, recordou o responsável da Symington. E a resposta foi, de imediato, positiva. “É
um projeto alinhado com os nossos valores, é um projeto da região, que atua sobre jovens de
forma holística, da família e da pessoa (alcoolismo, habitação, apoio ao estudo além do horário
letivo), credível”. Acima de tudo, disse, “o que nos moveu foi enganar o destino dos jovens.
Acredito que as pessoas nascem com capacidade iguais, quer sejam filhos de ricos ou de pobres,
de todos os credos e religiões, e é nossa obrigação, enquanto sociedade, permitir que desenvolvem
o seu potencial ao máximo”.
O diretor-geral sumarizou, desta forma, as características que uma causa social deve ter para que
a Symington aceite financiar: tem de ser um projeto de territórios onde a empresa trabalha, como
a região demarcada do Douro ou o Porto; estar ligado à educação ou à saúde; ser credível,
estruturada, transparente, auditada, certificada, autossustentável. Tem ainda de ser liderado por
pessoas credíveis, mas não forçosamente conhecidas da empresa, ou com conhecimentos
comuns. “O mérito é dos projetos”, mas “se conhecermos as pessoas, tanto melhor”. É por este
crivo que passam os, pelo menos, cinco pedidos de ajuda que a Symington recebe, por mês.
Sobretudo dinheiro, excecionalmente géneros ou vinho, e globalmente são bem acolhidos. “Somos
relativamente benévolos”, garantiu. Por norma, são as organizações solidárias quem contacta a
empresa, mas nem sempre. O protocolo com a UTAD ou a compra de ambulâncias para as
corporações de bombeiros durienses são iniciativa da Symington.
A lista das iniciativas de Responsabilidade Social Empresarial promovidas pela empresa completase com ações orientadas pelos indicadores da Global Reporting Initiative, como a redução da
pegada de carbono ou o maior recurso a bens reutilizáveis, o estabelecimento de relações de longo
prazo com os agricultores fornecedores de uvas, a análise de risco às suas práticas de
sustentabilidade e a preferência por quem tem planos de contingência e de continuidade do
negócio ou participação em organizações de caráter associativo (a ADVID – Associação para o
Desenvolvimento da Viticultura Duriense, a Porvid – Associação Portuguesa para a Diversidade da
Videira ou a AEVP – Associação de Empresas de Vinho do Porto), indica a já mencionada
apresentação da Symington. Questionado sobre se a empresa faz tudo o que pode para contribuir
para o bem comum, António Filipe admitiu que “é sempre possível melhorar, é evidente”, mas
assegurou que “a Symington está na linha da frente”.

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |350

8.3 Comunicação como atividade fulcral

Para a Bagos d’Ouro, a existência de parcerias empresariais não é um aditivo que lhe permite
desenvolver iniciativas paralelas ou complementares à sua atividade principal. É, antes, um modo
de sustento que lhe permite aceder aos instrumentos necessários para cumprir a sua missão –
ajudar as crianças e jovens bago a alcançar o seu potencial escolar e a inserir-se com sucesso na
vida ativa –, sejam esses instrumentos de ordem material, financeira ou de acesso a experiências
de imersão em contexto laboral.
Uma organização solidária que depende da participação ativa e estável no tempo de parceiros
empresariais tem a consciência plena da importância do estabelecimento de relacionamentos de
confiança, duradouros. A comunicação torna-se, assim, fulcral para garantir a captação,
manutenção e alargamento de parceiras. Inês Taveira asseverou que toda a estrutura da Bagos
d’Ouro está em sintonia, nesta matéria, desde os fundadores e os membros da direção até aos
psicólogos que trabalham no terreno (entrevista: 09/05/17).
Em coerência, a organização solidária criou, ou tinha em fase de criação no momento da presente
investigação, vários canais de comunicação com as crianças e famílias, com a comunidade onde
trabalha, com os parceiros e voluntários, com a sociedade em geral. Cada um está pensado para
potenciar a marca Bagos d’Ouro. Além da página da Internet, do Facebook (através do qual é
possível entregar donativos) ou do Instagram, a organização solidária previa em 2017 retomar o
envio de uma newsletter trimestral e criar uma aplicação para telemóvel para comunicar com os
jovens acompanhados, com os voluntários e que permita ao público em geral seguir a sua
atividade. Em 2016, desenhou uma nova página na Internet e criou o seu primeiro vídeo de
promoção, com o título “A educação tem o poder de mudar”, divulgado na wine party desse ano.
Vários destes canais de comunicação só são possíveis graças à colaboração pro bono de parceiros
como a b+ comunicação, que em 2016 criou e coordenou um vídeo promocional e assinou o

design da sua página na Internet, desenvolvida pela também parceira pro bono Fullscreen.
Estes apoios são fulcrais numa organização solidária com uma estrutura diminuta: em 2016,
contava apenas com seis pessoas na folha de pagamentos: uma coordenadora-geral, uma
assistente administrativa e uma gestora social, que acompanha o trabalho no terreno dos três
psicólogos. Não tem, portanto, uma pessoa dedicada em exclusivo à comunicação. Inês Taveira
admite que gostaria de te alguém especializado que assumisse a comunicação corrente e conta
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que essa experiência até foi ensaiada, no passado, com a contratação de serviços externos, mas
não foi bem-sucedida. “Outras pessoas a falarem de nós não estava a resultar, não era o nosso
tom”, afirmou (entrevista: 09/05/17).
Assim, a responsabilidade pela comunicação é repartida por todos os elementos da estrutura,
desde a procura de novos parceiros, com o forte apoio da direção, até ao contacto das empresas
que participam no Take Action, por exemplo, no qual participam os psicólogos. Mas está centrada
na figura da coordenadora-geral, a quem compete manter um fluxo estável e periódico de
comunicação com os parceiros.
A Bagos d’Ouro mantém quatro momentos de comunicação fixos, ao longo do ano: pelo Natal,
envia aos mecenas um relatório de atividades do ano que termina e, pelo correio, um mini cabaz
com produtos feitos ou colhidos pelas famílias apoiadas, acompanhado por um cartão de
agradecimento e desejo de boas festas. Antes, organiza a wine party, para a qual convida todos
os parceiros, dando-lhes oportunidade de apresentar os seus produtos a novos públicos e de
estabelecer ou reforçar a sua rede de contactos. Já no início do ano, lança um apelo a todos os
parceiros e voluntários para que contribuam para a Bagos d’Ouro doando 0,5% do seu IRS e
pedindo-lhes que divulguem a iniciativa pela sua rede de contactos. Inês Taveira destacou que a
campanha do IRS é particularmente importante para a sustentabilidade financeira da organização
solidária (entrevista: 09/05/17). Em 2016, representou uma receita de 41 mil euros. Por último,
depois do fecho das contas do ano anterior e uma vez elaborado o correspondente relatório, a
Bagos d’Ouro comunica aos parceiros toda a informação financeira e um relatório das principais
atividades desenvolvidas.
Além dos momentos fixos de comunicação, são ainda comunicados acontecimentos pontuais
dados como importantes para a vida da organização. É o caso da assinatura do contrato de
financiamento com o Portugal 2020. A assinatura estava prevista para um momento posterior à
realização da presente investigação, mas tratava-se de uma mera formalidade, uma vez que todo
o projeto de expansão da atividade da organização solidária estava já autorizado e estruturado.
A Bagos d’Ouro tem, assim, uma política de comunicação que determina a realização de ações
de informação e interação não só em momentos estabilizados ao longo do ano, como em
momentos relevantes da sua atividade.

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |352

Além disso, Inês Taveira reconheceu a importância da comunicação pessoal e customizada. Estão
aqui em causa os preceitos da tailored communication, um conceito extensivamente desenvolvido
na comunicação para a Saúde, campo onde a personalização da mensagem é de particular
importância, mas pode também ser aplicado a outros campos comunicativos, como o caso em
apreço. Como definiram Kreuter et al. (1999), materiais de comunicação tailored “são desenhados
para alcançar uma pessoa em específico, são baseados nas características únicas dessa pessoa,
estão relacionados com o resultado desejado e são uma decorrência de uma avaliação individual”
(p. 276). As suas vantagens no que toca à eficácia da transmissão da mensagem são várias. Para
Noar et al. (2011), o recurso à tailored communication permitirá que a mensagem seja encarada
pelo destinatário como sendo relevante, pelo que “terá maiores hipóteses de ser lida e processada
cognitivamente e, em última instância, terá maior probabilidade de estimular uma mudança
comportamental” (p. 11).
Desta forma, Inês Taveira nunca envia o mesmo email igual ipsis verbis a todos os parceiros, mas
adapta cada um ao destinatário, quanto mais não seja cumprimentando-o pelo nome. A
comunicação pessoal e customizada é mais morosa do que a indiferenciada e representa, por
isso, uma parte significativa do seu tempo de trabalho. “Eu até gostava de ter mais momentos de
comunicação, mas não tenho capacidade para fazer muito mais”, admitiu (entrevista: 09/05/17).
Este feedback aos parceiros da atividade desenvolvida ao longo do ano, das iniciativas em que
aplica os recursos materiais e financeiros que lhe são entregues e de acontecimentos relevantes
é feito com a consciência do valor que esses mesmos parceiros dão ao facto de serem mantidos
ao corrente da vida da organização solidária. Questionada sobre o que os parceiros mais esperam
receber da parceria com a Bagos d’Ouro, Inês Taveira não hesitou em responder que é feedback.
“Valorizam cada vez mais ter informação sobre a nossa atividade” (entrevista: 09/05/17).
A publicitação do apoio dado, acredita, surge apenas em segundo lugar. Apesar de não constatar
do articulado dos protocolos assinados, Inês Taveira garantiu que todos os parceiros estão
autorizados a divulgar, eles próprios, o apoio e que a Bagos d’Ouro os menciona na sua página
na Internet e nos relatórios e contas. Ainda, tanto os psicólogos quanto a coordenadora-geral
asseguraram estarem disponíveis para organizar visitas de campo aos mecenas que pretendam
testemunhar o trabalho desenvolvido junto das crianças, da comunidade escolar e das famílias.
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Um outro contacto entre a organização solidária e os parceiros empresariais é o realizado pelos
psicólogos no terreno, na procura de empresas ou profissionais que aceitem mostrar as suas
rotinas diárias aos jovens acompanhados pela Bagos d’Ouro, no âmbito do programa Take Action.
Durante o trabalho de campo realizado a 2 de junho de 2017, e que será esmiuçado mais adiante,
a psicóloga Carla Sousa explicou a metodologia de contacto: uma vez identificadas as empresas
e profissões com as quais os jovens querem ter contacto, procuram identificar potenciais parceiros
já existentes na sua lista de contactos. Nos casos em que o contacto já existe, é primeiro feita uma
chamada telefónica, antes de ser enviado um pedido formal. Se nenhum membro da organização
solidária tiver esse contacto, procuram intermediários que facilitem uma primeira ligação ao
profissional ou empresário em questão, num sistema de bola de neve. A comunicação pessoal é
fundamental, assegurou (trabalho de campo: 02/06/2017). Os dias de imersão em ambiente
profissional são documentados e, no final, cada parceiro recebe um agradecimento e fotografias
do tempo passado com os jovens. Por norma, a resposta ao pedido é positiva, confirmou Inês
Taveira (entrevista: 09/05/17).
A Bagos d’Ouro não se posiciona, contudo, como um mero recipiente de ações de
responsabilidade social de terceiros. É proativa na procura quer de novos pontos de contacto com
os parceiros existentes, quer de novas parcerias. Inês Taveira afiançou que, desde o arranque, a
organização solidária tomou a iniciativa de procurar os apoios de que necessita. O facto de ter
arrancado só depois de organizar dois eventos – para os quais teve de conquistar a boa vontade
e a participação ativa de parceiros individuais e empresariais – e de encaixar receita suficiente
para assegurar esse arranque demonstra a sua proatividade, diz (entrevista: 09/05/17). Na altura,
os sócios foram pessoas em nome individual, que constituíram uma rede que lhe permitiu chegar
às empresas, em momento posterior.
De facto, naquela fase inicial, foi fundamental a ativação da carteira de contactos pessoais e
profissionais dos dois fundadores, Amadeu da Costa e Castro e Luísa Amorim. Pertencem ambos
à direção da Bagos d’Ouro e, com os restantes diretores, continuam a propiciar novos contactos,
quer para a assinatura de protocolos estáveis quer para acordos pontuais.
Este é um trabalho de persistência, de resiliência. Inês Taveira fala de empresas que ainda não
conseguiu convencer a cooperar e assegura que, periodicamente, faz uma nova ronda de
contactos, na expectativa de, entretanto, terem mudado de opinião. Apesar disso, reconheceu que
o trabalho nunca é suficiente: “Gostava de ser muito mais proativa” (entrevista: 09/05/17).
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Além disso, assegura que é a Bagos d’Ouro quem toma a iniciativa de contactar os organizadores
de quaisquer eventos que tenham lugar na região demarcada do Douro e que possam ser uma
oportunidade de divulgação do seu trabalho, reforço da sua imagem e reputação ou angariação
de apoios, financeiros ou materiais. “Somos definitivamente proativos na procura de parceiros e
na busca de eventos. Quando há eventos no Douro – desportivos, gastronómicos, um jantar, uma
prova de vinhos –, somos sempre nós que lá vamos”, garantiu (entrevista: 09/05/17).
Quanto a potenciais novos parceiros, a Bagos d’Ouro procura-os na sua área geográfica de
influência: o Norte ou a região demarcada do Douro. “Faz mais sentido serem as empresas do
Douro e do Norte a ajudar numa área que lhes diz respeito”, entende Luísa Amorim (entrevista:
04/07/17). O primeiro passo para um contacto é dado mediante um outro fator: o conhecimento
pessoal. Tal como sucedeu no arranque do projeto, Inês Taveira explicou que procura, antes de
mais, saber se algum elemento da sua estrutura conhece alguém na empresa visada que permita
abrir portas: “O primeiro critério é se algum de nós conhece alguém”, afirmou, garantindo que “a
comunicação pessoal é essencial” (entrevista: 09/05/17). Este trabalho, asseverou Luísa Amorim
(entrevista: 04/07/17), é facilitado quando a fundadora e presidente da organização solidária é,
em simultâneo, uma empresária com uma forte carteira de contactos, que lhe advêm do facto de
fazer parte da família Amorim (abre tantas portas, mas também as fecha) mas sobretudo dos
largos anos de experiência profissional acumulados como produtora de vinho.
Por norma, é a Bagos d’Ouro quem inicia contacto com empresas, o que lhe dá algum controlo
sobre a identidade dos futuros parceiros. Questionada sobre a possibilidade de poder ser
prejudicada pelo facto de se associar a empresas cuja área de atividade, política face à triple

bottom line, práticas laborais e comerciais ou reputação sejam mal vistas pela sociedade, Luísa
Amorim assegurou que nunca se deparou com um caso concreto que a fizesse refletir sobre a
matéria. Mas numa primeira impressão, disse que o valor dos donativos é tão baixo que um
parceiro com más práticas não poderia influenciar os valores das Bagos d’Ouro e que, de resto,
esse risco existe até com atuais parceiros. “Não devemos excluir quem nos quer ajudar, é muito
bem-vindo”, afirmou, avançando apenas uma exceção: “A não ser que fosse uma bola de neve na
nossa comunicação”.
Já Inês Taveira demonstrou ter mais dúvidas sobre a matéria e adiantou que não gostaria de ver
a Bagos d’Ouro tomar a iniciativa de se associar a empresas conhecidas na região demarcada do
Douro por serem poluidoras ou por terem práticas e políticas laborais desumanizadas, por
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exemplo. E se fosse contactada com uma proposta, seria feita uma análise de custo-benefício,
para saber se os ativos que esta parceria traria à organização solidária compensariam danos
potenciais à sua reputação? “Teria de pôr à consideração da direção”, respondeu (entrevista:
09/05/17). Da parte da direção, Luísa Amorim, afirmou: “Teria de ser pensado. Não tem
necessariamente de ser um problema” (entrevista: 04/07/17).
Depois de identificar um ponto de contacto privilegiado numa empresa, a Bagos d’Ouro pede uma
reunião presencial, com a expectativa fundada de que será aceite. Para o encontro, Inês Taveira
leva um dossiê impresso com a apresentação institucional da organização, onde se lê que “a
solidariedade começa onde não se espera nada em troca”, uma frase atribuída a Saint-Exupéry.
O documento determina, ainda, que a organização solidária propõe dar às famílias apoio social
para que tenham condição de vida dignas, desenvolver competências sociais e afetivas e promover
o sucesso educativo e inserção na vida ativa das crianças e jovens acompanhados. Segue-se a
caracterização dos meninos bago e o perfil das famílias, bem como a medição do impacto obtido
pela organização solidária e a metodologia seguida. Por último, lista os parceiros e elenca os
contactos profissionais da coordenadora-geral, bem como as páginas na Internet e no Facebook.
Caso o encontro com o potencial parceiro tenha lugar nos meses de entrega das declarações de
IRS, leva também material da campanha de captação da entrega de 0,5% do valor devido a título
de Imposto sobre o Rendimento de Singulares, “até para verem de que forma comunicamos”,
precisou. Ainda, munida dos documentos públicos elaborados pela organização solidária,
demonstra a transparência e o rigor com que os donativos são utilizados e declara a
disponibilidade da organização para responder a quaisquer perguntas, ao mesmo tempo que
garante que prestará contas de toda a sua atividade.
Além dos argumentos de natureza solidária e de responsabilidade social, Inês Taveira descreve
aos potenciais parceiros a rede de contactos que a Bagos d’Ouro já estabeleceu, assegura que
será dada visibilidade à parceria nos seus instrumentos de comunicação, nas apresentações
públicas e em documentos de suporte, ao mesmo tempo que autoriza a empresa a divulgar o
acordo. As wine parties que organiza, e para as quais convida os parceiros, são pontos privilegiados
para mostrarem novos vinhos a um público jovem e interessado e estabelecerem ou reforçarem a
rede de contactos. São uma forma de agradecer a ajuda, afiançou Luísa Amorim (entrevista:
04/07/17). Em 2017, Inês Taveira ponderava estruturar com um parceiro recente uma oferta
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turística no Douro, disponibilizando-lhe acesso à sua própria rede de contactos. E tudo indicava
que, em 2018, já estaria montada uma campanha envolvendo os restaurantes do Douro.
No que toca às características da organização solidária, são destacados fatores como ética de
atuação, correção na abordagem, disponibilidade e espírito de missão, exigência de qualidade,
rigor e transparência nas contas, profissionalismo e competência, responsabilidade, abertura para
mostrar o trabalho, no terreno, comunicação e reporte de resultados sistemáticos – das vitórias e
dos fracassos. “A ABO rege-se pelos mesmos princípios de uma empresa com fins lucrativos,
exceto o lucro”, resumiu Luísa Amorim, que no momento da entrevista se preparava para evoluir
para a metodologia Kaizen, para trazer estrutura ao trabalho e ancorar psicólogos, que “fazem um
trabalho muito solitário”, reconheceu (entrevista: 04/07/17).
Além disso, recorda que o Douro é uma das regiões mais pobres do país, as famílias são
económica e socialmente vulneráveis, as crianças vivem em ambientes marcados por problemas
de desemprego, alcoolismo, violência doméstica ou falta de competências parentais, isoladas no
território e com falta de oportunidades educativas. Necessitam por isso de um acompanhamento
que lhes permita, pela educação, quebrar o ciclo de pobreza, desemprego ou exclusão. “A
mensagem é sempre pela positiva. Vou pela missão e pelo território”, declarou. O argumento é,
portanto, racional e não emocional. “Apelar à lágrima, não”, asseverou (entrevista: 09/05/17). O
argumento emocional é bem-sucedido, confirmou António Filipe (entrevista: 16/05/17).
Mas o principal argumento deixado em cima da mesa de potenciais parceiros é a missão assumida
pela Bagos d’Ouro, disse Luísa Amorim. “As pessoas percebem que o Douro, apesar de ser muito
bonito, é completamente isolado, sabem o que é a interioridade”. A região tem problemas de
analfabetismo e alcoolismo, de isolamento e pobreza, de desemprego e precariedade. É um ciclo
que se autoalimenta e do qual as crianças e jovens só sairão se alcançarem todo o seu potencial
educativo – precisamente a missão da Bagos d’Ouro, para a qual todos são chamados a contribuir,
disse: a sociedade civil, as empresas e o Estado. Foi precisamente esta a razão invocada por
António Filipe, quando questionado sobre a razão pela qual a Symington apoia a Bagos d’Ouro –
saber que existe um problema social no seu território e querer contribuir para o minorar.
A missão e os ativos já elencados trazidos pela Bagos d’Ouro para uma parceria ajudam a nivelar
os pratos da balança, a transformar a organização solidária num verdadeiro parceiro, envolvido
numa relação recíproca. Para fazer sentido, um relacionamento tem de ser mutuamente benéfico,
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apesar de existir algum desequilíbrio: “Sabemos que precisamos mais deles do que eles de nós”,
reconheceu Inês Taveira (entrevista: 09/05/17).
Feita a defesa da causa da Bagos d’Ouro, nos encontros com parceiros, Inês Taveira procura
responder a todas as dúvidas – “prefiro que me façam perguntas do que seja eu só a falar” – e
descobrir quais são os seus interesses e os moldes de parceria mais benéficos para as duas
partes. Elenca os custos da organização solidária e pede à empresa que se associe ao projeto,
enquadrada numa das várias modalidades de apoio estruturadas. Uma opção é a assinatura de
um protocolo que preveja uma contribuição financeira fixa. “A Bagos d’Ouro tem a filosofia dos
bombeiros, pede um bocadinho a cada um, 150 ou 250 euros por mês”, explicou Luísa Amorim,
ressalvando que há empresas muito mais envolvidas, a contribuir com 500 euros por mês.
“Pagam um salário para ajudar”, disse.
Inês Taveira acrescentou que é garantido ao potencial parceiro que não recebe subsídios da
Segurança Social. “Digo que a Bagos d’Ouro só vive de donativos e tem de suportar a estrutura,
de pagar salários, combustível, carros. Digo que precisamos de dinheiro, mas que também há
outras formas de ajudar”. A coordenadora-geral evita associar o donativo a um projeto específico,
para evitar o espartilho de gestão que é a consignação de receitas, mas afirma que não o recusaria,
se fosse a única forma de receber o apoio. E também abre a porta a contributos sobre a forma de
bens e serviços, quando não encontra disponibilidade para a entrega de dinheiro. “E depois fica à
consideração das empresas” (entrevista: 09/05/17).
Na ausência de apoios públicos, como vimos, a Bagos d’Ouro, enquanto organização não
mercantil, negociou ao longo dos anos acordos com empresas para daí retirar os rendimentos
necessários à prossecução dos seus objetivos solidários. O relacionamento próximo com o
universo empresarial é, assim, uma premência inultrapassável, mas também uma opção
deliberada, alicerçada no facto de as empresas terem uma obrigação de devolver à sociedade e
ao território parte da riqueza que de lá retiram. Por um lado, “cada vez mais as empresas têm
esta nuvem em cima, têm de ter uma componente social”, acredita Inês Taveira. Por outro, “se
as empresas, do seu bolso, se envolverem, bem como os seus funcionários, ficam mais satisfeitas,
motivadas”. A coordenadora-geral constata que as empresas de menor dimensão não têm
programas estruturados de responsabilidade social, mas as maiores mostram abertura para
colaborar com a Bagos d’Ouro. “Vão ajudando na medida das possibilidades”, sobretudo quando
está em causa o território em que desenvolvem a sua atividade, assegurou (entrevista: 09/05/17).
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Mais, preferem ser elas a contribuir para o bem-estar da comunidade em que se inserem do que
deixar ao Estado essa missão redistributiva. A existência de benefícios fiscais para o mecenato
social em nada choca Inês Taveira, ao contrário da opinião de pessoas como Lino Maia, presidente
da Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social, a CNIS. Lino Maia atribui
ao Estado a função de redistribuição da riqueza e apoio às populações mais vulneráveis. É a forma,
diz, de assegurar a repartição equitativa dos recursos a quem mais deles necessita. Inês Taveira,
contudo, invoca o descrédito do Estado e a imperiosidade, sentida pelas empresas, de
contribuírem para o bem-estar social. “Não me choca nada que utilizem o benefício fiscal, se
alocarem as suas forças e recursos financeiros a entidades [solidárias]. É verdade que estamos a
retirar ao Estado, mas é o mesmo que a consignação de IRS, que para nós é uma receita
essencial” (entrevista: 09/05/17).
A motivação das empresas para a criação de programas de Responsabilidade Social Empresarial
e cooperar com a Bagos d’Ouro, contudo, não é um critério basilar, para a organização solidária.
Questionada sobre se é relevante a razão que as leva a cooperar, Luísa Amorim apoiou-se no
exemplo de Madre Teresa de Calcutá – que dizia sentir que muitas vezes lhe davam dinheiro para
“lavar a alma”, mas que o aceitava para poder prosseguir a sua missão – para afirmar
perentoriamente que “o importante é que o façam”. Em todo o caso, está convicta de que a
maioria dos seus parceiros aderem ao projeto por uma questão de responsabilidade social (não
de Marketing Social, ressalvou), por compreenderem que existe uma lacuna e se sentirem
corresponsáveis pela sua supressão. “Não digo a todas, mas a 70% das empresas, este projeto
tocou-as mesmo”. Nos restantes casos, Luísa Amorim admite que o apoio seja dado porque outras
empresas também o dão ou por uma questão de Marketing ou de motivação dos trabalhadores.
Além do mais, diz, “hoje não há negócios fáceis, não é fácil ganhar dinheiro, sustentar um projeto,
manter uma empresa 50 anos. Quem é responsável percebe esta missão”.
O tema da motivação de quem contribui é pouco discutido dentro da Bagos d’Ouro, uma vez que
foram raros os casos em que sentiu que a empresa estava a utilizar a parceria de forma abusiva
ou que estava a ser prejudicada pela sua atividade ou reputação, assegurou também Inês Taveira.
“A motivação… não tenho experiências negativas que me façam pensar que tenho de estar alerta
para a motivação”, disse. Por outro lado, distingue a atividade mercantil da empresa do seu
programa de responsabilidade social, garantindo que o importante é ter uma estratégia de apoio
social estruturada, constante e coerente (entrevista: 09/05/17).
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Ainda no que toca ao relacionamento entre uma organização solidária e uma empresa, esta
investigação alicerçou-se na premissa enunciada por António Filipe – de que tem de ser recíproca,
a bem da dignidade das partes – para questionar Luísa Amorim sobre os ativos que a Bagos
d’Ouro aporta à parceria e que são valorizados pelas empresas. Em resposta, a fundadora lembrou
que as empresas são assoberbadas por pedidos (a ponto de alguns válidos se perderem entre
outros, pouco credíveis) e que são forçadas a criar departamentos para gerir os programas de
sustentabilidade e responsabilidade social. Sugeriu, em alternativa, que subcontratem o trabalho
a algumas, poucas, organizações solidárias especializadas, melhor apetrechadas para alcançar o
objetivo social. “As empresas sentem a responsabilidade de ajudar (…) e que há uma instituição
que pode fazer melhor do que elas”. Na prática, Luísa Amorim fala de um outsourcing do programa
de responsabilidade social a organizações solidárias, ideia partilhada por António Filipe.

8.4 Crescente abrangência no território

A proximidade às crianças e jovens, às famílias, às escolas e à comunidade local é o principal fator
distintivo da Bagos d’Ouro face a outras organizações solidárias vocacionadas para a melhoria do
desempenho escolar, afiançou Inês Taveira (entrevista: 09/05/17). Em 2016, o relatório e contas
da Bagos d’Ouro130 indicava que acompanha 51 crianças e jovens bago, num trabalho de contacto
próximo realizado em quatro concelhos do Douro, a que se somam os seus pais e irmãos. É assim
que, no total, a organização solidária seguia um total de 204 pessoas (figura 19).

Figura 19 – Evolução do número de pessoas acompanhadas
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Fonte: Bagos d’Ouro (2016).

130

Mais informação em www.bagosdouro.com/pt/quem-somos, consultada em maio de 2017.
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O número de meninos bago e famílias acompanhadas tem vindo a subir, com a exceção de 2015.
Na troca de emails, Inês Taveira justificou essa exceção com o fim do acompanhamento de três
famílias, duas por falta de comprometimento com o projeto Bagos d’Ouro e uma por abandono
escolar – factos aliás salientados em relatório e contas (ABO, 2016, p. 18).

Figura 20 – Evolução do número de criança e jovens acompanhados
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Fonte: Bagos d’Ouro (ABO, 2014, 2015, 2016).

A maioria das crianças e jovens acompanhados está numa fase de tomada de opções cruciais:
frequenta o terceiro ciclo e têm de decidir, dentro em breve, entrarão no mercado laboral ou se
prosseguem estudos, no ensino superior, como se vê na figura 21.

Figura 21 – Distribuição das crianças acompanhadas por nível de ensino, em 2016
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Fonte: Bagos d’Ouro (2016).
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No terreno, o trabalho da equipa de psicólogos traduziu-se em 536 sessões de acompanhamento
individual com as crianças e jovens, em 261 encontros de articulação com professores e 244
visitas domiciliárias, onde o contacto é feito com toda a família da criança ou jovem acompanhado.
Estes dados são compilados em relatórios preenchidos pelos psicólogos, nos quais enumeram e
detalham cada encontro.
Esta investigação teve a oportunidade de presenciar várias destas interações, num dia cheio de
trabalho, a 2 de junho de 2017, no Agrupamento de Escolas D. Sancho II, no concelho de Alijó. A
Bagos d’Ouro tinha acedido de imediato ao pedido da investigação para presenciar, no terreno, a
sua intervenção e organizou um dia inteiro de contacto com psicólogos, professores, crianças e
uma família, durante o qual foi possível presenciar o trabalho desenvolvido. A metodologia de
investigação acordada para este contacto foi a observação não participante, que se transformou
em observação participante de forma muito pontual e apenas por solicitação dos psicólogos. Foi
o caso, em particular, de uma jovem a frequentar o ensino secundário e que ponderava ingressar
na universidade num curso de comunicação. Olhando ao facto de a investigadora ser jornalista de
profissão, foi-lhe pedido (e aceite) que respondesse a algumas questões e lhe desse alguma
orientação, sobretudo sobre a importância da proatividade e assertividade de comportamento –
matérias que a Bagos d’Ouro tem vindo a trabalhar junto da jovem em causa. Foi também
acordado que a investigação não revelaria quaisquer informações que permitissem identificar as
crianças e a família observadas.
O trabalho de campo começou no início da manhã do dia 2 de junho, na EB1. Eduardo Pinho
tinha reunião marcada com um menino oriundo de uma família desestruturada. A falta de uma
retaguarda familiar estável, com boas competências parentais, traduz-se num mau
comportamento, em impulsividade e desrespeito pelas regras de funcionamento da escola. Por
isso, no encontro, concentrou o trabalho em questões relacionadas com o autocontrolo e a
necessidade de melhorar o comportamento, dentro e fora da sala de aula. Olhando ao facto de se
tratar de uma criança ainda a frequentar o primeiro ciclo do ensino básico, a intervenção
desenvolveu-se em torno de histórias, desenhos e cores, destinada a melhorar o autocontrolo e a
associar comportamentos prejudiciais a sentimentos negativos e a reforçar pela positiva os
comportamentos capazes de beneficiar a sua integração no meio escolar e potenciar a
aprendizagem. Note-se que o trabalho é baseado em técnicas psicológicas de reforço positivo.
Acresce que o menino, de constituição física franzina, é vítima de bullying, pelo que o tema
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também foi trabalhado e, depois, discutido com o professor titular da turma (trabalho de campo:
02/06/2017).
A afabilidade de trato entre o professor titular e o psicólogo indiciou estarmos na presença de um
trabalho colaborativo, cada um no seu plano, em prol do aluno. Apesar de a intervenção da Bagos
d’Ouro se centrar na melhoria do desempenho escolar das crianças mais novas e da inserção os
psicólogos na vida ativa dos jovens mais velhos e de as interações terem lugar sobretudo dentro
da escola, não participam de forma alguma no processo de ensino-aprendizagem ocorrido dentro
da sala de aula, salientaram Carla Sousa e Eduardo Pinho (trabalho de campo: 02/06/2017). A
sua intervenção situa-se, antes, no fomento junto da criança e da família das condições materiais
e dos comportamentos e atitudes conducentes à aprendizagem o mais bem-sucedida possível,
bem como na procura de soluções para problemas que prejudiquem esse processo de
aprendizagem, mas que escapem à esfera de intervenção da escola e do professor.
A presença da Bagos d’Ouro dentro do espaço escolar, contudo, nem sempre é tão bem acolhida,
testemunharam os dois psicólogos e Inês Taveira. O grau de recetividade com que são recebidos
varia de escola para escola e, até, de professor para professor, mas, no global, a organização
solidária diz encontrar as condições necessárias para desenvolver a atividade.
A meio da manhã, o trabalho de observação continuou com a psicóloga Carla Sousa. Tinha
encontro marcado com uma terapeuta da fala contratada pelo Agrupamento de Escolas D. Sancho
II, de Alijó, onde segue um outro menino bago, um pouco mais velho. As duas profissionais
discutiram os avanços que a criança tem registado e trocaram informações sobre as suas
características. Mais do que isso, Carla Sousa procurou saber quais as necessidades prioritárias,
para lhes tentar dar resposta. Logo depois, já a sós com o menino, procurou saber se estava
disposto a participar na UTAD Júnior, uma semana de atividades organizadas pela Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, também parceira da Bagos d’Ouro. A resposta foi positiva
(trabalho de campo: 02/06/2017).
Logo de seguida, o trabalho continuou com outro jovem, autoconfiante e autónomo, de grande e
evidente capacidade intelectual, mas que desvaloriza a educação, da assiduidade e do estudo, a
ponto de ter corrido o risco de perder um ano letivo por faltar às aulas. É um reflexo da atitude de
um dos progenitores, que trabalha na agricultura, face à educação; o outro progenitor, que toma
a seu cargo criar hábitos de estudo, tinha recomeçado recentemente a trabalhar, com um horário
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que o tornou mais ausente. Estas são duas das vulnerabilidades da família. Neste final de ano
letivo, Carla Sousa passou em revista a evolução das notas, confrontando-as com os objetivos
expressos no compromisso, e deixou no ar a possibilidade de o jovem receber o diploma, na
cerimónia anual para a qual são convidadas todas as famílias bago e em que são distinguidas as
crianças que atingiram os objetivos a que se tinham comprometido e atribuídos os prémios de
mérito. Se se concretizar, será a primeira vez que o jovem o recebe (trabalho de campo:
02/06/2017).
Ao início da tarde, o mesmo método foi seguido com uma jovem, do ensino secundário, que está
a ponderar continuar estudos superiores, na área da comunicação ou do jornalismo, em particular.
Neste caso, além da evolução das notas e da perspetiva dos valores de final de ano, Carla Sousa
concentrou-se no trabalho sobre a autoconfiança da jovem e a sua proatividade nas aulas –
indicadores do que poderá vir a ser a sua capacidade de frequentar com sucesso o ensino superior
e, depois, ingressar no mercado de trabalho (trabalho de campo: 02/06/2017).
O longo dia de trabalho terminou com uma visita a casa do jovem que poderá receber o seu
primeiro diploma em 2017, também no concelho de Alijó. É uma casa antiga, onde nasceu o pai,
com debilidades estruturais, mas tratada com evidente cuidado. Nos três quartos vivem os pais,
o jovem bago e a sua irmã mais nova, que também beneficia das oportunidades da Bagos d’Ouro.
No caso em apreço, estava em dúvida a frequência pela filha de um campo de férias, uma semana
de lazer, no verão. Carla Sousa insistiu junto dos pais para que autorizassem a ida, para diminuir
o tempo que os dois irmãos passarão sozinhos, nas férias escolares. Os pais tinham reservas,
motivadas por problemas surgidos na edição do ano anterior, mas acabaram por autorizar
(trabalho de campo: 02/06/2017).
Nestes encontros, os psicólogos perguntam pelas notas e pelo comportamento, na escola e em
casa; vêm os cadernos de trabalho e insistem para que estejam organizados e claros; querem
saber sobre a saúde e bem-estar dos alunos e família; procuram conhecer as suas ambições e
fragilidades; tentam encontrar os pontos de debilidade pessoal e escolar e as melhores formas de
contribuir para os diminuir – sempre numa lógica de reforço positivo, salientaram Carla Sousa e
Eduardo Pinho (trabalho de campo: 02/06/2017). Esse reforço positivo é uma estratégia
deliberada e resulta no elevado grau de confiança e de cumplicidade patente entre os psicólogos
e as crianças e jovens apoiados. É por isso que o trabalho de campo é realizado por psicólogos e
não professores, salientou Eduardo Pinho.
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O trabalho levado a cabo ao longo do ano letivo culmina com uma grande festa no Espaço Miguel
Torga, em Sabrosa, para a qual é convidada toda a comunidade Bagos d’Ouro. As crianças que
atingiram os objetivos a que se propuseram recebem um diploma de cumprimento de
compromisso, bem como um prémio de mérito, se for o caso. As restantes participam na festa,
mas não recebem diploma.
Em caso de falha reiterada do compromisso, a Bagos d’Ouro pode retirar o apoio. Este é um dos
pontos da atividade mais difíceis de equilibrar, quer para a organização, quer para o financiador.
Inês Taveira salientou que, até ao momento da investigação só quatro crianças tinham
abandonado o programa, incluindo um caso que mudou de residência para fora da região
predefinida.
António Filipe gostaria de ver aplicada um modelo mais rígido de determinação da continuação ou
da suspensão do apoio. Admitiu que deve haver alguma margem de tolerância – “o mais
importante nas pontes não são os pilares, mas as juntas de dilatação”, ilustrou – mas defendeu
a existência de um ponto, definido à partida e claro para todos, a partir do qual a Bagos d’Ouro
aloca os recursos de que dispõe a quem mais deles podem retirar proveito. “Ter nada não é uma
opção”, até porque “as empresas precisam de saber se o dinheiro está a ser bem ou malgasto. É
muito fácil haver uma erosão do interesse do doador”, alertou (entrevista: 16/05/17).
Esta lógica empresarial de aproveitamento dos recursos para a maximização de resultados tem
uma tradução delicada, no terreno. Eduardo Pinho salientou que as crianças apoiadas pela
organização provêm de contextos difíceis, com anos de rotinas e hábitos que não se contrariam
em pouco tempo, antes exigem um trabalho continuado, de perseverança, aceitando avanços e
recuos. “Como é que se pode desistir de uma criança? Só em casos extremos de
descomprometimento total”, defendeu (trabalho de campo: 02/06/2017). Em 2016, indica o
relatório e contas da Bagos d’Ouro (2016), três processos foram dados como terminados: um por
abandono precoce da escola e dois por falta de comprometimento com a organização solidária.
O equilíbrio entre a esperança em progressos e a fixação de um limite a partir do qual o apoio é
retirado e alocado a outra criança, que dele retire maior partido, vai sendo ensaiado no quotidiano
da organização. No terreno, os psicólogos esforçam-se por encontrar soluções para os problemas
encontrados. Procuram vagas em centros de atividade de tempos livres, explicadores que ajudem
a recuperar falhas na aprendizagem, apoio psicológico ou de terapia da fala, quando necessário.
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Carla Sousa e Eduardo Pinho (trabalho de campo: 02/06/2017) explicaram que tentam primeiro
encontrar voluntários que se associem à causa de forma gratuita, mas que dispõem de um plafond
para custear esses serviços quando, de todo, não há alternativa. E, mesmo assim, nem sempre é
possível identificar pessoas especializadas disponíveis, na cada vez mais despovoada região
demarcada do Douro, lamentaram.
A Bagos d’Ouro desenvolve, também, atividades destinadas a melhorar o desempenho escolar e
a integração na vida ativa das crianças e jovens acompanhados. Desde 2013, a biblioteca virtual
Sítio dos Livros (uma parceria com a ROFF) permite o acesso gratuito a livros. O programa já foi
utilizado por mais de 40 crianças, envolvendo 30 famílias (ABO, 2016). Em 2016, também com
o apoio da ROFF, foi organizado o Sítio dos Livros Challenge, desafiando crianças e pais a ler obras
da escritora infantil Adélia de Carvalho e, no final, a construir fantoches e desenhar ilustrações
alusivas aos livros. Todos os participantes receberam livros da autora, para começar ou aumentar
a biblioteca familiar e, assim, estimular a leitura fora do contexto escolar. Os trabalhos mais
criativos receberam um cabaz de livros.
Ainda na vertente académica, a Bagos d’Ouro tem dois acordos para o ensino da língua inglesa.
Os Centros Wall Street English oferecem um ano de formação na língua inglesa aos jovens mais
velhos que, em 2016, envolveu sete estudantes universitários e o Colégio Luso-Internacional de
Braga incentiva os alunos a tornarem-se tutores de inglês de jovens da sua idade, acompanhados
pela organização solidária (ABO, 2016). O acordo com o Colégio Luso-Internacional prevê também
um intercâmbio, em que jovens durienses passam alguns dias em casa dos tutores, em Braga, e
participem em atividades organizadas em exclusivo na língua inglesa e, em troca, os tutores visitem
o Douro.
Ainda, a Bagos d’Ouro proporciona aos jovens uma semana passada nos programas Júnior das
universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Porto. Em 2016, participaram 22 crianças e
jovens, que assim tiveram contacto com o meio académico de grau superior e tomaram parte em
atividades de caráter lúdico. A participação nas universidades juniores tem uma importância
especial atendendo a que se dirige a um público-alvo de grandes carências económicas e residente
numa região com poucas oportunidades de lazer e ocupação de tempos livres, sem possibilidade
de proporcionar experiências enriquecedoras que abram horizontes. Também com uma vertente
lúdica, é facilitada a frequência de campos de férias, no final do ano letivo.
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O Projeto Mentor, criado com a ajuda da consultora Jason Associates, encontra na comunidade
pessoas que sirvam de referência às crianças acompanhadas e já envolveu seis mentores e outras
tantas crianças, num contacto próximo e regular. Ainda que consciente de que a mentoria não
terá impacto positivo imediato, a Bagos d’Ouro acredita que semeará valores e acabará por
influenciar de forma positiva a vida das crianças (ABO, 2016).
Para jovens a frequentar a escola a partir do terceiro ciclo do ensino básico, é organizado o projeto

Take Action, que venceu o programa Mais para Todos, promovido pelo Lidl e pela SIC Esperança
(ABO, 2016). Nas férias de verão de 2016, a Bagos d’Ouro levou jovens do 8.º e 9.º ano numa
viagem de cinco dias de autoexploração. A consultora Jason Associates ajudou-os a conhecer as
suas vocações, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro permitiu-lhes contactar com
oportunidades formativas na área das Ciências Agrárias e Veterinárias, da Comunicação e
Multimédia e da Enologia e a Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego-Douro abriu-lhes as portas
para a sua oferta formativa.
No que toca ao mercado laboral, e ainda de acordo com o relatório e contas de 2016 (ABO), a
organização solidária proporcionou aos jovens o acompanhamento de profissionais em ambiente
de trabalho. Participaram a Quinta do Seixo-Sogrape, o Hotel Six Senses Douro Valley, o Hospital
de Vila Real, a Quinta do Bonfim, a Symington, o Centro de Produção EDP e a Barragem da Régua,
a Kathrein Automotive e o Parque Industrial de Vila Real. Esta foi a primeira de três partes do
projeto, a que Inês Taveira quer dar continuidade mesmo depois de acabado o financiamento dado
pelo programa Mais para Todos, para os anos de 2016 e 2017. Toda a comunidade participa
ainda em iniciativas como o Natal da Família Bagos d’Ouro, um dia de festa e encontro no qual é
distribuído um cabaz de produtos essenciais para a ceia de Natal.
Por outro lado, para minimizar o impacto das carências económicas das famílias no percurso
escolar dos seus beneficiários, a Bagos d’Ouro presta, ela própria ou através de parcerias,
assistência material ou financeira. Em 2016, a parceira Firmo ofereceu o material escolar
necessário para todo o ano letivo a 97 crianças e jovens (aos diretamente acompanhados e aos
seus irmãos) e custeou a parte não comparticipada pela Ação Social Escolar dos manuais de 36
alunos. Ainda, pagou onze bolsas de estudo a dez estudantes do ensino superior e um do
profissional, de forma a suprir necessidades não cobertas pela Bolsa Social do Estado, bem como
o internamento em colégios de quatro jovens cujas famílias não tinham qualquer possibilidade ou
capacidade parental para as acolher. “Este apoio só foi possível graças ao empenho de diferentes
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parceiros institucionais e de generosos ‘padrinhos’ em nome individual que nos têm ajudado a
suportar estes custos”, assegura a Bagos d’Ouro (ABO, 2016, p. 41).
Na vertente da Saúde, descreve a Bagos d’Ouro (2016), existem parcerias que lhe permitem fazer
rastreios às crianças e jovens acompanhados e suas famílias, patrocinar tratamentos dentários ou
realizar ações pontuais de sensibilidade. Em 2016, médicos oftalmologistas do Hospital CUF Porto
rastrearam 68 crianças e jovens e reavaliaram 12 e a Essilor ofereceu lentes a 17 acompanhados.
Em paralelo, a Multicare reforçou a sua oferta de serviços de saúde oral com 108 consultas.
Beneficiaram 71 crianças e jovens com maiores necessidades de tratamentos.
Foram também desenvolvidas ações localizadas, como a decorrida na Escola Básica e Secundária
de Tabuaço no âmbito da iniciativa Viver Saúde para prestar cuidados diferenciados de saúde a
110 pessoas acompanhadas pela Bagos d’Ouro, nas especialidades de medicina de família,
pediatria, oftalmologia, medicina dentária ou enfermagem. Tratou-se de um acordo entre a Câmara
Municipal de Tabuaço, o PADIS – Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde e a Rede
Social Saúde e da Bagos d’Ouro. Na mesma escola, o Dia da Saúde, em abril de 2016, foi
assinalado com uma ação de sensibilização. Com o apoio de uma equipa de enfermagem da CUF
Porto, 53 meninos bago e pais ficaram a saber mais sobre primeiros-socorros, a importância de
cuidados de higiene, as consequências do consumo de substâncias nocivas e os riscos da
automedicação.
No momento da realização deste estudo de caso, ainda nenhum jovem tinha terminado todo o seu
percurso formativo, pelo que não era ainda possível fazer uma avaliação do sucesso obtido na
inserção no mercado de trabalho. Contudo, e como salientaram os intervenientes da Bagos d’Ouro
ouvidos por esta investigação, o trabalho na área da Educação é, em simultâneo, basilar para
estruturar pessoas mais completas e bem-sucedidas e moroso na obtenção de resultados práticos.
Somando o impacto de todo o trabalho de acompanhamento no terreno e de procura de soluções
para dificuldades concretas (de aprendizagem, de saúde, de assistência material), a organização
solidária ajudou a que, em 2016, 88% das crianças e jovens acompanhados obtivessem sucesso
escolar e 55% mantivessem ou subissem no quadrante de avaliação da avaliação Bagos d’Ouro.
No final do ano letivo 2015/16, foram entregues 27 diplomas e atribuídos três prémios de mérito.
A organização solidária considera que apenas 13% das crianças e jovens tiveram um desempenho
pouco satisfatório, face aos objetivos definidos com a equipa no início do ano letivo. Todas as
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restantes encontram-se num quadrante positivo, havendo mesmo 22% crianças e jovens
classificadas com o nível muito bom ou excecional (figura 22).

Figura 22 – Desempenho escolar das crianças e jovens, ano letivo 2015/16
Pouco satisfatório

13%

Satisfatório

37%

Bom

29%

Muito bom

11%

Excecional

11%

Fonte: Bagos d’Ouro (2016).

Luísa Amorim salientou como muito positivo o desempenho escolar dos meninos bago: “Achava
que, se conseguirmos mudar a vida de 30% dos meninos, já me dava por satisfeita. Mas é muito
superior, fico muito satisfeita” (entrevista 04/07/2017).
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Capítulo 9. Discussão de resultados – contributo para um roteiro metodológico
A presente investigação propôs-se dar resposta a duas questões de partida: (QP1) as parcerias

entre organizações solidárias e organizações empresariais contribuem para maximizar a
sustentabilidade das organizações solidárias? E em caso afirmativo, (QP2) qual o melhor modelo
de comunicação estratégica a implementar para assegurar um impacto mutuamente benéfico,
que aporte dignidade às duas organizações envolvidas, e minimize eventuais danos materiais ou
reputacionais para as organizações solidárias? As perguntas inserem-se na área do conhecimento
da Comunicação Organizacional e foram traçadas no pressuposto de que a sociedade está
interligada por vasos comunicantes, em que todos os seus elementos se influenciam mutuamente,
em que cada organização precisa de receber energia externa (sob a forma de dinheiro, de
conhecimento, de bens ou serviços, de infraestruturas) para poder laborar e produzir um resultado
que entrega à sociedade, em seu último benefício. É o pressuposto em que se fundamenta a teoria

dos sistemas, aqui adotada como enquadradora.
Neste capítulo, vamos refletir sobre os relacionamentos interorganizacionais, em particular entre
organizações solidárias e empresas, seguindo os ensinamentos da literatura e, sobretudo, da
experiência acumulada em anos de trabalho das pessoas que nos concederam entrevistas
exploratórias131 e das duas organizações solidárias e outros tantos parceiros empresariais seus132,
investigados nos estudos de caso realizados133. Como se verá, na globalidade, uns e outros atestam
que as parcerias interorganizacionais contribuem para a sustentabilidade das organizações
solidárias e potenciam a criação de valor, ainda que exijam cautelas. Também se defende que, na
sua comunicação com empresas, as organizações solidárias devem deixar claro que aportam um
conjunto valioso de ativos, pelo que se podem posicionar a par da empresa, num trabalho
colaborativo. Como se verá já de seguida, damos como comprovadas as hipóteses de partida.
Em concreto, será demonstrado que um trabalho colaborativo entre o mundo das empresas e o
social é cada vez mais essencial para a sustentabilidade e desenvolvimento das organizações
solidárias, serão descritas as suas vantagens e desvantagens, os caminhos recomendados para

As principais ideias deixadas pelos entrevistados na fase exploratória da investigação constam do apêndice 6.
No apêndice 7, encontra-se uma caracterização das quatro entidades estudadas na presente investigação: a CAIS e a Unicer, a Associação
Bagos d’Ouro (ABO) e a Symington.
133
A matriz e a correspondente análise de conteúdo são apresentadas nos apêndices de 1 a 5.
131
132
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maximizar as hipóteses de sucesso, o tipo de ativos que cada parceiro pode aportar a um projeto
comum (e espera receber do outro) e os riscos com que se pode deparar. Será também ensaiada
uma análise comparativa dos modelos de comunicação estratégica adotados pelas duas
organizações solidárias, no que toca ao seu relacionamento com parceiros empresariais,
procurando as lições que cada uma pode trazer a esta investigação.

9.1 Riscos e potenciais da estratégia colaborativa entre organizações solidárias e
empresas

Falar de parcerias entre dois sectores com vocações e prioridades tão distintas quanto as
organizações solidárias e as empresas implica tomar uma posição sobre se a comunidade
empresarial deve ser envolvida na mitigação ou intervenção em problemas e falhas sociais, se as
motivações subjacentes a um trabalho colaborativo devem ser tidas em conta pelas organizações
solidárias no momento de decidirem sobre uma eventual associação, se as empresas devem
evoluir para incorporar a cidadania empresarial no seu core business, se os benefícios potenciais
de uma ligação entre entidades com interesses, até, conflituantes ultrapassam os prejuízos
potenciais.
As respostas a estas perguntas – ou seja, a postura de cada um perante a Responsabilidade Social
Empresarial – é determinada pelo seu ponto de partida ideológico. No quadro teórico proposto por
Blowfield e Murray (2011), quem acredita que o capitalismo é um sistema profundamente errado,
apenas a utilizará para o criticar sob um novo aspeto. No outro extremo, quem defende a
autorregulação e acredita que empresas lucrativas beneficiam a sociedade, tem pouco a oferecer
e pode, até, constituir uma ameaça. Já os apologistas de formatos de capitalismo passíveis de
produzir benefícios sociais e ambientais (citando respostas como o comércio justo ou o
investimento socialmente responsável) e defensores do mercado livre, mas regulado, encontram
na Responsabilidade Social Empresarial uma ferramenta útil para a empresa e a sociedade. Por
último, quem dá liberdade à empresa para escolher o grau de ética comportamental a adotar,
descobre no subcampo da ética nos negócios uma guia de gestão de comportamento.
Consciente da multitude de debates que podem ser prosseguidos a partir da proposição de que
pode, ou deve, existir uma relação colaborativa entre organizações solidárias e empresas, esta
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investigação optou por um outro caminho. Constatou haver um número crescente de empresas a
alocar recursos a programas de Responsabilidade Social por empresas e sugere que o curso
desses ativos pode ser guiado de forma a dotar as organizações solidárias dos meios de que
necessitam para prosseguir a sua missão. Subscreve a posição advogada por José Macieira e
Luísa Amorim, que será revelada adiante, ou o “pragmatismo estratégico” proposto por Hudson e
Harris (2012), segundo o qual é possível conciliar o posicionamento dos otimistas com o dos
céticos e reconhecer que a colaboração multiorganizacional pode potenciar o sucesso de um
projeto comum. No fundo, admite que, mais do que transacionais, acordos entre os dois sectores
podem ser transformacionais.
Este posicionamento é, de alguma forma, secundado ou reconhecido por inúmeros outros autores:


para Bendell e Bendell (2007), a definição de parcerias intersectoriais é uma das oito
táticas através das quais a sociedade civil pode lidar com o poder empresarial – sendo as
restantes 1) a sua remoção, por exemplo através de nacionalizações, 2) a redefinição dos
termos sob os quais as empresas podem operar, 3) a sua redução, através da
desagregação forçada de conglomerados, monopólios ou posições dominantes, 4) a maior
regulação pública, 5) a via judicial ou 6) campanhas públicas como boicotes ou
manifestações ou, por fim, 7) o seu reforço, incentivando-o a adotar práticas benéficas
quer para a empresa quer para a sociedade;



Kirby e Koschmann (2012) testemunham a frequência com que as empresas se associam
a organizações solidárias para implementar programas de Responsabilidade Social
Empresarial;



Kotler e Lee (2009) veem as empresas cada vez mais “em sintonia com as organizações
sem fins lucrativos e a mostrar maior disponibilidade para se associarem a elas" (p. 282);



numa análise à inovação social empresarial, Kanter (1999) recomenda às empresas que
não encarem as parcerias com organizações solidárias como um objeto de caridade ou
voluntariado, mas sim como “uma oportunidade para aprendizagem e desenvolvimento
de negócio, apoiado em Investigação e Desenvolvimento e fundos operacionais, e não em
filantropia” (p. 17);



para Louise Van Dyk (2016), é através da definição e manutenção de relações positivas
com doadores que muitas organizações solidárias “asseguram a subsistência” (p. 121);
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mediante o enfraquecimento da regulação externa à atividade empresarial, diz Doane
(2005), as organizações solidárias apreenderam as vantagens existentes em alianças com
o “inimigo” e, “usando mecanismos de mercado, através do poder dos consumidores,
descortinaram uma oportunidade para tornar real uma mudança mais imediata” (p. 23 e
24);



com base num depoimento (não identificado) da dirigente de uma ONG inglesa,
Vasconcelos (2012) relatou que os departamentos de Responsabilidade Social
Empresarial ainda olham para as organizações solidárias numa lógica pura de filantropia,
uma dicotomia que deve desaparecer e dar lugar a parcerias para o desenvolvimento de
novas soluções para problemas sociais;



Numa análise a 12 organizações solidárias norte-americanas de alto impacto134, Crutchfield
e Grant (2012) identificaram seis fatores que desenham o seu sucesso. Um é a existência
de relações interorganizacionais, em concreto com empresas, encaradas não como um
inimigo ocasionalmente caridoso, mas como colaboradoras em projetos visando o bem
comum e em benefício mútuo. E fazem-no aproveitando o poder e o interesse próprio das
empresas e as leis da economia, uma estratégia “mais eficaz do que apelar ao altruísmo
puro”, asseguram (p. 38). Os restantes fatores externos são a capacidade de influência
sobre a política pública, de transformar os trabalhadores em evangelistas da causa, de
criar redes de cooperação, de adaptação à mudança e de descentralização da liderança;



Kotler e Lee (2005) sugerem a toda e qualquer organização solidária que, no âmbito de
uma parceria, “no mínimo, se foque na intenção de desenvolver um programa que fará o
melhor para a causa social e a empresa, e se mantenha convicta de que os sectores
público, sem fins lucrativos e privado podem e devem trabalhar juntos” (p. 276);



e Seitanidi (2012) propõe que acordos entre organizações solidárias e empresas são
estratégias colaborativas para enfrentar problemas sociais complexos e para atingir de
forma mais eficaz os objetivos organizacionais;



olhando à realidade portuguesa, a Sair da Casca assegura que “a evolução da questão da
responsabilidade social vai reforçar as parcerias entre o mundo associativo e o mundo
empresarial” (2003, p. 37);

Trata-se de entidades a quem o autor reconhece um especial impacto na sociedade. São elas: Center on Budget and Policy Priorities, City Year,
Environmental Defense Fund, Exploratorium, Feeding America, Habitat for Humanity, Heritage Foundation, UnidosUS (chamada de National Council
of La Raza quando o livro foi publicado), Self-Help, Share Our Strength, Teach For America e YouthBuild USA.
134

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |374



e o GRACE (2014) assevera que os mundos com e sem fins lucrativos estão cada vez
mais interdependentes. “Num contexto de redução evidente da capacidade de
financiamento público e da escassez de receitas provenientes dos doadores regulares,
atrair as empresas enquanto potenciais investidoras é uma emergência” (2014, p. 7).

Esta tese defende, portanto, que as parcerias interorganizacionais são válidas e que as
organizações solidárias não se devem coibir de tomar a iniciativa de contactar uma empresa, com
uma proposta bem definida e um plano de atividades esmiuçado, e de criar espaço para que, em
conjunto, encontrem uma solução mutuamente positiva, que não desvirtue a missão da
organização solidária e cumpra os intentos da empresa. Devem fazê-lo seguindo um modelo de
comunicação estratégica pré-definido e rigoroso, que contribua para estruturar o projeto, ajude a
assegurar a participação da empresa e certifique a boa execução, no terreno.
A prova de que tal é possível começou a ser feita quando, por um lado, organizações de grande
notoriedade evoluíram da tradicional atitude de confronto com empresas para admitir cenários
colaborativos e, por outro, grandes organizações internacionais de filantropia ou apoio ao
desenvolvimento encontram no trabalho colaborativo com organizações solidárias (quer com
multinacionais quer, cada vez mais, com pequenas iniciativas locais) uma forma mais eficiente e
mais eficaz de alocar recursos e maximizar o impacto social.
Esta mudança de atitude começou ainda nos anos 90, quando a Greenpeace, por exemplo,
substituiu as técnicas guerrilha pela cooperação e adotou o lema “O que quer que seja
necessário”135 . O exemplo foi seguido por outras organizações ambientalistas, no que se tornou
conhecido como ambientalismo com base no mercado (Hartman & Stafford, 1997) e veio
revolucionar a forma como os sectores se interligam.
A Shell foi protagonista de dois eventos fundamentais. No primeiro, a sua intenção de
descomissionar a plataforma petrolífera Brent Spar, afundando-a no Mar do Norte, foi frustrada
pela Greenpeace, através de ações de grande visibilidade mediática; no segundo, foi acusada de
crimes ambientais e contra a Humanidade na Nigéria, incluindo de cumplicidade no assassinato
de ativistas dos direitos humanos, como o notório Ken Saro-Wiwa136. Em consequência da enorme

135
136

No original, “whatever it takes”.
Para evitar um julgamento público, a Shell aceitou pagar uma indemnização de 13,8 milhões de euros, ao câmbio de maio de 2017.
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exposição mediática destes acontecimentos, uma intensa retaliação levou a que, só na Alemanha,
as vendas caíssem 40% (Cheney et al., 2007), o Banco Mundial retrocedesse num financiamento
a um projeto de gás natural, o Metro de Toronto, no Canadá, rejeitasse assinar mais contratos
com a empresa e várias organizações solidárias recusassem os seus donativos (Livesey & Graham,
2007). Rapidamente, a petrolífera concluiu que precisava inverter o seu posicionamento e, com o
apoio do consultor John Elkington137, reformulou o discurso e praxis, tornando-se um dos primeiros
grandes conglomerados britânicos a produzir um relatório de sustentabilidade (Frankental, 2001).
Outra petrolífera notória nesta matéria é a BP, cujo presidente John Browne proferiu, no final dos
anos 90, um discurso na Universidade de Stanford dizendo que não iria esperar por provas
científicas irrefutáveis sobre o aquecimento global e começaria, desde logo, a tomar medidas
internas para o minimizar. Definiu metas de corte de emissões de gases poluentes, revelou o
progresso periodicamente e atingiu essas metas em metade do tempo a que se tinha proposto.
Esta manobra de antecipação, definição de objetivos mensuráveis, reporte de resultados e sucesso
na sua obtenção trouxeram à BP substanciais ganhos de reputação (Kramer & Kania, 2006).
Noutra área, a McDonald’s associou-se a uma organização ambiental, o Environmental Defense
Fund, que até então lhe era particularmente hostil, para reduzir os impactos ambientais das
embalagens. Já antes, tinha investido em campanhas de comunicação e publicidade direcionadas
aos seus públicos-alvo, no sentido de melhorar a sua imagem e reputação, mas sem apaziguar os
críticos. Vendo a vontade da McDonald’s de melhorar o desempenho ambiental, nos anos 90 o
Environmental Defense Fund propôs-lhe a utilização de embalagens alternativas, criando uma
“colaboração criadora de precedentes entre uma Organização Não-Governamental e uma grande
e influente empresa” (Livesey & Graham, 2007, p. 344). O Environmental Defense Fund adotou
estratégias semelhantes com a Wal-Mart e a FedEx (Crutchfield & Grant, 2012).
Também em larga escala, desde 2005, a Coca-Cola trabalha em parceria com inúmeras
organizações solidárias da área ambiental para fornecer água potável a comunidades de países
em desenvolvimento, mas continua a ser acusada de um uso excessivo de água em regiões do
mundo onde a escassez de recursos hídricos é notória. Podemos também citar o caso da British
American Tobacco, que desenvolver um forte programa de preservação da biodiversidade, mas

137
Elkington, como vimos já, é o autor da proposta de que a verdadeira sustentabilidade assenta em três pilares: social, ambiental e económico.
No virar do milénio, ao perspetivar os desafios da sustentabilidade no século XXI, garantia que “cada vez mais, empresas e NGO serão atraídas
para simbioses entre o governo, a indústria e as NGO” (1998, p. 51).
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cujas práticas de agricultura intensiva trazem prejuízos à saúde das populações locais (Pendleton

et al., 2004).
E Kramer e Kania (2006) contam como a General Electric (GE) constatou que os seus quatro mil
trabalhadores em África queriam fazer algo para melhorar o continente e, após uma consulta
interna (às competências da empresa) e externa (a organizações solidárias e agências
governamentais, para apurar quais as maiores necessidades compatíveis com as suas
competências), construiu um hospital numa região do Gana de cem mil habitantes, cujo único
profissional de saúde era uma parteira. Em conjunto com o ministério da saúde do país,
deputados, o autarca, os líderes tribais e organizações solidárias locais, nove meses depois o
hospital abriu portas. Foi uma experiência transformadora para a GE, asseguram os autores: “Ela
agora compreende que, além de donativos em dinheiro, pode desempenhar um papel central na
resolução de problemas globais através do uso das duas próprias capacidades” (p. 29).
Um outro exemplo paradigmático e citado com frequência é o da Nike (Klein, 2000; Porter &
Kramer, 2006; May & Roper, 2014). Confrontada com as consequências negativas sobre as
vendas de sucessivas denúncias públicas das condições laborais dos 650 mil trabalhadores das
subcontratadas que fabricavam os seus produtos, acabou por se associar à Fair Labour
Association138, que reúne universidades, sociedade civil e empresas socialmente responsáveis num
esforço colaborativo para melhorar a qualidade das condições de trabalho em todo o mundo (FLA,
2016). Ainda na área laboral, a Oxfam tem ajudado empresas a melhorar as condições de trabalho
praticadas ao longo de toda a cadeia de produção, incluindo subcontratados, através da Ethical
Trading Iniciative (Bendell & Bendell, 2007). E Moon e Vogel (2008) referem que organizações
como a World Wild Life e a Amnistia Internacional têm estabelecido parcerias com empresas que
as procuram para melhorar o seu desempenho social e económico.
Numa área completamente diferente, mas com grande impacto na opinião pública, uma
campanha ativista contra os “diamantes de sangue” – cuja venda a empresas como à gigante De
Beers financiou sangrentas guerras civis em países como a Serra Leoa, Libéria ou Angola –
resultou numa iniciativa de autorregulação internacional, o Processo Kimberley139, que certifica a
legitimidade da origem dos diamantes (Grayson & Hodges, 2004).

Mais informações em www.fairlabor.org, consultado em dezembro de 2016.
Trata-se de um sistema de certificação internacional que atesta que o diamante em causa foi extraído de forma legal e autorizada. Visa eliminar
o contrabando da pedra preciosa que alimentou inúmeros conflitos, em particular na África Subsariana.
138
139
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Assim, paulatinamente, as organizações com e sem fins lucrativos abandonaram o enfoque no
confronto, a estratégia típica dos anos 70 de denúncia e ataque, e adotaram a cooperação e o
diálogo, dando às organizações solidárias cada vez mais o papel de parceiro e interlocutor das
empresas (Valor & Cuesta, 2008; Parente, 2011; Lyra et al., 2017). Nas palavras de Elkington
(1998), “inimigos de longa data devem evoluir da subversão mútua para novas formas de
simbiose” (p. 37). Hoje, apesar da desconfiança que ainda separa muitos agentes das duas áreas,
existe cada vez maior consciência dos ativos que, uma e outra parte, podem trazer a um projeto
solidário comum, coerente e mutuamente benéfico.
Veja-se o caso da União Europeia, o maior doador internacional de ajuda ao desenvolvimento,
através do EuropeAid140, que encontra na sociedade civil alguns dos seus mais valiosos parceiros.
“Não apenas as ONG e outros atores não estatais ajudam a aumentar a eficiência e eficácia da
entrega do apoio, como também ajudam a estimular a participação cidadã e a boa governança”,
lê-se na sua página na Internet (UE, 2017). E a norte-americana USAID141 afirma, também na sua
página na Internet, estar “de forma crescente interessada em fomentar soluções sustentáveis,
promovidas por agentes locais, através de novas formas de trabalhar diretamente com
empreendedores locais, organizações da sociedade civil e governo parceiros” (2016). Já o Reino
Unido, com o UKAID, reconhece as organizações solidárias como parceiros cruciais, mas ordenou
uma revisão crítica à forma como interagem, para passar a conceder financiamento de forma
competitiva, mediante o valor da proposta e o cumprimento de metas concretas (DFID, 2016) –
um passo que Portugal está, timidamente, a ensaiar.
Também as Nações Unidas definiram a revitalização do que chamam de parceria global como
17.º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, até 2030 (ONU, 2016), e o Painel de Alto Nível
sobre Financiamento Humanitário, indicado pela própria ONU para recomendar formas de
preencher o fosso entre as doações internacionais de dinheiro e as necessidades de
financiamento, incluiu na lista de recomendações o envolvimento com o sector privado, de quem
se espera um compromisso na resposta às necessidades (HLPHF, 2015). E mais recentemente,
em 2016, a Cimeira Mundial Humanitária realizada em Istambul, Turquia, dedicou um painel ao
do relacionamento interorganizacional entre os mundos empresarial e solidário (GlobalWA, 2016).

140
141

Mais informação em ec.europa.eu/europeaid/relations-partners_en, consultada em setembro de 2017.
Mais informação em www.usaid.gov/partnerships, consultada em setembro de 2017.
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Ainda a nível institucional, este exemplo está a ser seguido pela comunidade empresarial. Depois
de inúmeras edições marcadas por fortes protestos públicos, a reunião de 2016 em Davos, Suíça,
dos líderes do poder económico e político mundial resultou na criação da Business and Sustainable
Development Commission142. É uma organização híbrida, que junta representantes no mundo dos
negócios, da Academia e da sociedade civil com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
sustentável a nível mundial (BSDC, 2017).
A tendência para valorizar a colaboração próxima, mas independente, de organizações solidárias
com empresas é, como se vê, crescente, mas não consensual. Em todos os exemplos deixados
acima, é possível argumentar que o motivador da mudança foi a redução da sua rentabilidade,
em resultado da denúncia de comportamentos considerados condenáveis pela sociedade; que os
programas de melhoria do desempenho ambiental têm um impacto positivo no ecossistema, mas
também representam uma poupança de custos, no médio ou longo prazo; e que as medidas de
apoio social têm uma tradução direta na motivação de trabalhadores, na boa vontade da
comunidade e na fidelidade de consumidores. Ou seja, adotar práticas sustentáveis é do interesse
do próprio negócio, ainda que esse negócio continue a ser intrinsecamente prejudicial: explorar
recursos naturais poluentes (petrolíferas), produzir bens nocivos para a saúde (tabaco), a contribuir
para a epidemia de obesidade e diabetes (restauração e bebidas açucaradas) ou para disseminar
valores consumistas (moda).
O mesmo paralelo pode ser estabelecido com as organizações analisadas nos dois estudos de
caso realizados. Tanto a CAIS, em particular o projeto CAIS Recicla, quanto a Bagos d’Ouro
surgiram na sequência de parcerias com empresas de produção de bebidas alcoólicas (cerveja no
caso da Unicer, vinho do Porto no da Symington). Pertencem a uma das chamadas indústrias do
vício, isto é, produzem bens que, se consumidos em excesso – como tantas vezes são, até pelo
seu carácter aditivo –, causam precisamente os problemas sociais que as organizações solidárias
que apoiam tentam solucionar.
A investigação confrontou as duas empresas com esta aparente contradição e obteve duas
respostas semelhantes: ambas asseguram que apelam ao consumo moderado e responsável de
bebidas alcoólicas e afastam a hipótese de serem responsáveis pelos níveis de alcoolismo
existentes em Portugal. Do lado das organizações solidárias suas parceiras, como vimos nos

142

Mais informação em businesscommission.org/our-work, consultada em setembro de 2017.
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capítulos anteriores, tanto a CAIS quanto a Bagos d’Ouro convivem bem com este facto, até porque
nasceram num ambiente empresarial e asseguram não terem tido experiências negativas com
empresas parceiras que as façam mudar de posição.
Serão exceções no mar de desconfiança com que o sector solidário encara eventuais colaborações
com o sector lucrativo. Existe a perceção de que empresas e empresários não se movem pelos
mesmos valores, nem têm uma genuína intenção de contribuir para o bem-comum (Kotler & Lee,
2009), perceção esta reforçada pelos estereótipos negativos com que estas organizações se
encaram mutuamente (Somerville & Mills, 1999): as empresas são retratadas como entidades
autocentradas, que instintivamente procuram o lucro ainda que destruindo comunidades humanas
e ecológicas, enquanto as organizações solidárias são dadas como altruístas, encarregues de
identificar e resolver os problemas do mundo (Kramer & Kania, 2006). A falha de comunicação
que mantém a dicotomia entre os dois sectores resulta numa tensão expectável, presente em
alianças entre antigos adversários (Livesey & Graham, 2007). “Em resumo, as organizações
solidárias são um David nobre, mas mal equipado, em comparação com o poderoso mas malévolo
Golias dos negócios”, ironizam Kramer e Kania (2006, p. 23).
Neste cenário, a presente investigação não escamoteia as críticas de que as parcerias
interorganizacionais são alvo, como o facto de poderem ser um mero instrumento de
branqueamento de imagem e reputação utilizado por empresas cuja atividade é, intrinsecamente,
nociva para o ambiente e a sociedade. E o Processo Kimberley, de autorregulação143, acaba por
dar razão aos críticos dos compromissos de atuação assumidos por empresas ou sectores de
atividade, uma vez que não impede que a riqueza gerada pela exploração de diamantes seja
apropriada por uma pequena elite – com a conivência de países ocidentais como a Bélgica, cuja
cidade Antuérpia é uma das maiores placas giratórias de diamantes do mundo –, em vez de ser
utilizada para melhorar o bem-estar da população. A denúncia parte da Global Witness (Gibb,
2017) que estudou o negócio dos diamantes no Zimbabué e demonstra como as organizações
solidárias continuam a ter um papel fundamental de ativismo contra os desmandos empresariais
e abusos de poderes políticos corruptos.
Por isso, a retórica atual em torno do trabalho colaborativo, dado como harmonioso por natureza,
construído em bases de confiança e voluntariado por organizações com visões semelhantes, pode
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O Processo Kimberley é um dos formatos de autorregulação descritos no anexo 1.
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muito bem não passar disso mesmo: de uma retórica ingénua, aventa Caplan (2003): “Apesar de
as parcerias conterem uma enorme promessa, elas não são uma panaceia para o desenvolvimento
sustentável” (p. 1). No fundo, as críticas à existência de acordos entre empresas e organizações
solidárias não diferem muito das acusações que já vimos feitas à Responsabilidade Social
Empresarial, na primeira parte desta investigação.
Kramer e Kania (2006) apontam o risco de se fazer um “negócio Faustiano, no qual as empresas
fazem doações de dinheiro sem exigir que os problemas sociais sejam resolvidos e as organizações
solidárias louvam as empresas pela sua generosidade sem interferir nos seus negócios” (p. 24).
Os sectores mantêm-se se separados, um cheque lava a consciência de um e coarta a capacidade
interventiva de outro ou, até, dizem Valor e Cuesta (2008), leva-o a ignorar deliberadamente faltas
gravosas de comportamento empresarial. Este risco é particularmente acentuado quando a
organização solidária depende excessivamente de um só parceiro. Cunha et al. (2006)
recomendam a diversificação das fontes de receita e, se tal não for possível, que a dependência
seja declarada pela organização solidária.
Por outro lado, a associação ativa do universo empresarial a organizações solidárias de renome
mundial como a Oxfam ou a Greenpeace pode redundar numa vitória do sistema vigente (Hanlon,
2008). A vitória traduz-se em duas vias: a parceria legitima a intervenção das empresas em esferas
tradicionais do Estado ou da sociedade civil e pode ser interpretada pela sociedade como uma
tentativa de branqueamento da imagem da empresa e, até, desencadear uma reação negativa por
parte dos órgãos de comunicação social (Bloom et al., 1997). Ou seja, as organizações solidárias
podem ser instrumentalizadas pelos departamentos de Relações Públicas de uma empresa para
melhorar a sua imagem e a reputação junto da opinião pública e, com isso, porem em risco a sua
própria imagem e reputação, junto dos stakeholders, (Harrison, 1997).
Quando assim é, pode estar comprometida a capacidade da organização solidária para operar
junto dos seus públicos-alvo. Aliás, a partir do momento em que a existência da parceria é
comunicada à opinião pública, os parceiros ficam codependendentes no que toca à perceção que
o público tem de si, encontram-se numa posição de vasos comunicantes, capazes de se
beneficiarem ou prejudicarem, mutuamente. A Sair da Casca (2003) resume: “Qualquer pormenor
menos claro na atuação de um dos parceiros pode ter repercussão na imagem do outro” (p. 37).
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Podemos aqui somar um outro risco: o de as organizações solidárias, pressionadas pela
necessidade de encontrarem fontes de financiamento, se focarem de tal forma numa estratégia e
gestão próximas das empresariais que percam o norte e se desviem da sua missão solidária. É
um debate crescente na literatura sobre a comunidade solidária, alimentado não só pelo aumento
do número de acordos entre entidades dos dois sectores de atividade como pela criação de
híbridos: empresas sociais criadas por organizações solidárias para, com isso, obter um
rendimento que lhe permita prosseguir a missão; ou organizações orientadas para a cidadania
criadas por empresas (Lewis, 2005), de que são exemplo as fundações detidas por alguns dos
maiores grupos empresariais nacionais ou estrangeiros.
Os riscos são reais, mas são também passíveis de serem combatidos. Se forem feitas com
cuidado, admite Courtney (2002), as parcerias não precisam de ser um acordo com o Diabo. Na
procura e filtragem das empresas com as quais se associam, organizações como a Oxfam, a PATH
ou a World Vision criaram mecanismos de pesquisa de mercado para definir o seu público-alvo e
para identificar e caracterizar as potenciais parcerias, através da análise das suas operações,
relatos publicados pela comunicação social, ou a política, missão e valores declarados. A estratégia
permite-lhes selecionar as entidades a contactar e avaliar até que ponto podem minar a sua
credibilidade pública e capacidade interventiva (Saldinger, 2015). Se concluírem que os benefícios
potenciais não compensam os prejuízos potenciais, não avançam.
Os riscos para a organização solidária decorrentes de associações a empresas foram, contudo, de
certa forma desvalorizados nos dois estudos de caso realizados, já que as organizações dizem não
ter (Bagos d’Ouro), ou serem reduzidas (CAIS) as experiências negativas com parceiros.
A posição mais forte foi assumida por Hélder Neto, responsável pela comunicação da CAIS, para
quem uma organização solidária deve recusar um apoio, se sentir que está a ser usada em
benefício da empresa: “Todos sabemos que há empresas a fazer responsabilidade social para
melhorar a sua imagem, não vale a pena esconder. Não podemos cair nesse erro”. Foi o caso do
já referido projeto Pão de Todos, Para Todos, que a CAIS terminou por entender que não
beneficiava a imagem da organização solidária, devido à forma como era comunicado, e não pela
identidade, a imagem pública ou a atuação dos parceiros em si. Hélder Neto insistiu que só deve
ser aceite um apoio ou uma parceria que se enquadre na missão da organização solidária. “O
coração até pode dizer para aceitarmos o dinheiro, porque precisamos dele, mas temos de ser
racionais, porque esse dinheiro pode acabar com tudo o resto”, afirmou. Note-se que a Médicos
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Sem Fronteiras (2016) tomou decisão semelhante ao anunciar que deixaria de aceitar
financiamento da União Europeia ou dos seus países, em protesto contra a forma como Bruxelas
lidou com a crise dos refugiados, em particular o negócio assinado com a Turquia para que Ancara
os retivesse dentro das suas fronteiras144. De resto, da parte da CAIS, Gonçalo Santos reconhece
que devem ser evitadas incongruências, mas adiantou que só recusaria um apoio em casos
extremos, como a existência de suspeitas de ilegalidade.
A coordenadora-geral da Bagos d’Ouro, Inês Taveira, somou os casos de empresas poluentes,
com más práticas laborais ou, globalmente, com má reputação na geografia onde opera, o Douro.
Mas Luísa Amorim – fundadora, presidente e, em simultâneo, parceira enquanto empresária de
vinho do Porto e Douro – invocou as experiências tidas até agora e a importância da missão
desenvolvida pela Bagos d’Ouro para defender que não se deve excluir quem quer ajudar, desde
que tal não mude a filosofia da organização. Qualquer apoio “é muito bem-vindo”. Admite apenas
recusar se estiver em causa uma situação insustentável, do ponto de vista da comunicação.
Podemos acrescentar uma última cautela: a organização solidária deve avançar sempre a um
ritmo sustentável. Na Bagos d’Ouro, todas as decisões de aumento da estrutura e expansão da
atividade são tomadas depois de bem ponderado o seu impacto financeiro (imediato e a prazo) e
os recursos que já possui ou perspetiva vir a ter para lhes fazer face. A CAIS lança negócios sociais
capazes de serem autossustentáveis e não se coíbe de os corrigir sempre que tal for necessário.
José Macieira explicou que encara com cautela grandes apoios financeiros pontuais para projetos
que obriguem a aumentar os custos fixos, sem garantia de sustentabilidade a médio ou longo
prazo. É um “enorme perigo”, alertou. Esta postura exige escolhas constantes, entre “equilibrar
os recursos numa só meta e diversificá-los suficientemente” ou “manter-se a meio termo entre a
prudência excessiva e a temeridade”, afiançou Drucker (1990, p. 40).
Existem, assim, uma série de riscos para organizações solidárias implícitos na associação a
empresas, mas há também medidas que permitem minimizá-los, como se vê na tabela 26.

144
A Médicos Sem Fronteiras explanou as suas razões em www.doctorswithoutborders.org/article/eu-states-dangerous-approach-migration-putsasylum-jeopardy-worldwide, consultado em agosto de 2017
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Tabela 26 – Riscos implícitos em parcerias e mecanismos de minimização
Riscos corridos pela organização solidária

Formas de minimizar os riscos

Legitimar a intervenção de empresas em domínios
tradicionalmente de atuação reservada do Estado ou da
sociedade civil

Procurar o máximo de informação sobre a empresa antes
de propor ou aceitar a parceria, para triar e excluir quem
tenha atuações social e ambientalmente condenáveis

Envolver-se numa parceria com uma entidade que não partilha
o mesmo tipo de valores

Assegurar que existe coerência de valores e alinhamento
de objetivos entre as duas entidades

Ser instrumentalizada por empresas, que só pretendem
melhorar a sua imagem e reputação

Terminar projetos solidários, ainda que já estejam em
curso, quando sentir que está a ser instrumentalizada
pela empresa parceira

Ser utilizada para branquear a imagem e reputação de uma
empresa na sequência da divulgação pública de eventos
negativos

Selecionar os potenciais parceiros para eliminar os que
possam prejudicar a sua imagem e reputação

Uma excessiva dependência financeira pode coartar a sua
capacidade de denúncia e atuação

Diversificar fontes de financiamento para evitar uma
excessiva dependência de um parceiro

A sua credibilidade e imagem pública ser contagiada por
atuações negativas por parte da empresa

Assumir com clareza perante os stakeholders uma
excessiva dependência de um só parceiro, caso exista

Excessivo foco na angariação e manutenção de parcerias pode
levá-la a perder de vista a sua missão

Manter sempre em vista a sua missão solidária para
evitar desvios em prol da captação de recursos

Há, portanto, que encontrar um equilíbrio, não perder de vista a missão a que a organização
solidária se propõe, ao mesmo tempo que se adapta o projeto em concreto para que se aproxime
da estratégia definida pelo parceiro. Esta investigação não encontrou posições extremadas, nem
junto das organizações solidárias estudadas nem dos seus parceiros empresariais: todos
demonstraram vontade de desenvolver um trabalho colaborativo tendo em vista um fim comum e
mostraram estar confortáveis com essa posição.
Esta abordagem multiorganizacional, multi-stakeholder, conjuga elementos da esfera pública,
privada e solidária, permite convocar diferentes tipos de recursos e competências para o mesmo
objetivo, facilita a aprendizagem, aumenta o grau de confiança entre organizações solidárias e
empresas, fortalece o tecido empresarial, ao dar-lhe novos mecanismos para captar clientes cada
vez mais cientes da importância da sustentabilidade, e cria um ambiente que incentiva as
empresas a prestar contas à sociedade, sobretudo se as iniciativas forem orientadas – e
legitimadas – pelos poderes públicos (Bendell & Valor, 2006). No fundo, a abordagem conjuga as
forças dos vários atores, em benefício da sociedade (Bloom et al., 1997).
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É um movimento que interessa a todos, advogam Kotler et al. (2014), inclusive às empresas,
quanto mais não seja para que transformem o bottom billion num novo e gigantesco segmento de
mercado ainda por explorar, como já vimos na primeira parte desta investigação. Para as
organizações solidárias, significa a possibilidade de se concentrarem em fazer “o que fazem de
melhor: fornecer um envolvimento pessoal e personalizado, assistência e cuidado constante.
Também podem capacitar as comunidades que servem e melhor representar as necessidades
locais” (Eisenberg & Eschenfelder, 2009, p. 360). Além disso, uma cooperação poderá assegurar
que os recursos das empresas são canalisados para as causas cujas necessidades sejam mais
urgentes (Valor & Cuesta, 2008).
O tema da centralidade do trabalho colaborativo das organizações solidárias quer com o sector
público ou privado, quer com outras entidades da esfera social, tem sido cada vez mais estudado
pela investigação em comunicação aplicada (Eisenberg & Eschenfelder, 2009), nas suas várias
vertentes: para combater a pobreza (Boguslaw et al., 2015), para a área da saúde (Callahan,
2015), para a proteção de menores (Howell-Moroney, 2015) ou para o ensino superior (Gooden

et al., 2015), entre outros. “Tem havido um reconhecimento de que muitos temas não serão
solucionados de forma unilateral nem bilateral, nem sequer regional, mas que requererão a
cooperação de diferentes tipos de organizações globais”, resumem Stohl et al. (2007, p. 39).
Em Portugal, o movimento de constituição de acordos intersectoriais e interorganizacionais
também tem defensores, sobretudo como forma de contribuir para a promoção da
responsabilidade social. Para Santos et al. (2006):

A evolução das novas redes de parceria social, inicialmente construídas a partir de uma longa
tradição europeia, ganham no atual contexto um novo espaço de intervenção, agregando
potencialidades e mobilizando sinergias que podem contribuir para alterar situações e problemas
sociais existentes e potenciar a implementação de estratégias sustentadas de responsabilidade
social (p. 165).

A posição é subscrita por Andrade e Franco (2007), para quem o mecenato “aparenta potencial
de aprofundamento, sobretudo atendendo ao discurso de responsabilidade social empresarial
vigente em Portugal” (p. 46 e 47). Contudo, esta investigação notou que o (discutivelmente)
primeiro grande estudo comparativo da economia social portuguesa com o contexto internacional,
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realizado por Franco et al. (2005) dedicou um subcapítulo às relações entre a Economia Social e
o Estado, mas é omisso quanto ao relacionamento entre as organizações solidárias e as empresas.
Assim, com maior ou menor grau de sucesso, com uma posição de princípio colaborativa ou
antagonista, nos últimos anos os sectores com e sem fins lucrativos têm-se aproximado, graças
ao aparecimento de novos canais de comunicação: fóruns de discussão que permitiram às
organizações solidárias começar a encarar as empresas como fonte de soluções para os
problemas, e não apenas de problemas; e movimentos associativos formados por empresas
interessadas em criar novos modelos de interação com os stakeholders, incluindo com
organizações solidárias, de que são exemplo o GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania
Empresarial ou a EPIS – Empresários pela Inclusão Social.

Tabela 27 – Vantagens de um trabalho realizado em parceria
Para as empresas

Para as organizações solidárias

Permite convocar diferentes tipos de recursos e competências
para atingir um objetivo partilhado

Permite-lhes aceder a novas fontes de financiamento,
contribuindo para a sua sustentabilidade económica

Facilita a aquisição de competências, a aprendizagem de novas
metodologias de trabalho, de parte a parte

São uma fonte de bens e serviços a que não teria acesso
por via do mercado puro e duro

Fortalece o tecido empresarial, ao dar-lhe mecanismos para
captar clientes cada vez mais conscientes da necessidade de
ser sustentável

O voluntariado, em particular o de competências, ajuda a
profissionalizar a sua gestão e/ou comunicação e pode ser
um recurso à disposição do projeto solidário

Incentiva-as a prestar contas à sociedade da sua atividade, quer
de negócios quer de impacto sobre a comunidade e o meio
ambiente

A garantia de financiamento permite-lhes concentrarem-se
em capacitar a comunidade em que operam e melhor
representar as suas necessidades

Ajuda-as a encontrar mecanismos para fornecer bens e serviços
ao chamado bottom billion

Pode contribuir para canalizar recursos empresariais para
as necessidades sociais mais urgentes

Permite-lhes beneficiar da experiência no terreno das
organizações solidárias

Aumenta o grau de confiança entre organizações solidárias
e empresas

Se a celebração de parcerias com o meio empresarial representa uma série de vantagens para
ambas as partes, será que as entidades estudadas nesta investigação se preocupam com as
motivações que lhe estão subjacentes? Pelas respostas, podemos concluir que tanto as
organizações solidárias quanto as empresas encontram múltiplos casos de real interesse em
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contribuir para o bem comum e que, mesmo quando são usadas como ferramentas de negócio,
poderá haver vantagens de parte a parte – desde que, note-se, a sua missão base não seja
desvirtuada.
Na CAIS, José Macieira encontra algum real altruísmo. Referindo-se à Responsabilidade Social
Empresarial, afirmou que “há empresas que a levam a sério, temos quem nos ajude e não quer
sequer o logotipo” nas ações de comunicação promovidas pela organização. Já outras usam-na
como ferramenta de Marketing o que, defendeu, não é intrinsecamente negativo, desde que não
deturpe o sentido do projeto solidário. Em todo o caso, acredita que a motivação dos parceiros é
irrelevante: “Temos de tentar tirar partido” da disponibilidade da empresa para colaborar, quando
ela existe. Gonçalo Santos, responsável pelo projeto Futebol de Rua, subscreve e encontra nos
parceiros fatores motivadores como o desejo de beneficiar a comunidade, de ser alvo de
publicidade ou de contribuir para a satisfação pessoal do gestor e dos trabalhadores da empresa.
Também Orquídea Dias, responsável pela área de Responsabilidade Social da Unicer, desvalorizou
o aspeto utilitário destes programas, apesar de admitir a existência de empresas que os utilizam
para branquear a sua imagem, obter benefícios reputacionais e captar a preferência dos
consumidores – mas não a Unicer, garantiu. Ao invés, usou termos como “satisfação” por
contribuir para o bem comum e de “orgulho”, em concreto no projeto CAIS Recicla, para explicar
as razões que a levaram a financiar o negócio social. “Vai estar sempre no coração das pessoas
da CAIS, como elas estão no nosso coração”. A verdadeira Responsabilidade Social implica
envolvimento direto e respostas customizadas, disse Orquídea Dias: “É preciso perceber as
necessidades das comunidades e dar resposta”, de preferência em estratégias de continuidade
que vão além do mero donativo em dinheiro, que remeteu para o campo da filantropia.
Pela Bagos d’Ouro, Luísa Amorim recordou que, em tempos idos, as empresas tinham uma figura
tutelar, de responsabilidade perante os trabalhadores, e asseverou que hoje há quem continue a
fazê-lo. Na organização duriense, assegurou, mais de metade dos parceiros (70%, arrisca, sendo
os restantes motivados por razões puras de negócio) aceita colaborar porque reconhece a
existência de uma lacuna na educação em Portugal e, em particular, no Douro, e tem o sincero
desejo de contribuir para a colmatar – sobretudo atendendo a que se trata de crianças da região
da qual retiram a sua riqueza. Para o sustentar, referiu o caso de uma empresa, não nomeada,
“que ajuda financeiramente e que está descontente, porque dar dinheiro é pouco, quer envolverse mais, sentir mais o projeto para se sentir bem, os funcionários se sentirem bem”.
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Luísa Amorim tocou aqui na questão motivacional dos trabalhadores da empresa parceira, fator
salientado também por Inês Taveira. A coordenadora-geral avançou que as empresas sentem uma
crescente necessidade de integrar uma componente social na sua atividade, em particular as de
maior dimensão, e querem devolver ao território alguma da riqueza que de lá retiram, em vez de
dar o exclusivo da redistribuição do rendimento ao Estado.
António Filipe, diretor-geral da Symington, subscreve a visão segundo a qual uma empresa insere-se numa comunidade, numa rede orgânica, pelo que é do seu interesse próprio contribuir para o
bem-estar comum. Daí ter mostrado algum desconforto com a expressão Responsabilidade Social
Empresarial, que denota uma obrigação forçada, e não um sentido de cidadania global, que deve
ser partilhado por todos, em benefício de todos. No caso da Symington, uma empresa familiar e
centenária, o diretor-geral sente-se “paternalista” face à comunidade – e usa aqui a expressão
paternalista querendo significar o sincero desejo de ajudar a comunidade à qual está ligada. A
decisão de apoiar a Bagos d’Ouro partiu desse sentimento. “O que nos moveu acima de tudo foi
enganar o destino dos jovens”, permitir-lhes um futuro melhor do que o dos seus pais, a partir da
base, da educação. Não numa lógica assistencialista – só serve para “aplacar os nossos
demónios” –, mas sim para contribuir para a melhoria endógena da vida em comunidade. Em
todo o caso, não nega que tenha um efeito utilitário, mas preferiu destacar o facto de ser tanto
mais poderosa quanto mais genuína.
Tal como José Macieira, tanto António Filipe quanto Luísa Amorim destacaram que a motivação
da empresa para desenvolver um programa de Responsabilidade Social é de menor importância
– desde que coloque à disposição de organizações solidárias os ativos de que estas necessitam.
A fundadora da Bagos d’Ouro invocou, mesmo, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá para
defender que, mais importante do que a origem do dinheiro doado, é o destino que lhe é dado.

9.2 Condições para o sucesso de parcerias interorganizacionais

Como vimos até agora, são cada vez mais as empresas que implementam programas de
Responsabilidade Social, tal como as parcerias entre organizações solidárias e empresas para
criar projetos solidários comuns, coerentes e mutuamente benéficos. Tendo esse objetivo como
último, importa ter presentes as condições necessárias para que seja, logo à partida, bemsucedido.
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Com base em autores como Kanter (1999), Caplan (2003), Kotler e Lee (2009), Blowfield e Murray
(2011), Esgaio e Carmo (2014), em organizações como a Sair da Casca (2003) e no conhecimento
adquirido através dos dois estudos de caso realizados, é possível elencar as condições
fundamentais que devem ser seguidas pelos líderes de entidades tão distintas, para que o trabalho
colaborativo seja, de facto, simbiótico e obtenha um impacto social significativo, sustentável,
replicável e escalável.
Como introdução, refira-se a estratégia delineada por Kramer e Kania (2006) para mudar as regras
do jogo entre empresas e organizações solidárias e que passa pelas seguintes medidas, a tomar
pelos gestores:


escolher uma causa social atual e importante, que apele às competências da empresa e
capte a atenção dos meios de comunicação social;



dedicar ao projeto os ativos chave da empresa, o que implica integrar a Responsabilidade
Social Empresarial no seu core business;



para maximizar o impacto social, definir parcerias multissectoriais, nas quais cada
parceiro desempenha o papel para o qual está melhor posicionado e que vão além do
tradicional donativo em dinheiro a troco de um press release;



uma vez encontrados os parceiros, negociado o projeto e alocados os meios, definir
objetivos concretos e auditados por entidades externas, com reporte regular da sua
evolução.

É uma estratégia descrita na perspetiva dos gestores das empresas, mas o GRACE (2014) oferece
o contraponto, na perspetiva dos líderes das organizações solidárias:


devem começar por delinear um projeto concreto, mas não fechado, já que as empresas
querem participar cada vez mais nas iniciativas em que se envolvem, através dos seus
programas de Responsabilidade Social Empresarial;



de preferência, deve ser estruturado como um negócio social, contemplando formas de
autossustentabilidade que vão além do financiamento temporário da empresa. Esta
estratégia tem a vantagem de contribuir para que apresente uma proposta concreta para
um problema social concreto, mais eficiente e eficaz do que as soluções já existentes;
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para aumentar a probabilidade de a empresa se querer associar ao projeto, deve ser de
alguma forma inovador e acrescentar valor social;



apresentar metas definidas, com critérios de avaliação do seu cumprimento e
calendarizadas;



as responsabilidades assumidas por cada parte devem estar claramente definidas e ser
assumidas pelo conjunto da estrutura, não apenas por um protagonista;



e deve haver transparência nas contas prestadas, quer financeiras quer de evolução da
execução do projeto, para trazer credibilidade acrescida à organização solidária.

Todas estas recomendações partilham um fator comum: a comunicação deve ser clara,
transparente, fluida, competente. Num inquérito enviado a 137 gestores e respondido por 67, van
Dyk (2016) concluiu que, para criar uma estratégia de gestão eficaz, as organizações solidárias
devem comunicar de forma clara a sua real situação em todas as interações, desde a formulação
da proposta de colaboração até ao reporte de resultados. “É preciso conhecer a linguagem
empresarial, é preciso compreender a lógica de benefício mútuo, que compreende benefícios para
as instituições, mas também para a empresa, é preciso compreender os riscos das parcerias, é
preciso saber geri-las e mantê-las”, elencam Andrade e Franco (2007, p. 47).
A importância da comunicação vai desde a compreensão da linguagem utilizada pelo parceiro, até
ao seu contexto e interesses (Kanter, 1999; Aschermann, 2010; Lyra et al., 2017), mas não só: a
aproximação dos modelos de trabalho usados pelos dois tipos de organização é, mesmo, um
contributo para aumentar as hipóteses de uma colaboração fluida, adiantam Hudson e Harris
(2012). Apenas através de um modelo de comunicação estratégica, é possível fazer o
mapeamento de todo o projeto, definir as regras, as obrigações e os direitos, a calendarização e
a prestação de contas. “As respetivas intenções, expectativas, ativos, financiamento, direito à
liderança e dinâmicas de poder” são alguns dos elementos que uma comunicação clara e
transparente deve deixar definidos, desde a primeira hora (GlobalWA, 2016).
Claro que uma condição prévia tem de ser cumprida: é necessária confiança, apreciação e
respeito, quer pessoal quer institucional. Tal só se obtém com obra feita, reputação estabelecida,
estruturas amadurecidas, coerência e independência, com uma comunicação interpessoal fluida
e criadora de empatia. Integridade e propósito são, aliás, as características das organizações
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solidárias que as empresas mais valorizam (Van Dyk, 2016). São os alicerces de qualquer
relacionamento interorganizacional e não apenas entre os dirigentes ou responsáveis pelos
departamentos em causa. Aschermann (2010) chama a atenção para a importância de envolver
todos os membros da organização solidária no esforço coletivo para captar e manter parcerias.
O mesmo vale para as empresas, testemunhou Orquídea Dias, cujos projetos solidários de Natal145
começaram a ser muito mais bem-sucedidos a partir do momento em que todos os trabalhadores
da Unicer foram envolvidos no processo, desde a escolha do projeto a apoiar, nesse ano, por cada
estabelecimento até à angariação dos fundos e meios materiais necessários, passando pela sua
execução (o envolvimento é facilitado pelo facto de a Unicer incentivar o voluntariado, ao não impor
um limite de horas que lhe pode ser destinado).
Também um elemento sine qua non é o diagnóstico inicial promovido pela organização solidária
e que deve definir com clareza, a sua missão, visão e valores, o projeto concreto que gostaria de
levar por diante, o tipo de ativos que pode aportar a um trabalho colaborativo e os que espera
receber em troca. Uma declaração de missão clara e consensual é fundamental, já que irá nortear
toda a atividade da organização solidária e servirá de guia para os seus programas de
comunicação, incluindo as parcerias.
Não se deve, todavia, atentar apenas na missão da organização solidária. É também fulcral
compreender quais são os objetivos estratégicos da política de Responsabilidade Social
Empresarial de um potencial parceiro. De facto, é de particular importância o alinhamento das
missões, das posturas, das culturas organizacionais, dos objetivos dos parceiros, com e sem fins
lucrativos. As incongruências conduzem a dissonâncias cognitivas percetíveis pelos stakeholders
e que podem desencadear respostas negativas, opostas às pretendidas.
Tal como em qualquer relacionamento interorganizacional, salientam Hudson e Harris (2012), os
parceiros têm de estar realisticamente conscientes não só dos objetivos de cada parte como de
todos os potenciais impactos da parceria e que vão desde possíveis cenários de fracasso até
eventuais ganhos que não tinham sido antecipados. “Estas externalidades são um fator crucial

145
Estes projetos – de apoio financeiro a organizações solidárias por altura do Natal, com a receita angariada por exemplo com a venda de edições
especiais de cerveja – começaram por ser decididos centralmente. Todos os anos, a sede escolhia uma instituição a apoiar. Mas a pouca adesão
dos trabalhadores levou a Unicer, em 2012, a descentralizar o processo e a abrir um concurso interno. Neste momento, “há uma competição
saudável” entre os estabelecimentos da empresa espalhados pelo país que permite que os projetos solidários se mantenham até hoje, afirmou
Orquídea Dias.
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para persuadir potenciais parceiros de tudo o que podem ganhar com uma colaboração que, à
superfície, aparenta ter muito pouco a oferecer”, afirmam (p. 46).
O alinhamento de posicionamentos e valores é, assim, de especial importância num cenário em
que estão em causa entidades de carácter tão distinto quanto empresas e organizações solidárias
(Esgaio & Carmo, 2014) pelo que, acrescentam Kinnell e MacDougall (1997), as organizações
solidárias devem escolher apenas “empresas cujos produtos ou serviços possam ser identificados
com a causa e cujos estilo de gestão e imagem, em termos de comportamento ético, possam ser,
de perto, correlacionados com a organização solidária146" (p. 146).
É precisamente esse alinhamento que se encontra entre a Bagos d’Ouro e a Symington, cujos
valores partilhados permitem uma colaboração desde a primeira hora, afirmou António Filipe. O
alinhamento estratégico está também patente nos negócios sociais da CAIS. José Macieira utilizou
o exemplo do Buy@Work para ilustrar este ponto. As empresas “cada vez mais querem algo que
se alinhe com a sua política de responsabilidade social específica, porque lhes dá uma imagem
importante”, afirmou. E a CAIS está disponível para “receber inputs de melhoria” dos projetos,
desde que não alterem o seu fundamento, salientou Hélder Neto. O mesmo sucede no CAIS
Recicla, possível porque a Unicer decidiu reduzir o custo ambiental dos desperdícios de papel e
concentrar a estratégia de financiamento nas indústrias criativas (e na educação para o
empreendedorismo). Do encontro com a CAIS, surgiu uma proposta capaz de conciliar estes
objetivos com a missão de autonomização e capacitação de pessoas sem-abrigo, prosseguida pela
organização solidária.
Estes exemplos mostram a importância de manter alguma flexibilidade na abordagem por parte
de uma organização solidária a um potencial parceiro, mas seguindo sempre um planeamento de
comunicação, definido à partida, contendo as condições da parceria e que possa ser revisitado
sempre que necessário, para prevenir ou corrigir desvios do caminho acordado. Como diz Carrillo
(2014), “metaforicamente, a estratégia é o percurso que mapeia a priori e que, posteriormente,
procura seguir, agindo de modo a que as suas decisões se ajustem aos objetivos definidos à
partida” (p. 74). Até porque os previsíveis percalços ou até erros cometidos ao longo da definição
e implementação do plano de atividades recomendam às duas partes que façam uma gestão

146

No original é utilizada a designação charities, para a qual não encontramos tradução exata para português
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honesta das expectativas mútuas e estejam disponíveis para negociar e chegar a um compromisso,
através de processos claros e transparentes e mutuamente acordados.
É portanto necessário balancear a necessidade de obter os ativos que lhes permitam cumprir a
sua missão e o cumprimento dessa mesma missão, de forma a encontrar soluções de
compromisso, que vão ao encontro dos objetivos de ambas as partes, defendem Eisenberg e
Eschenfelder (2009). Mas, avisam, sem chegar ao ponto em que a organização solidária vá tão
longe no ajustamento da sua atuação à estratégia da empresa, apenas para obter financiamento
continuado, que corra o risco de “perder o fulcro da iniciativa – a sua missão fundadora” (p. 364).
É que as organizações solidárias não podem simplesmente abandonar os seus objetivos base,
em prol de quaisquer outros, mais facilmente financiáveis, como faria uma empresa, alerta Lewis:
“Muitas organizações sem fins lucrativos não têm a liberdade para abandonar uma missão e
dedicar-se a algo mais seguro do ponto de vista financeiro, ou mais fácil de fazer bem” (2005, p.
250).
A centralidade da manutenção da identidade própria da organização solidária é também salientada
por Brinkerhoff (2002). Num artigo sobre as relações entre o Governo e o sector solidário, mas
transponível para o relacionamento entre os sectores empresarial e solidário, assegura que:

A identidade organizacional fornece o ímpeto para iniciar uma estratégia de parcerias. Parcerias
com outros atores são procuradas precisamente porque estes atores têm algo de único para
oferecer, quer sejam recursos, capacidades, relacionamentos ou consentimento. Se a identidade
organizacional se perde, por definição as vantagens comparativas perdem-se, a organização deixa
de ter legitimidade aos olhos dos seus utentes ou beneficiários e a sua eficácia decresce (p. 26).

O fim último de uma organização solidária deve estar sempre na sua linha de vista como objetivo
não negociável. É o financiamento que se subordina à missão, não o contrário, diz Drucker:

A instituição que se tornou prisioneira da angariação de fundos atravessa um problema grave e
uma crise de identidade não menos séria. O propósito de uma estratégia de recolha de fundos é,
precisamente, possibilidade o cumprimento da missão sem subordina-la àquela (1990, p. 68).
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É um risco também apontado por Bloom et al. (1997), que receiam que as organizações solidárias
fiquem demasiado dependentes de um determinado financiamento, presas num relacionamento
que não as beneficie, no médio e longo prazo, e condicionadas a tomar decisões estratégicas que
contribuem mais para os lucros da parceira do que para a causa social.
É por isso indispensável que a missão da organização solidária seja sempre mantida na linha do
horizonte e que os termos do acordo sejam cautelosa e claramente negociados, acordados e
expressos, de preferência em contratos escritos. É certo que, como salientou Shaw (2003) numa
investigação sobre acordos entre o Estado e organizações solidárias, é frequente haver uma
relação pessoal forte entre os membros das organizações parceiras e, portanto, haver
colaborações acordadas sem qualquer documento escrito, mas com “um aperto de mão e
confiança” (p. 118). Ou seja, volta-se de novo a referir a importância da comunicação interpessoal
para o sucesso de um trabalho colaborativo.
Contudo, como lembram Blowfield e Murray (2011), a contratualização traz uma estabilidade
acrescida à parceria, pelo que deve ser firmada sempre que possível, contendo uma agenda clara
e angariando as competências de todos os parceiros, que devem estar empenhados o suficiente
no projeto para realizar o investimento necessário para o seu bom desenvolvimento (Kanter,
1999). Um exemplo claro é a contratualização do apoio dos parceiros quer pela CAIS quer pela
Bagos d’Ouro.
As duas organizações procuram, sempre que possível, assinar contratos legalmente válidos.
Conceição Cordeiro, diretora-executiva da CAIS, salientou o carácter “inovador” do Protocolo
Abrigo. “Além de a CAIS precisar de apoio do sector empresarial para desenvolver a sua atividade,
fá-lo num registo de dois anos, o que é muito interessante, um compromisso completamente
centrado na responsabilidade social”, afirmou. É, portanto, um acordo para o médio prazo, o que
traz estabilidade acrescida aos projetos a que diz respeito. Contudo, nem todas as empresas
parceiras da CAIS querem contratualizar a relação, afirmou José Macieira: pela informalidade147
que ainda é característica do sector solidário ou porque a empresa não quer publicitar o apoio.
“Seria impossível”, respondeu Luísa Amorim quando questionada sobre a importância dos
protocolos para a sustentabilidade da Bagos d’Ouro. São assinados por um ano, renováveis

147
A informalidade é, aliás, uma das razões pelas quais a investigação encontrou poucas evidências documentais da atividade das duas
organizações solidárias.
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automaticamente. Inês Taveira reconhece a importância do formalismo envolvido na assinatura
de um contrato, mas revelou que, também aqui, a informalidade e as relações de confiança abrem
margem a que nem todos os apoios sejam reduzidos a escrito. A propósito, a Bagos d’Ouro
também contratualiza o apoio com a criança ou jovem e a família, em compromissos diferentes.
Note-se que estes contratos são assinados por empresas rivais. Basta olhar para a última página
da Revista CAIS, onde constam os signatários do Protocolo Abrigo, para constatar que empresas
concorrentes no mercado são colaboradoras na organização solidária. Este aspeto é ainda mais
notório na Bagos d’Ouro, já que todos os principais financiadores da organização duriense são
produtores de vinho do Porto e Douro – na perspetiva de António Filipe, concorrentes diretos, mas
sobretudo parceiros na valorização de um produto único, no concorrencial mercado externo.
Os responsáveis das duas organizações solidárias salientaram o facto de os acordos serem válidos
por dois anos ou serem renováveis automaticamente. É que a estabilidade no tempo é uma outra
condição importante para que o trabalho colaborativo seja bem-sucedido. E é fulcral sobretudo
quando estão em causa experiências de inovação social, nas quais é particularmente saliente a
necessidade de operarem durante tempo suficiente para que produzam frutos. Como lembra
Kanter (1999), só com um compromisso de longo prazo é possível sustentar e replicar os
resultados obtidos.
Para isso, é necessário contrariar a tendência do meio empresarial encontrada por Santos et al.
(2014a). Os autores asseguram que as empresas tendem a considerar a Responsabilidade Social
Empresarial “como um processo isolado”, numa lógica de micro gestão que limita “a potenciação
de networks criativas, por vezes inusitadas, mas suscetíveis de alavancar outras parcerias e novas
configurações de atuação, assentes na cocriação e na cocolaboração” e na obtenção de
complementaridades e sinergias (p. 8).
Note-se que uma definição precisa e clara do projeto a que a organização solidária se propõe, um
diagnóstico das suas competências e fragilidades, o planeamento estratégico da comunicação a
desenvolver junto dos públicos-alvo (neste caso, empresas) e a definição dos termos da parceria,
negociada para o médio ou longo prazo e com tradução contratual, só é possível se possuir uma
estrutura equipada com os necessários meios: humanos, técnicos ou de conhecimento. Todavia,
constata-se que muitas não dispõem desses meios nem têm capacidade para os obter. É mais
uma razão para que estabeleçam acordos com entidades empresariais, cujo capital (financeiro,
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material e de conhecimento) pode ser instrumental na maior profissionalização (de gestão ou de
comunicação) das organizações solidárias.
Na realidade, o nível de profissionalização destas entidades tem vindo aumentar. Uma análise feita
por Hwang e Powell (2009) nos Estados Unidos, no início do milénio, comprovou que as
organizações solidárias estão a investir na contratação de trabalhadores especializados e
remunerados, a tempo inteiro, e a adotar estratégias e práticas profissionais na sua atividade
corrente, num contexto de progressiva formalização de movimentos antes informais em estruturas
organizadas e com maior capacidade de atração de jovens especializados.
O mesmo sucede em Portugal, asseguram Franco et al. (2005):

Numa época de considerável dependência de subsídios estatais e de apoios da União Europeia,
um número crescente de organizações da sociedade civil em Portugal estão cada vez mais
conscientes da necessidade de profissionalizarem a gestão das suas instituições de forma a
garantirem o melhor serviço possível aos seus beneficiários (p. 29).

Mas ainda não a um nível suficiente. No seu inquérito, Van Dyk (2016) concluiu que as empresas
encaram o trabalho colaborativo de forma positiva, mas chamam a si o poder porque entendem
que as organizações solidárias não compreendem o mundo empresarial nem têm as necessárias
competências de gestão para levar os projetos a bom porto.
Em Portugal, num estudo qualitativo sobre as perceções sobre a Responsabilidade Social
Empresarial, a Sair da Casca (2003) constatou que as empresas não encontram, de forma
sistemática, organizações solidárias com estruturas organizativas bem definidas e algumas têm,
até, uma postura extremada que as leva a funcionar como um contrapoder, não um potencial
parceiro. Por isso, e tendo em vista o aumento exponencial do número de organizações solidárias
que procuram apoios ao abrigo do mecenato, as empresas gostariam que as organizações
solidárias se validassem mutuamente e coordenassem os seus contactos, para evitar a dispersão
de pedidos por muitas empresas e reduzir a entropia nos departamentos empresariais
responsáveis pela gestão destes pedidos.
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Esta ambição empresarial será difícil de realizar, atendendo a que as organizações solidárias estão
com frequência em competição direta pelos sempre limitados recursos empresariais. E por serem
limitados, devem ser tratados com parcimónia. Carroll (2016) alerta que:
as maiores empresas são abordadas por dezenas de organizações, representantes de inúmeras
causas, pedindo recursos e apoios. As organizações devem, por isso, distinguir que causas são
importantes para certas comunidades e/ou para a missão da organização (p. 8).

A Symington e a Unicer são testemunhas disso mesmo. António Filipe partiu de uma estimativa
conservadora para admitir que a Symington recebe cinco pedidos de apoio por mês, sobretudo de
dinheiro. Garante não ser difícil chegar à fala com um responsável da empresa, mesmo que não
haja um conhecimento pessoal prévio, e que, pontualmente, o pedido é aceite, desde que o projeto
se localize na sua esfera de influência (Porto ou Douro) e se enquadre nas áreas escolhidas para
a sua estratégia de Responsabilidade Social Empresarial: a educação ou a saúde.
Já a Unicer, cujas marcas Super Bock ou Pedras lhe dão muito mais visibilidade junto do grande
público, recebe uma média de 50 pedidos, por dia – o dobro na altura do Natal. Orquídea Dias
afirmou, mesmo, que uma parte significativa do trabalho de uma das duas pessoas adstritas à
área na empresa é responder aos pedidos, sendo certo que a resposta será negativa caso não se
integrem na sua política de Responsabilidade Social Empresarial. Numa troca de emails, para
esclarecimentos adicionais, posterior à entrevista, Orquídea Dias afiançou que a Unicer tem uma
relação estável com cerca de 70 a 80 organizações solidárias por ano, traduzidas sobretudo em
donativos de produtos. Somam-se inúmeras outras, pontuais, no âmbito dos projetos solidários de
Natal.
Com tantas solicitações da parte de organizações solidárias, é expectável que o risco da erosão
do doador seja de importância suprema. Lattimore et al. (2002) não questionam a necessidade
de angariação de fundos ou outros ativos pelas organizações solidárias junto de parceiros, inclusive
empresariais, mas alertam para a importância de cuidar da forma como tal é feito, para evitar
pesadelos de Relações Públicas, “como o risco de saturação, de inundar o público de solicitações
ou publicidade negativa, ou de gastar uma proporção demasiado grande dos donativos a custear
campanhas publicitárias e não a financiar a sua missão base” (p. 387).
A afirmação vale tanto para empresas, assoberbadas com pedidos, quanto para pessoas
individuais, também elas confrontadas com sucessivos peditórios de rua, cartas enviadas para
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casa, apelos pela televisão, bancas para recolha de bens colocadas à porta de hipermercados,
entre tantos outros. Veja-se a título de exemplo o caso de Olive Cooke, uma mulher inglesa
conduzida à miséria e, em última instância, à morte pelos sucessivos pedidos de donativos que
não conseguia recusar. A verdadeira rede de partilha de contactos de pessoas generosas, montada
por organizações solidárias do Reino Unido e técnicas (demasiado) agressivas de angariação de
fundos tiveram efeitos desastrosos e levaram o Governo britânico a criar a Fundraising Standards
Board, para regular a atividade e mediar conflitos e reclamações (FRSB, 2016).
Note-se que uma das regras basilares da venda da Revista CAIS, constante do código de conduta
dos vendedores, é nunca insistir na venda, caso o cidadão não mostre interesse imediato em
comprar. E que Inês Taveira, da Bagos d’Ouro, intervala, com largos espaços de tempo, os
contactos com empresas que tenham, no passado, declinado propostas de parceria.
O alinhamento de valores e objetivos é fulcral, mas não suficiente. O GRACE (2014) recomenda
às organizações solidárias que procurem empresas com algum tipo de proximidade ao projeto:
geográfica, área de atividade ou de competências, entre outros. Demonstrar por que razão a
empresa em causa é o parceiro ideal para o projeto concreto proposto é um argumento forte para
a persuadir a participar, quer à escala micro (uma loja comercial ganha se apoiar uma organização
que ajude a integrar jovens na sociedade e reduza a delinquência e o pequeno crime) quer à escala
macro (uma sociedade mais equilibrada e coesa é do interesse de empresas que dependem do
mercado para vender os seus produtos ou angariar trabalhadores). Isso mesmo é confirmado
pelos dois estudos de caso. A CAIS beneficiou ao apoio da Unicer porque o projeto Recicla estava
alinhado com a estratégia da cervejeira e a Symington apoia apenas organizações solidárias que
atuem no seu território e área de intervenção estratégica, como a Bagos d’Ouro.
Também entre as condições fulcrais para o sucesso de uma parceria está a definição de
indicadores que permitam medir o valor social criado, a prestação de contas por parte da
organização solidária e o feedback dado aos parceiros, ou seja, a prestação de informação por
parte de uma organização aos seus stakeholders. A medição do impacto social e o feedback dos
resultados são, portanto, ativos particularmente valorizados pelas empresas, como forma de
contornar a opacidade de gestão das organizações solidárias (Van Dyk, 2016).
O feedback, a prestação de contas aos stakeholders, foi mesmo um dos pontos mais vezes
referidos na investigação – na revisão bibliográfica, nas entrevistas exploratórias e na análise feita
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nos dois estudos de casos – como uma condição base de sucesso imprescindível, cada vez mais
exigida por parceiros empresariais e até por entidades públicas, como é o caso da já referida
mudança de política por parte do UKAID.
Em Portugal, a Unicer e a Symington repetiram que disponibilidade para prestar contas e a
transparência com que o fazem são fatores salientes na sua decisão de apoiar a CAIS e a Bagos
d’Ouro. “A credibilidade dos projetos, o rigor, a transparência são condições absolutamente
críticas para o interesse que possamos ter num projeto. Se a Bagos d’Ouro fosse gerida de outra
maneira, ainda que com o mesmo propósito, nós não teríamos aderido”, afirmou António Filipe.
Também Orquídea Dias salientou como importante a prestação de contas financeiras e de impacto
social e assegurou que a CAIS sempre teve disponibilidade para prestar toda a informação pedida.
As duas organizações solidárias têm plena consciência disso mesmo. Este é, mesmo, um dos
argumentos utilizados pela Bagos d’Ouro para persuadir empresas a colaborar no seu projeto,
assegurou Luísa Amorim: “Daí a importância de prestar contas, de comunicar o que fazemos bem
e o que fazemos mal. Também comunicamos os fracassos”, assegurou.
Mas a prática da prestação de contas ainda está longe de ser comum, em Portugal e alémfronteiras, por várias razões: nem sempre existem organizações alternativas a fornecer o mesmo
bem ou serviço, pelo que se sentem confortáveis na posição de fornecedor único; parte-se do
pressuposto de que quem lidera a organização solidária o faz por razões beneméritas e em regime
de voluntariado, pelo que não se questiona o destino dado aos fundos; não estão disseminadas
metodologias de avaliação de resultados e de impacto social, nem as organizações estão
sensibilizadas ou dispõem de meios para as aplicar, em muitos casos; ou o bem ou serviço não é
cobrado ao seu preço de custo, o que não só o desvaloriza aos olhos da sociedade como reduz o
ímpeto de exigir a melhor qualidade possível (Andrade & Franco, 2007).
Para Franco (2004b), as organizações solidárias exigem transparência e prestação de contas ao
meio empresarial, mas elas próprias não o fazem. “Hoje, mais do que nunca, dado o contexto de
crescente exigência de qualidade na prestação de serviços e na aplicação dos fundos doados,
espera-se que as OSCivil [Organizações da Sociedade Civil] sejam boas gestoras, e que mostrem
que o são” (p. 2), por três ordens de razão: moral, uma vez que os seus stakeholders merecem
ser informados sobre a sua atividade; política, já que a opacidade pode pôr em causa a sua
legitimidade perante a sociedade; e económica, porque será mais fácil captar e manter doadores
se houver transparência sobre o destino dado aos ativos doados.
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Também a Sair da Casca (2003) constatou que as empresas gostariam que as organizações
solidárias fossem mais claras e os seus resultados medidos e que a sociedade civil se organizasse
para avaliar as práticas de sustentabilidade das empresas. No fundo, espera uma mudança de
atitudes de ambas as partes: as empresas querem que as organizações solidárias amadureçam
estruturas, clarifiquem processos e sejam flexíveis (e não politizadas); e as organizações solidárias
esperam que as empresas sejam mais abertas e disponíveis, identifiquem os interlocutores ou
facilitadores da relação e se envolvam mais na questão social ou ambiental em causa.
Como afiança Balonas (2012), o desafio de um trabalho colaborativo subiu de nível: “Às empresas
importa verificar se a causa que a instituição subscreve está alinhada com os valores empresariais.
Mais ainda, a escolha da empresa também é orientada pela confiança que as organizações sem
fins lucrativos conseguem transmitir quanto à sua capacidade de retorno social” (p. 3).
Demonstrar o valor criado para a sociedade é, assim, um argumento comunicativo a utilizar por
uma organização solidária, perante um possível parceiro. Lewis (2005) assegura que:

Financiadores, donatários individuais e voluntários não querem dar a organizações que apenas
sejam financeiramente sólidas. Elas devem mostrar que criam valor para a comunidade, servem
os seus utentes de forma útil, mantêm uma imagem e valores desejáveis e progressivamente vão
diminuindo problemas sociais importantes (p. 252).

É, inclusive, uma das recomendações do quarto Relatório King148, até porque a publicação regular
de relatórios de atividade e avaliação de resultados permite aos stakeholders ajuizar sobre o seu
desempenho e perspetivas de curto, médio e longo prazo.
Mais, um planeamento estratégico que defina metas realistas, ambiciosas e quantificáveis e, de
seguida, a adoção de sistemas de medição e avaliação de resultados “pode gerar cumplicidades
e, desse modo, criar condições para um ambiente de entusiasmo em relação ao que há para
fazer” (Peneda, 2014, p. 12). Um feedback rigoroso e completo contribui para aumentar o grau
de confiança dos parceiros na sua atividade (Andrade & Franco, 2007), constitui um argumento
comunicativo a favor da continuidade da colaboração e permite à organização solidária ajustar a
sua estratégia e os correspondentes procedimentos, para cumprir com maior eficiência e eficácia

148

Os Relatórios King são um dos formatos de autorregulação descritos no anexo 1.
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a sua missão social. De resto, a avaliação de resultados constitui uma etapa reconhecida em
qualquer processo de comunicação estratégica e incluiu efeitos de perceção e de comportamento.
Os critérios de determinação e avaliação de resultados, contudo, não podem ser decalcados dos
utilizados nas empresas. Têm de ser encontradas metodologias que reflitam a sua missão (a
criação de valor social e não económico) e tenham em conta a sua complexidade e
heterogeneidade (Namorado, 2009). E, hoje, estão já estabilizadas algumas metodologias para
medir o impacto social de um dado projeto ou organização, asseguram Mata et al. (2008).
Por último, Mourão (2015) elenca três fatores maximizadores da angariação de ativos por
organizações solidárias: “Uma exposição eficaz das entidades captadoras, a perceção do seu
rendimento escasso e a sua crescente responsabilidade sobre terceiros” (p. 112). Na tabela
seguinte encontra-se a lista das condições necessárias para o sucesso da parceria, quer as
inerentes aos projetos quer as que devem ser acauteladas pela organização solidária.

Tabela 28 – Condições para o sucesso de parcerias interorganizacionais
Inerentes ao projeto

A cumprir pela organização solidária

Assegurar que existe um alinhamento de valores e objetivos
entre a organização solidária e a empresa

Atitude prévia de colaboração em benefício mútuo e não de
antagonismo

O projeto ou organização deve estar relacionado com a
empresa: na geografia, na área de atividade ou no tipo de
competências que possui, por exemplo

Definir de forma clara a sua missão solidária e o problema
social a atalhar, bem como a solução proposta, de
preferência estruturada de forma semelhante a um plano
de negócios

Definir e calendarizar as responsabilidades a assumir por
cada um dos parceiros, bem como a responsabilidade pela
liderança

Pensar o projeto como um negócio social, capaz de
acrescentar valor social face às respostas já existentes e
de ser autossustentável

Negociar compromissos de médio ou longo prazo, para dar
estabilidade ao projeto

Comunicar de forma clara e leal os seus objetivos,
necessidades, competências e fraquezas

Definir de metas quantificadas e verificar de forma
independente o seu cumprimento

Utilizar uma linguagem quasi-empresarial, que contribua
para uma compreensão mútua

Definir com clareza os ativos que cada parceiro se
compromete a aportar ao projeto

Prestar contas quanto ao destino dado aos fundos ou
outros ativos doados e ao impacto social obtido

Capacidade de mobilização dos vários sectores da sociedade
para que contribuam para o projeto

Construir uma reputação de integridade e propósito e obter
exposição pública ajudam a credibilizar a organização
solidária e as suas propostas

Capacidade para corrigir desvios de curso, solucionar
imprevistos ou até corrigir erros de parte a parte

Profissionalizar toda a estrutura, desde a gestão de topo
até aos executantes do projeto, no terreno

Abertura para negociar o projeto, para melhor engajar a
empresa no seu desenvolvimento

Deixar clara a escassez de recursos com que se debate e
a crescente responsabilidade que assume
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9.3 Ativos aportados à parceria por organizações solidárias e empresas

Na discussão sobre o trabalho colaborativo entre organizações solidárias e empresas, há que ter
presente que qualquer colaboração significa que as partes envolvidas têm algo a aportar ao
projeto, possuem algum tipo de ativo que a torna especialmente ajustadas a essa iniciativa. A
investigação perguntou às duas organizações solidárias analisadas e aos seus parceiros
empresariais que ativos esperam receber e têm para dar em troca. As respostas são, em boa
parte, coincidentes entre si e com a literatura consultada.
Eisenberg e Eschenfelder (2009) sugerem que, “de uma forma geral, as organizações solidárias
aderem a parcerias simbióticas, mutuamente vantajosas com empresas por razões financeiras.
Nesse processo, com frequência descobrem valiosas novas oportunidades e fontes de
especialização” (p. 361). E, de facto, a angariação de dinheiro é o principal objetivo das
organizações solidárias, mesmo que recebam financiamento da Segurança Social, como a CAIS.
Como contou José Macieira, o mais difícil é encontrar parceiros dispostos a custear a estrutura.
“Boa parte do nosso apoio vem em géneros. É bom, mas traz um problema: precisamos de
dinheiro” para pagar, por exemplo, salários, o maior custo fixo da CAIS. Mas as empresas parceiras
preferem alocar o apoio a projetos concretos, até porque “não estão a pensar em responsabilidade
social pura e dura, estão a pensar em tirar algum partido, em dizer aos clientes, por exemplo, que
parte do dinheiro da compra do produto é para ajudar alguém”, como o caso do Marketing Social.
Já na Bagos d’Ouro, que não tem qualquer financiamento da Segurança Social, os donativos são
muitas vezes traduzidos em géneros, serviços ou simples colaboração. Por exemplo abrindo as
portas da empresa aos jovens, no caso do projeto Take Action, o pagamento de bolsas de estudo
pela Galp, o apoio na comunicação e imagem ou em cabazes alimentares.
Desde a conceção, contudo, o projeto foi montado com base em contratos assinados com
produtores de vinho do Porto, no âmbito dos quais se comprometem a realizar uma transferência
mensal ou anual em dinheiro, mediante o seu volume de faturação. Esse dinheiro não é
consignado a um projeto ou tarefa em específico, pelo que pode ser usado tanto para desenvolver
uma iniciativa concreta – veja-se a expansão para dois novos concelhos em curso no momento
em que o trabalho de campo foi realizado – quanto para sustentar a estrutura, mantida o mais
leve possível. Quando contacta com um potencial parceiro, Inês Taveira coloca-lhe em cima da
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mesa o modelo de parcerias contratuais, para financiamento não consignado, mas não fecha a
porta a qualquer outro tipo de contributo. “Digo que precisamos de dinheiro, mas que também há
outras formas de ajudar. E depois fica à consideração das empresas”, afirmou.
É essa a experiência das empresas parceiras. Orquídea Dias testemunha que a Unicer recebe
sobretudo pedidos de dinheiro, mas passar um cheque, de forma isolada, sem ser enquadrado
num projeto de médio ou longo prazo só acontece numa circunstância: nos projetos solidários de
Natal. Em alternativa, a Unicer prefere ceder produtos seus, para que sejam vendidos em
iniciativas promovidas por organizações solidárias, como uma forma indireta de financiamento.
Além disso, disse a responsável da Unicer, nota-se uma nova tendência: pedido de voluntariado
de competências, em particular no campo dos recursos humanos, para ensinar a escrever um
currículo ou preparar para uma entrevista de trabalho, por exemplo. O acesso a redes de
comunicação e profissionais de Marketing altamente qualificados são, precisamente, dois dos
ativos que Bloom et al. (1997) veem serem procurados por organizações solidárias. Nesta área,
Cunha et al. (2006) salientam a possibilidade de obter uma exposição mediática a que, de outra
forma, não teriam acesso, o que por sua vez aumenta a possibilidade de aceder a outros apoios,
públicos e privados, num efeito de bola de neve.
A prática repete-se na Symington. António Filipe assegurou que a empresa não está aberta a
pedidos de dinheiro, puros e duros, mas que quer envolver-se nos projetos. É o caso do apoio ao
Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que recupera aves
de rapina feridas e as devolve à natureza, muitas vezes em vinhas da própria Symington, que
convida crianças para assistir, “para sentirem orgulho da sua região”; ou a oferta de ambulâncias
a cada um dos dez concelhos da região demarcada onde a produtora de vinho está implementada;
ou o financiamento à Bagos d’Ouro, exigindo em troca uma detalhada prestação de contas, quer
do destino dado ao dinheiro, quer do impacto social obtido junto das famílias apoiadas.
Pinto (2004) explica assim o erro de um foco excessivo no donativo financeiro puro e duro:

A experiência demonstra que esta forma de atuar não é a mais eficaz. Os gestores preferem
financiar projetos concretos a financiar instituições e estão mais abertos a dar contribuições em
espécie relacionadas com a sua área de negócio, desde que os pedidos sejam bem apresentados
e haja cabimento de verbas (p. 20).
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De facto, além de dinheiro, podem ser integrados numa parceria ativos como equipamentos e
bens materiais, conhecimento e competências ou voluntariado (Valor & Cuesta, 2008; Lyra et al.,
2017). Ou estágios profissionais e empregos, oportunidades para integrar o mercado laboral e dar
um passo em frente no sentido da autonomização dos utentes, acrescentou Cláudia Fernandes,
coordenadora da CAIS no Porto. Era esse, aliás, o objetivo inicial do micro negócio CAIS Recicla.
A lógica, aqui, é completamente diferente: já não um pedido de dinheiro – seja casuístico para
atender a uma aflição de tesouraria, seja constante, para custear a estrutura –, mas sim uma
proposta que faz a empresa envolver-se na atividade da organização solidária, tornar-se uma real
parceira. É certo que obriga a abandonar a tradicional postura de desconfiança e exige uma muito
maior preparação técnica da parte das organizações solidárias, mas Kramer e Kania (2006)
asseguram que tem potencial para atingir um impacto social muito maior e mais duradouro.
Fala-se, assim, de possibilidades como a partilha de conhecimento, de consulta mútua para
melhor estruturar projetos, com base na confiança de que cada parceiro agirá em diálogo com o
outro, de compromissos contratuais que impliquem planos de trabalho e responsabilidades
partilhadas e pré-definidas (Blowfield & Murray, 2011). Com uma aproximação interorganizacional
deste calibre, será possível à organização solidária ter uma participação ativa na definição das
políticas internas da parceira, ajudando a melhorá-la, e até influenciar instrumentos de
autorregulação empresarial, como normas e standards (Valor & Cuesta, 2008).
A afirmação é válida para os dois lados do acordo: a organização solidária e a empresa.
Acreditamos que também válida é a afirmação de que as empresas têm benefícios a colher de um
envolvimento próximo com um projeto solidário. Este ponto é particularmente saliente para a tese
aqui desenvolvida: a de que as parcerias têm de ser simbióticas, mutuamente benéficas,
realizadas entre pares, ou seja, entre organizações com igual dignidade. Recusa-se assim a ideia
de que a organização solidária está numa posição de subserviência, de mera recetora da caridade
empresarial, de simples instrumento utilizado e descartado para melhorar a imagem e a reputação
da empresa, as suas vendas e resultados líquidos. E subscreve-se o que diz Mourão (2007b):

A dádiva pode dar origem a uma sensação de endividamento por parte do beneficiário e fomentar
atitudes de dependência. A dádiva coletiva – como a existente no Estado Social ou em apoios
noutros países – pode trazer um benefício no curto prazo, à custa de, no longo prazo, enfraquecer
a capacidade de construir independência (p. 961).
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É a linha de raciocínio seguida por António Filipe: a unilateralidade não é positiva, só o
compromisso assumido pelas duas partes e o benefício mútuo aportam dignidade, equilíbrio e
virtude a uma relação, pessoal ou interorganizacional. “É o objetivo último de qualquer prática:
dizer que estão saldadas as dívidas”, afirmou. E as dívidas saldam-se quando a organização
solidária deixa claro à empresa que se apresenta munida de um conjunto de ativos valiosos. No
fundo, estes são os argumentos da necessária negociação comunicativa a ocorrer, que pode
invocar a seu favor e que dividimos em duas categorias genéricas.
A primeira diz respeito à forma como uma organização solidária pode ser um parceiro importante
na implementação no terreno de um projeto de Responsabilidade Social Empresarial, seja ela
interna ou externa, contribuindo com o seu conhecimento e experiência técnica e humana sobre
os problemas concretos e as melhores formas de os mitigar ou solucionar e sobre o espaço de
intervenção, bem como com a sua rede de parceiros sociais, capaz abrir caminho a novas
sinergias, com maior impacto social.
A segunda ordem de ativos trazidos por organizações solidárias pode ou não incluir empresas que
constam do primeiro grupo, mas põe a tónica em benefícios mais diretos para atividade
empresarial, seja em termos de poupanças imediatas com custos fixos como utilities (como água
ou energia) ou absentismo, seja através de uma maior aceitação e adesão dos consumidores à
marca, através da melhoria da sua imagem e reputação.
No primeiro grupo de argumentos comunicativos, a premissa dita que a empresa em causa está
comprometida com a assunção da sua quota-parte de responsabilidade pela promoção de uma
sociedade mais justa, equilibrada, coesa, sustentável. Estão aqui em causa empresas que
aceitam, assumem e agem de acordo com os princípios da cidadania empresarial, da criação de
valor partilhado. Nesta boa-fé, no extremo, nada impede que uma empresa se aconselhe junto de
associações vocacionadas para apoiar intervenções empresariais junto da sociedade, de redes de
inovadores sociais de ou instituições de ensino, para estruturar um programa de Responsabilidade
Social Empresarial ajustado às suas características.
Em todo o caso, ainda que o programa seja elaborado pela empresa, há benefícios em procurar
no mercado organizações já com provas dadas na área de intervenção desejada: apoio à
educação, reintegração na sociedade de pessoas sem-abrigo ou alvo de exclusão social, prevenção
da criminalidade juvenil em bairros sociais, dissuasão de comportamentos prejudiciais à saúde
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como o tabagismo, a obesidade ou a inatividade, melhoria do ecossistema ambiental, só para citar
alguns exemplos. O conhecimento do terreno acumulado pelas organizações solidárias pode ser
útil a uma empresa que queira criar ou ajustar um programa de sustentabilidade (GRACE, 2014).
Uma organização solidária com experiência na área em particular, com know-how acumulado
sobre as especificidades da questão social ou ambiental, com a compreensão ditada pela prática
das suas causas e consequências e com os recursos humanos dotados das necessárias
competências técnicas para intervir pode ser um parceiro inestimável para a execução do projeto
de sustentabilidade. Ou seja, possui os mecanismos e os recursos para ser mais eficiente e eficaz
na intervenção social ou ambiental que se visa promover (Kramer & Kania, 2006; Valor & Cuesta,
2008; Hudson & Harris, 2012; Kirby & Koschmann, 2012; (CNES), 2013). Pode por isso ser um

stakeholder “de vital importância” para ajudar as empresas a melhorar o seu desempenho
ambiental e social (Leal et al., 2011, p. 77).
Hoje em dia, adiantam Hudson e Harris (2012), é ampla a evidência de que as organizações
solidárias “se veem a si próprias, em certos casos, mais como consultoras, aconselhando
governos, aconselhando empresas, tendo um propósito e um objetivo político, procurando
soluções que permitam a outros obter resultados” (p. 43). Em Portugal, o Conselho Nacional para
a Economia Social (2013) também salienta “o conhecimento de décadas e, em alguns casos
séculos” das entidades da Economia Social para garantir que “possuem as melhores habilitações
para intervir, satisfazer e revitalizar o tecido social” (p. 2).
Esta maior capacidade que as organizações solidárias têm para agir no espaço de intervenção
selecionado permite-lhes, inclusive, estruturar projetos mais complexos do que os que estariam
acessíveis a empresas, caso quisessem executar elas próprias o seu programa de
Responsabilidade Social Empresarial, defende a Sair da Casca (2003). Para isso, acrescentam
Bloom et al. (1997) contribui a rede de apoio que muitas já desenvolveram e que podem acionar.
Permite-lhes também estarem mais próximas da comunidade junto da qual operam e contribuir
para o seu desenvolvimento (GRACE, 2014).
Este conceito é assim sumarizado pelo Conselho Nacional para a Economia Social (2013):

A intervenção em rede, característica marcadamente impressa na Economia Social, produz uma
capacidade única de maximizar e rentabilizar recursos, garantindo que a ação daqueles que
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conhecem profundamente o espaço de intervenção social afiancem, não só os resultados
necessários, mas, sobretudo, consolidem um âmbito de intervenção forte e alargado, onde a
inovação social emerge como parte da dinâmica criativa do sector (p. 2).

Do que aqui se trata é de um outsourcing, admite António Filipe, em que a empresa, no fundo e
na prática, contrata uma organização solidária para que leve a cabo (ou ajude a fazê-lo) o seu
programa de Responsabilidade Social Empresarial. Contudo, pelo tipo de trabalho e, muito
especialmente, pela natureza híbrida das organizações em causa – uma social outra privada, para
utilizar a distinção constitucional portuguesa – este outsourcing deve ser feito numa lógica de
assistência mútua: tanto a organização solidária quanto a empresa devem ser claras nos seus
objetivos e necessidades, no aporte que cada uma se encarrega de trazer ao projeto.
A segunda ordem de argumentos comunicativos ao dispor das organizações solidárias é, como
vimos, de ordem mais imediatista e economicista. Está aqui em causa a validação da atuação de
uma determinada empresa por parte de organizações de possuem autoridade moral e são
reconhecidas pela sua neutralidade, uma vez que não se situam nem no plano lucrativo nem no
regulador (Valor & Cuesta, 2008). Em concreto, falamos de ganhos reputacionais, de imagem e
de credibilidade decorrentes da associação direta da empresa com uma organização solidária, em
particular na execução de um projeto concreto (L’Etang, 2010; Gonçalves, 2013).
No fundo, um trabalho colaborativo confere uma dimensão ética a uma marca comercial, que não
só gera capital reputacional como aumenta a sua procura e rentabilidade (Cunha et al., 2006). É
uma questão de legitimidade do negócio perante a sociedade. "Colaborações entre empresas e
organizações da sociedade civil obtêm legitimidade da afirmação de que as organizações da
sociedade civil permitem um alinhamento dos interesses do negócio com as expectativas da
sociedade", afirma Preuss (2010, p. 343).
Melícias (2003) assegura, mesmo, que as parcerias podem, até contribuir para o desempenho
comercial das empresas, “promovendo campanhas junto dos consumidores e das comunidades
no sentido de apoiarem as iniciativas de risco das empresas, às vezes aceitando pagar um “preço
ético” por produtos que só assim possam ser competitivos” (p. 21). Ou seja, uma organização
solidária pode contribuir para que o consumidor opte por pagar mais por um bem ou serviço que
tenha sido produzido de forma sustentável ou cujo produto da venda beneficie projetos solidários,
no âmbito de ações de Marketing social. Um exemplo que, de imediato, sobressai é o das

Discussão de resultados – contributo para um roteiro metodológico |407

campanhas do Comércio Justo, que asseguram que os agricultores de países em vias de
desenvolvimento são remunerados de forma justa pelos alimentos que produzem.
Um outro ativo aportado por organizações solidárias é a possibilidade de a empresa interagir com
outras empresas ou instituições, às quais não teria acesso de outra forma. Inês Taveira assegura
que utiliza a rede de contactos da Bagos d’Ouro para auxiliar parceiros, sempre que necessário, e
Luísa Amorim recordou que as wine parties organizadas todos os anos são precisamente um
espaço de convívio e networking, bem como de apresentação de novos produtos a um público, à
partida, predisposto positivamente. E Gonçalo Santos deu o exemplo do projeto que coordena, o
Futebol de Rua, que conta com dois parceiros de renome mundial, a Federação Internacional de
Associações de Futebol (FIFA na sigla original) e a Fundação Benfica. “Nenhuma empresa que
nos apoia alguma vez conseguiria estar ao lado da FIFA sem ser por nosso intermédio”, um
poderoso argumento para persuadir empresas a contribuir, afirmou.
Como os campeonatos, nacional e internacional, organizados no âmbito do projeto Futebol de Rua
são eventos de grande mediatismo e a CAIS é proativa no envio de press releases à comunicação
social, Gonçalo Santos contabiliza todas as inserções em meios de comunicação social e inclui
essa informação no reporte anual aos parceiros. Este é mais um ativo que as empresas podem
receber: exposição mediática, nos media tradicionais ou nos media sociais, seja pela importância
do evento para o qual contribuem, seja porque um apoio pontual ou acordo estável são fatores
relevantes que podem, com sucesso, ser comunicados ao grande público, a trabalhadores,
fornecedores, enfim, a todos os stakeholders. No planeamento estratégico do projeto, devem,
portanto, ser incluídas as ações comunicativas a desenvolver junto dos media (pelo recurso à
clássica técnica da assessoria de imprensa) e, depois, contabilizadas as inserções obtidas.
A publicitação da parceria é um ponto assente para as pessoas ouvidas nos estudos de caso.
Todas aceitam como natural – e até positivo – que o apoio seja divulgado, quer pelas organizações
solidárias quer pelas empresas. Por exemplo, o Protocolo Abrigo assinado pela CAIS obriga-a a
colocar os logótipos das parceiras na última página da revista. Curiosamente, os protocolos
assinados pela Bagos d’Ouro permitem-lhe identificar a empresa como sua parceira em todos os
suportes de comunicação, mas é omisso quanto à possibilidade de a divulgação ser feita pela
empresa. Contudo, Luísa Amorim não encontra qualquer desvantagem em que o façam e Inês
Taveira assegurou que essa autorização é dada. E é, inclusive, uma recomendação do GRACE
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(2014), para quem a proposta inicial de acordo apresentada por uma organização solidária deve
incluir os mecanismos através dos quais planeia garantir a exposição da marca ao público.
Da parte dos parceiros empresariais, tanto Orquídea Dias quanto António Filipe asseguraram que
a divulgação pública não é a razão pela qual ela existe, mas ambos salientaram com agrado o
facto de as duas organizações solidárias fazerem referência às empresas nos seus suportes de
comunicação e eventos públicos.
A literatura tende a seguir a mesma linha de raciocínio. Admitindo que muitas empresas utilizam
a Responsabilidade Social Empresarial como um mecanismo de autopromoção e legitimação, de
melhoria de vendas e resultados, de motivação dos trabalhadores ou para branquear a imagem
junto dos stakeholders, Livesey e Graham (2007) acreditam que faz sentido que a organização
solidária parceira permita, ou até aprove, a divulgação pública da cooperação, apesar das “tensões
expectáveis numa aliança entre antigos adversários” (p. 346). Kramer e Kania (2006) salientam
que os benefícios potenciais de verdadeiras parcerias serem muito maiores do que os riscos
potenciais, pelo que asseguram serem infundados os receios de arriscar a própria reputação que
levam organizações solidárias a não quererem apresentar-se publicamente ao lado de empresas.
É certo que existe um dilema comunicativo que é necessário solucionar, como explica Gonçalves
(2013): os stakeholders querem ser informados sobre as iniciativas desenvolvidas por empresas,
mas, se a comunicação for excessiva, pode ser encarada como uma estratégia de autopromoção.
Como em tudo, é uma questão de bom senso, para evitar situações de sobreexposição da marca
como a que levou a CAIS a cancelar um projeto solidário.
Há um último argumento comunicativo, de carácter exclusivamente financeiro que, podendo não
ser o motivador principal, é um incentivo (Andrade & Franco, 2007): a possibilidade de deduzir
fiscalmente o valor doado, no quadro do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Note-se que este aspeto
é referido nos acordos que a CAIS e a Bagos d’Ouro assinam com os seus parceiros.
Na tabela 29, encontra a lista de ativos que tanto as organizações solidárias quanto as empresas
podem trazer a uma parceira.
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Tabela 29 – Ativos que cada organização aporta à parceria
Ativos de empresa

Ativos de organizações solidárias

Financiamento em dinheiro, pontual ou sistemático,
contratualizado ou não, à estrutura da organização solidária ou
a um projeto em concreto

Intervenção em problemas sociais nas comunidades ou
territórios da esfera de influência da empresa, melhorando o
ambiente em que opera

Donativo em géneros, (bens, serviços, infraestruturas) que
podem sustentar a estrutura da organização ou um projeto

Possibilidade de angariar a boa vontade da comunidade junto da
qual trabalha ou da qual depende

Voluntariado de competências, de conhecimento, pode
fortificar quer a estrutura de gestão quer um projeto concreto

Execução no terreno de ações de apoio à comunidade ou ao meio
ambiente que a empresa, por si só, não tem possibilidade (ou
não faz sentido) de levar a cabo

Trabalho próximo e colaborativo pode ajudar organizações
solidárias a estruturar a sua gestão e planeamento estratégico

Aproveitamento da sua experiência para prestar consultoria
estratégica sobre a implementação de um projeto de
Responsabilidade Social Empresarial

Exigências colocadas por empresas induzem organizações
solidárias a medir e avaliar o impacto social e, portanto, a
tornarem-se mais eficientes e eficazes

Outsourcing dos projetos de Responsabilidade Social que uma
empresa quer levar a cabo, mas não executar ela própria

Participação de uma empresa de perfil público num projeto de
uma organização solidária propicia-lhe uma atenção mediática
a que, de outra forma, não teria acesso

Participação de empresas de menor dimensão em projetos
solidários de impacto e visibilidade permite-lhe receber atenção
mediática

Participação de empresa de perfil público num projeto de uma
organização solidária propicia acesso a uma rede de contactos
que pode ser rentabilizada, através de novas parcerias

Participação de empresas de menor dimensão em projetos
solidários de impacto e visibilidade dá-lhes acesso a uma rede de
contactos a que, de outra forma, não teria acesso

Associação de uma organização solidária a uma empresa
credível pode melhorar a sua imagem e reputação e facilitar o
estabelecimento de novas parcerias

Associação a organizações solidárias credíveis pode melhorar a
imagem e reputação da empresa, legitimá-la aos olhos da
sociedade e fidelizar clientes

Trabalho conjunto pode permitir à organização alcançar um
impacto social maior do que alcançaria sem a parceria

Ângulo de sustentabilidade e serviço público trazido pelas
organizações solidárias pode abrir à parceira novas perspetivas
de negócio ou novos nichos, por exemplo, aproveitando o
potencial do bottom billion

Adesão de empresas a projetos solidários, sobretudo em
parceria, contribui para um ambiente de sustentabilidade que
facilitará a missão da organização solidária

Capacidade para influenciar instrumentos de autorregulação
empresarial, como normas e standards

As empresas podem divulgar junto dos seus stakeholders o
número de identificação fiscal da organização solidária
parceira, para que lhe possam doar parte do IRS pago

Participação em ações de Marketing Social, nas quais os
consumidores são incentivos a comprar produtos da empresa
para ajudar uma causa social
Desenho de ações internas de Responsabilidade Social
Empresarial que permitam motivar trabalhadores e reduzir o
absentismo das empresas parceiras
Donativos em dinheiro ou em espécie dados a Instituições
Particulares de Solidariedade Social são fiscalmente dedutíveis
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9.4 Roteiro para uma metodologia de negociação

Aqui chegados, vamos ver que recomendações práticas nos dão a experiência acumulada das
duas organizações solidárias analisadas na presente investigação e a literatura consultada. Em
concreto, analisemos a estratégia de comunicação adotada pela CAIS e pela Bagos d’Ouro no
relacionamento com parceiros empresariais, sempre apoiados nos ensinamentos obtidos junto
dos autores consultados.
Como a tese defendida nesta investigação coloca as organizações solidárias no mesmo patamar
que as empresas, entendemos que estas primeiras não se devem coibir de fazer pesquisa de
mercado/diagnóstico da situação junto dos seus públicos potenciais (o universo empresarial no
seu conjunto) e, depois, proceder à diferenciação, seleção e segmentação do público-alvo (no caso,
empresas) capaz de contribuir com ativos para um projeto solidário. Por fim, tomar a iniciativa de
estabelecer contacto, munida de um planeamento estratégico que inclua argumentos
comunicativos que favoreçam a sua causa. É essa a lição que se pode retirar da praxis da CAIS e
da Bagos d’Ouro, com os efeitos positivos já descritos no âmbito dos dois estudos de caso.
Assim, uma vez definido com clareza o projeto solidário e a empresa com a qual se pretende
definir uma parceria, é necessário passar à ação e selecionar os alvos a contactar. Kotler e Lee
(2005) recomendam à organização solidária que procure identificar empresas que, de alguma
forma, estejam relacionadas com o projeto solidário, no seu core business, missão empresarial,
recursos disponíveis, interesses dos trabalhadores ou das comunidades, implantação geográfica
ou com base no seu histórico da empresa.
A estratégia de pesquisa de mercado é seguida tanto por Hélder Neto quanto por Inês Taveira que,
antes de efetuar um contacto, se informam sobre os potenciais parceiros, em concreto sobre a
sua estratégia de negócios e de Responsabilidade Social Empresarial. Na procura de um apoio
pontual ou estável, as organizações solidárias devem pescar à linha, selecionar com cuidado a
que portas vão bater, serem objetivas e parcimoniosas no que propõem à empresa, para não cair
no erro da erosão do doador, de que já falamos.
Uma vez selecionado um potencial parceiro a contactar, e tal como recomenda o GRACE (2014),
é necessário planear um primeiro contacto. A Bagos d’Ouro e a CAIS procuram saber quem é a
pessoa certa, no organigrama da empresa, a contactar: quem tem a seu cargo a área da
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Responsabilidade Social Empresarial, da Comunicação ou do Marketing. Esta área pode ter um
departamento autónomo, estar integrada num outro departamento ou, nas empresas mais
avançadas nesta matéria, estarem entregues a um dirigente de topo.
O conhecimento, a comunicação interpessoal, as relações de confiança existentes são fulcrais em
qualquer parceria interorganizacional e mais ainda quando estão em causa entidades de sectores
de atividade marcados por uma tradicional e profunda desconfiança, como os dois que temos
tratado. Por isso, a comunicação personalizada é indispensável. José Macieira assegurou haver
empresas que aceitaram desbloquear um acordo depois de serem contactadas por algum influente
membro da CAIS e Cláudia Fernandes deu o exemplo do Barclays, que abordou para participar no
projeto Recicla porque conhece a pessoa que está à frente do departamento de Responsabilidade
Social Empresarial. Também na Bagos d’Ouro, privilegia-se o contacto com empresas onde
trabalha alguém conhecido de algum membro da organização solidária, adiantou Inês Taveira. Da
parte da Symington, contudo, António Filipe garantiu o fator de decisão mais importante é o projeto
e a organização solidária que o apresenta. “Se o projeto for meritório conhecer a pessoa [que o
apresenta] tem pouco peso”, assegurou, para logo depois acrescentar: “Claro que se for uma
pessoa credível, ajuda. Em Portugal tudo funciona através de conhecimentos”.
Uma vez feito o contacto e agendada uma primeira reunião, há que preparar o encontro com o
maior cuidado. Trata-se, aliás, da forma mais básica da comunicação no modelo das clássicas
Relações Públicas – a relação interpessoal ou em grupo. Hélder Neto, por exemplo, refere ir
munido de um plano de atividades detalhado, com informação esquematizada sobre as ações a
implementar e um pitch preparado. “Digo o que é o projeto, o que queremos fazer, como, onde,
o que esperamos do parceiro, qual é a estrutura da organização, a divulgação estimada e o plano
de comunicação e prometemos o reporte de dados”, elencou. E Inês Taveira esclareceu que vai
preparada com vários suportes de comunicação, em concreto, com uma cópia impressa da
apresentação da Bagos d’Ouro e do projeto e com uma versão digital, caso o destinatário prefira
receber o documento por algum canal eletrónico.
Durante o encontro, todos são unânimes: não vale a pena utilizar como argumento comunicativo
o facto de haver pessoas em sofrimento, a quem urge ajudar – haverá sempre alguém ainda em
maior sofrimento, a necessitar de ajuda mais urgente. O argumento da lágrima não só é mal
recebido como pode ser contraproducente. “Não vamos pedinchar”, garantiu José Macieira. Em
alternativa, disse Hélder Neto, a abordagem deve ser feita pela positiva, através de estratégias de
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storytelling. O responsável pela comunicação da CAIS deixa claro à empresa que aceitar a parceria
significa participar num movimento de transformação humana e, em última instância, social. E
apresenta-se como uma organização solidária diferenciada, gerida de forma profissional, com
competência e rigor, comprometida com uma transparente avaliação e regular feedback do
impacto social.
Além destes argumentos, no caso da Bagos d’Ouro, adiantou Inês Taveira, a proximidade territorial
é particularmente importante. Todas as financiadoras são empresas do Douro, uma região fechada
sobre si, isolada e, até, presa num ciclo de pobreza. Relembra que a educação é a forma de
quebrar esse ciclo e que é essa a sua missão. Para a cumprir, contudo, é necessário um pequeno
apoio de todos, até porque a organização solidária não tem financiamento público, acrescentou.
“As pessoas percebem que o Douro, apesar de ser muito bonito, é completamente isolado, sabem
o que é a interioridade”, disse Luísa Amorim.
No fundo, trata-se aqui de vender um conceito, uma ambição a uma empresa – algo
particularmente difícil num sector pouco orientado para o Marketing como é o solidário (Pinto,
2004). Nem deve ser esse o seu foco principal, mas sim o cumprimento da missão social a que
se propõe, somam Patterson e Radtke (2009), para quem estas organizações devem optar por
uma estratégia de comunicação que passe por “expressar os seus valores de forma clara, para
que as pessoas consigam identificar-se com a missão, ligar-se aos valores subjacentes e
comprometer-se a agir em apoio da organização” (p. 8). A recetividade das empresas às propostas
é variável. Não existem estratégias infalíveis, mas a facilidade da comunicação, a partilha da
linguagem e a empatia pessoal são fatores que contribuem não só para uma resposta positiva
como para o sucesso global do acordo. Todas as pessoas ouvidas nos estudos de caso o atestam.
Caso a parceria seja aceite, é recomendável que se elabore um plano de ações o mais detalhado
possível (mas não extenso), descrevendo não só cada tarefa como indicando o seu responsável,
os prazos de execução e os recursos necessários para o prosseguir (GRACE, 2014). Ou seja,
partindo de um diagnóstico à situação presente, é necessário produzir um plano de atividades que
especifique em que consiste o projeto, contenha ações concretas a levar a cabo, elenque os meios
e métodos a utilizar, acorde um cronograma e atribua tarefas a cada parceiro. O plano de ações
será um guia para a execução da iniciativa, assegurando que cada parte sabe exatamente o que
lhe compete fazer e o que esperar da outra.
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Este cenário pressupõe que é a organização solidária quem estabelece o primeiro contacto e toma
a liderança da proposta. Mas quando questionados sobre o grau de proatividade assumido, os
responsáveis da CAIS deram respostas mistas: sim, tomam a iniciativa em certos casos, mas
noutros são contactados por empresas. Foi assim que nasceram os projetos Recicla e Buy@Work,
como vimos. Mas todos asseguram que planeiam tornarem-se mais ativos.
Já a Bagos d’Ouro foi mais assertiva. Luísa Amorim assegura que a organização sempre foi
proativa na procura de novos parceiros e planeia reforçar a tendência, apesar de a sua reputação
no mercado já ser suficiente para que seja, ela própria, contactada por empresas interessadas
num trabalho colaborativo.
De quem quer que seja a iniciativa, todavia, o plano aqui traçado pressupõe que a parceria se
estenderá no tempo, se renovará. Quanto mais engajada a empresa estiver no projeto solidário e
maior for o valor social acrescentado, maiores as probabilidades de querer prosseguir. É por isso
fundamental que a organização solidária alimente o relacionamento com uma comunicação
constante.
Na CAIS, o Futebol de Rua tem momentos pré-definidos de comunicação com os parceiros.
Gonçalo Santos explicou como, no início de cada ano, contacta as empresas para assegurar a
renovação do apoio. E que, findo o campeonato, lhes remete uma descrição dos eventos
organizados, do impacto que tiveram na vida dos jovens envolvidos e da exposição mediática
conseguida. A orientação é transversal à CAIS. Hélder Neto assegurou que no início de cada ano
comunica o calendário de eventos previstos e, no final, é feito um reporte da atividade. No projeto
Buy@Work, todos os meses as empresas participantes recebem um relatório completo da
atividade do utente da CAIS adstrito ao negócio social. Também a CAIS Recicla manteve a Unicer
a par de toda a atividade, enquanto a empresa foi a mecenas principal do projeto.
Na Bagos d’Ouro, o cenário é muito semelhante. Inês Taveira certifica-se que todas as datas e
acontecimentos da vida da organização solidária são comunicados às empresas parceiras, de
forma personalizada. Por exemplo, ainda que o corpo do email seja igual para todos, o
cumprimento inicial e a despedida são ajustados ao destinatário. Além disso, cumpre alguns
momentos fixos de comunicação, como o envio do relatório e contas, incluindo indicadores de
avaliação do impacto social (a CAIS também o faz), o convite para participar em eventos realizados,
incluindo a wine party anual, e o pedido para que divulguem o seu número de identificação fiscal
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junto dos trabalhadores, para a campanha de consignação do IRS, uma fonte de receitas de
crescente importância.
Também pelo Natal envia-lhes uma recordação, um agradecimento das famílias beneficiárias.
“Este ano [2016], pedimos às famílias para nos darem chás ou nozes ou figos, coisas que tenham
nos seus cultivos, e fizemos mini cabazes com um cartão a desejar boas festas e a agradecer”. O
agradecimento nunca pode ser esquecido, disse. Ainda, o programa Take Action, no qual os jovens
têm um contacto com o mundo de trabalho que os ajude a formar objetivos de futuro, é
documentado com fotografias e, no final, Inês Taveira envia a cada empresa que lhes abriu portas
um email, personalizado e informal, com as respetivas fotografias e uma nota de reconhecimento.
“Eu até gostava de ter mais momentos de comunicação, mas não tenho capacidade para fazer
muito mais”, lamentou a coordenadora-geral.
O lamento é transversal. As duas organizações reconhecem falhas nesta matéria. No momento da
realização do estudo de caso da CAIS, por exemplo, estava ainda a ser organizado uma agenda
de contactos, disse Conceição Cordeiro, que tinha assumido o cargo pouco tempo antes da
realização do estudo de caso. “É uma das coisas em que temos dificuldade, é comunicar”, admitiu
Luísa Amorim. E todavia, todas as pessoas ouvidas concordaram que uma comunicação eficaz,
competente, coerente é absolutamente essencial para captar e manter o apoio de empresas
parceiras e assegurar a sustentabilidade dos projetos. O roteiro proposto para a abordagem a uma
potencial empresa parceira pode ser resumido da seguinte forma:

Tabela 30 – Roteiro para uma metodologia de negociação
1.º Definir com clareza o projeto solidário que se quer levar a
cabo

5.º Escolher os melhores argumentos comunicativos para
persuadir a empresa a aderir. Nunca apelar à lágrima

2.º Selecionar potenciais parceiras, assegurando que estão, de
alguma forma, relacionadas com o projeto

6.º Caso a proposta seja aceite, elaborar um plano de ações
pormenorizado, que sirva de guia à execução do projeto

3.º Planear com cuidado um primeiro contacto, identificando
a pessoa certa, no organigrama da empresa. É importante
haver um conhecimento pessoal prévio

7.º Insistir em formalizar a parceria por escrito, num
compromisso legalmente válido e por um período a médio
ou longo prazo

4.º Preparar uma primeira reunião ao detalhe. Levar uma
apresentação da organização e uma proposta esquematizada
e detalhada, bem como um pitch ensaiado

8.º Estabelecer com a empresa uma comunicação próxima,
mantendo-a informada sobre a atividade da organização e
os seus momentos importantes e prestando feedback sobre
do impacto social obtido pelo projeto
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CONCLUSÕES
A investigação assentou na premissa de que estruturas organizacionais com missões, perfis,
metodologias, tradições e vocações diferentes podem combinar esforços para prosseguir um fim
comum, em que ambas aportam ativos fundamentais para o cumprimento de um projeto e colhem
de igual forma benefícios, que sirvam o seu propósito. Defendemos que as organizações solidárias
– criadas para cumprir um papel de amparo ou de capacitação de populações vulneráveis, sem
vocação mercantil, mas a intervir na sociedade capitalista – e as empresas – criadas por acionistas
para vender bens ou prestar serviços e, com isso, gerar lucros que os remunerem, mas
progressivamente mais condicionadas a mostrarem-se boas cidadãs e a interagir de forma
colaborativa com os stakeholders, em prol do bem-comum – podem (devem, até) encontrar um
espaço de comunicação comum, que lhes permita concertar esforços, cada um na sua
possibilidade, cada um na sua necessidade.
Assentamos a proposta numa crença – não numa credulidade – que tem sido reiterada pela
experiência prática de alguns e pela solidez do raciocínio teórico de outros: a de que é possível um
modelo de comunicação estratégica que congregue organizações de identidade plural, capazes de
ultrapassarem as suas tradicionais fronteiras egocêntricas e de se aproximarem na diferença, de
se transcenderem para cooperarem entre si num campo de jogo neutral, de forma igualitária e
horizontal, encontrando harmonias na sua natureza polissémica e combinando forças para
conjugar objetivos e visar desígnios comuns. Falamos de parcerias transfronteiriças, simbióticas,
recíprocas, firmadas entre pares, de acordos yin-yang, nos quais a combinação de filosofias
aparentemente antagónicas pode revelar-se particularmente capaz de materializar novas formas
de relacionamento interorganizacional, que transformem numa força a aparente fraqueza das suas
interdependências (Salamon, 2014).
Como ensinam Hudson e Harris (2012), Bornstein (2007), Kramer e Kania (2006), Stohl (2004)
ou Bloom, Hussein et al. (1997), os desafios do mundo globalizado e multiproblemático exigem
respostas igualmente multifacetadas, que escapam do alcance isolado de cada um dos três
sectores – público, privado e social –, mas que podem ser obtidas através de um trabalho
conjunto, em parceria ou através de entidades organizacionais híbridas, capazes de conjugar
forças e colmatar falhas, criando soluções superiores à mera soma das partes. Na certeza, como
sugerem Santos et al. (2014a) referindo-se ao tríptico Estado, empresas e organizações solidárias,
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“de que a atuação de uns não limita a necessária intervenção de outros, mas antes pelo contrário,
permitirá o alcance de complementaridades e a geração de sinergias (p. 9).
É certo que, na sociedade, encontram-se movimentos de inovação e empreendedorismo social,
por um lado, e de cidadania empresarial, por outro, que poderão, a prazo, diluir as fronteiras entre
os sectores privado e social e criar um ecossistema em que o negócio e o benefício à sociedade e
ao ambiente se tornem sinónimos. É, mesmo, possível encontrar semelhanças entre organizações
com e sem fins lucrativos, já que ambos os sectores colocam à disposição do seu público-alvo
produtos e serviços desejados ou necessários, são geridos por pessoas particularmente obstinadas
e determinadas, exigem uma grande quantidade de energia e tempo e podem tornar-se
“espantosamente criativas quando o ambiente político-cultural as apoia” (Bornstein, 2007, pp.
345-346).
Todavia, enquanto esse movimento não cresce e frutifica, a investigação aqui apresentada aponta
um caminho de aproximação entre os dois sectores. Não afirmamos que seja uma transição fácil.
Afinal, como vimos, os séculos de tradição da Economia Social calcificam filosofias de trabalho e
estereótipos. Muitas das organizações existentes nasceram e desenvolveram-se seguindo
estratégias adequadas a um ambiente hoje em acelerado desaparecimento, no qual viviam
fechadas sobre si próprias, limitadas nos tipos de inputs, de energias, que estavam disponíveis
para receber. Nenhuma organização é capaz, só por si, de um movimento perpétuo. Novas lógicas
de trabalho são, portanto, indispensáveis e, como em qualquer processo de mudança, os
benefícios podem ser imensos. “Esta simples mudança [de mentalidade] poderá estimular maior
progresso do que alguma vez foi visto na resolução de alguns dos problemas mais difíceis do
mundo”, garantem Kramer e Kania (2006, p. 29).
Em Portugal, as experiências de parcerias interorganizacionais são ainda incipientes, mas com
esta linha de investigação esperamos contribuir para fortalecer o conhecimento sobre os seus
benefícios – e riscos – potenciais, bem como sobre os fatores maximizadores de sucesso.
Constatamos também que as organizações solidárias possuem um conjunto de ativos valiosos
para as empresas, que podem funcionar como argumentos comunicativos e fortalecer a sua
posição negocial. E rematamos com recomendações de ordem prática que sirvam de bússola
neste necessário caminho da mudança.
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É, portanto, altura de retomar as duas questões de partida e dar-lhes resposta. A primeira
perguntava se o estabelecimento de parcerias com organizações empresariais contribui, ou não,
para maximizar a sustentabilidade das organizações solidárias, através da adição de meios
financeiros, técnicos, humanos, entre outros. Em caso positivo, a segunda pergunta visava
encontrar o melhor modelo de comunicação estratégica a implementar para assegurar um impacto
mutuamente benéfico, para as duas organizações envolvidas, e para minimizar eventuais danos
materiais ou reputacionais para as organizações solidárias decorrentes de uma associação a uma
empresa cujo comportamento seja condenado pela sociedade.
Para lhes dar resposta, adotamos como metodologia investigativa a realização de estudos de caso
múltiplos, através dos quais pretendemos ilustrar o funcionamento do relacionamento com o meio
empresarial de organizações solidárias, geridas de forma profissional e conscientes do caráter
fulcral da comunicação para a sua sustentabilidade. Escolhemos duas com perfis diferentes, mas
complementares, a CAIS e a Bagos d’Ouro. No âmbito dos estudos de casos, tivemos oportunidade
de entrevistar os seus dirigentes, de observar a sua atuação no terreno, de forma não participante,
e de consultar a escassa evidência documental sobre o seu relacionamento com empresas
parceiras.
Com base na experiência das duas organizações solidárias, no percurso evolutivo das suas
estratégias comunicativas e nos resultados práticos obtidos, confirmamos a hipótese de partida:
parcerias interorganizacionais são não só possíveis como podem aportar um contributo decisivo
para a sustentabilidade das organizações solidárias, para o desenho de projetos que acrescentem
valor social e para uma maior responsabilização das empresas perante a comunidade onde se
inserem.
Em seguida, quisemos ilustrar as melhores práticas a adotar para maximizar as hipóteses de
cooperarem de forma simbiótica e estruturar uma metodologia de atuação. Esta “generalização
analítica” (Yin, 2010, p. 61) permitiu cotejar a hipótese definida previamente com as conclusões
decorrentes da investigação realizada e, assim, postular um modelo de comunicação estratégica
adotável por organizações solidárias e adaptável à realidade e objetivos de cada uma.
Como produto dessa reflexão, tomando boa nota da discussão dos programas de comunicação
das organizações solidárias estudadas e das lições retiradas das entrevistas exploratórias e da
literatura consultada, expostas em capítulos anteriores, julgamos estar em condições de traçar um
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modelo de comunicação estratégica de operacionalização de uma política de Responsabilidade
Social Empresarial e propor oito passos, enquadrados em quatro grandes etapas.
Primeira etapa: Definição da estratégia a seguir
1. Diagnóstico Interno. O primeiro passo na definição da estratégia de comunicação a adotar
é de ordem interna da organização solidária. Para ter claro qual o ponto de partida, o
caminho a percorrer e o destino a que quer chegar, é fundamental que tenha clara a
missão, visão e valores com os quais a sua estrutura tem de estar alinhada e que
caracterize em detalhe o problema social ou ambiental concreto a que quer dar resposta.
Cumprido este passo prévio, a organização solidária poderá passar à fase de diagnóstico:
definir com clareza os objetivos a que se propõe (o projeto solidário a levar a cabo e que
deve ser sustentável, coerente e escalável), os públicos-alvo a atingir (as empresas com
as quais tentará estabelecer uma parceria) e o eixo de comunicação a adotar (que
mensagem-chave quer transmitir ao público-alvo e que será declinada nos vários meios
usados).
2. Pesquisa. Depois de definida a estratégia, a organização solidária deve voltar-se para o
exterior e, mediante uma pesquisa de mercado, elencar os públicos potenciais a quem
dirigir a sua mensagem, isto é, o conjunto de empresas que se enquadrem na sua esfera
de influência. Dada a importância globalmente reconhecida da comunicação interpessoal,
um ponto de partida poderá ser a lista de contactos dos dirigentes e trabalhadores da
organização solidária, as associações empresariais dedicadas à Responsabilidade Social
Empresarial ou empresas com as quais a sua network já trabalhe. A informação divulgada
pelas empresas nas suas páginas na Internet e media sociais ou a publicada pelos meios
de comunicação social também são fontes de informação. Com os dados assim
recolhidos, deve proceder à identificação e caraterização dos públicos potenciais, já que
nem todos serão ajustados à missão e aos valores da organização solidária ou ao projeto
em concreto.
3. Seleção. Uma vez identificados os públicos potenciais, é necessário estreitar a malha e
utilizar uma estratégia mais precisa de seleção dos alvos junto dos quais desenvolverá as
ações de comunicação planeadas. Assim, o terceiro passo consistirá na caracterização
dos públicos potenciais, para poder daí selecionar os públicos-alvo a contactar. Essa
seleção deve ser feita mediante o alinhamento do projeto solidário com a estratégia de
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Responsabilidade Social Empresarial adotada por cada empresa e mediante uma análise
cuidada dos seus valores, para evitar cair num relacionamento em que será
instrumentalizada para branquear ou melhorar a reputação da empresa.
Segunda etapa: Planeamento das ações de comunicação
4. Contacto. Definida a estratégia a seguir e selecionados os públicos-alvo a atingir, o quarto
passo implica o planeamento das ações de comunicação a levar a cabo e que permitam,
desde logo, estabelecer um primeiro momento de contacto com esse público-alvo. Sendo
a comunicação interpessoal de suprema importância neste sector, como vimos, é
essencial identificar o contacto certo, dentro do organigrama da empresa, e adequar o
canal de comunicação a utilizar, atendendo ao seu perfil, para maximizar a hipótese de
agendar uma reunião. Será nesse primeiro encontro que a organização solidária definirá
o tom da comunicação, a voz com que se apresenta aos públicos-alvo: deve apoiar-se no
eixo de comunicação previamente identificado, nas suas credenciais de competência,
experiência e conhecimento do problema social concreto para justificar a razão da escolha
da solução apontada e salientar que um trabalho colaborativo permitirá a sua execução.
5. Proposta. O quinto passo será o momento de expor uma proposta de planeamento
estratégico do projeto, incluindo os ativos que cada organização deve aportar ao projeto,
as metas quantificáveis a atingir, as fontes de receita, a calendarização e a orçamentação
das iniciativas, o mix de comunicação a utilizar para a sua boa execução, o impacto
mediático esperado e o método de avaliação de impacto social e de feedback ao parceiro.
Uma vez que se trata de uma proposta de parceria, não se encontram razões de princípio
para recusar contrapropostas, desde que não belisquem o espírito solidário do projeto
nem desviem a organização da sua missão.
6. Argumentos. Como sexto passo, e ainda no primeiro contacto com a empresa, a
organização solidária deve recorrer a argumentos de comunicação que a persuadam a
aderir – sempre centrados na mensagem-chave já identificada e que podem evoluir com
o tempo e as fases de contacto com os públicos-alvo. Em concreto, deve deixar claros os
ganhos potenciais para a empresa e que vão desde vantagens de negócio, relacionadas
com benefícios reputacionais e de imagem ou impactos diretos positivos na lealdade dos
consumidores e motivação dos trabalhadores, até ganhos na melhoria do desempenho
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social e ambiental, no desenho de um programa de Responsabilidade Social Empresarial
ou, ainda, na execução no terreno de iniciativas para as quais uma organização solidária
tem as necessárias competências técnicas e humanas, de que a empresa é falha. A noção
clara dos benefícios potenciais a que a empresa pode aspirar é, não só um argumento de
comunicação poderoso, como coloca a organização solidária numa posição paritária, de
dignidade e capacidade equivalentes.
Terceira etapa: Implementação do projeto
7. Estabilização. A operacionalização do projeto deve, sempre que possível, passar pela
definição de um compromisso estável, de preferência contratualizado e plurianual, que a
empresa pode enquadrar em programas de mecenato ou de patrocínio. Só assim a
organização solidária conseguirá a estabilidade necessária para desenvolver o projeto
acordado. Convencer uma empresa a comprometer-se contratualmente com a entrega
dos ativos poderá ser a parte mais difícil de todo o processo negocial, sobretudo se não
existir um relacionamento interorganizacional ou pessoal prévio que lhe dê garantias de
que o projeto será, mesmo, levado a bom porto e terá o impacto social desejado. Mas é
um passo fundamental.
Quarta etapa: Feedback periódico e detalhado
8. Feedback. O oitavo e último passo recomendado é o feedback à empresa, a prestação de
contas o mais detalhadas possível. Estão aqui em causa quer contas financeiras da
organização, o destino dado aos ativos que lhe foram entregues (até que ponto se limitam
a sustentar a estrutura ou são canalisados para os utentes ou beneficiários), quer o
impacto social obtido. Saber que o projeto está a alcançar os objetivos é um forte
motivador tanto para a empresa, quanto para a organização solidária; e saber que não
está, permite proceder às alterações necessárias. Retomando a importância da
comunicação interpessoal, recomenda-se que os canais de comunicação utilizados no
âmbito do feedback sejam ajustados ao destinatário em causa e que a mensagem seja a
mais personalizada possível, evitando cair no facilitismo de tratar os parceiros como uma

mass audience. Para aprofundar o grau de envolvimento da empresa com o projeto, o
feedback deve incluir todos os momentos importantes da vida da organização solidária,
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bem como as suas falhas, que devem ser assumidas com transparência e acompanhadas
por propostas de melhoria do desempenho.

Este não será um nono passo, porque permeia todos os restantes, mas a organização solidária
deve manter canais abertos e fluidos de comunicação, cuidar que cada parceiro é envolvido na
sua atividade e está, a todo o momento, informado das suas realizações e necessidades. É a
comunicação, interna ou externa, formal ou informal, pessoal ou institucional, que permite que
uma organização solidária se estruture, se apresente com credibilidade junto dos parceiros e
desenvolva com sucesso um trabalho colaborativo. Em concreto, é fulcral cuidar da comunicação
interorganizacional, recorrendo um mix de comunicação a 360º, que atinga o máximo de pontos
de contacto com o público-alvo e inclua, entre outros, a comunicação interpessoal (presencial, via
telefone, email ou postal), reuniões, organização de eventos, entre outros.
Como se vê na figura 23, este é um processo contínuo, em permanente reconstrução:

Figura 23 – Modelo de comunicação estratégica da política de responsabilidade social empresarial
das organizações sociais
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Esta proposta de modelo de comunicação estratégica é, como a retirada de qualquer investigação
de carácter qualitativo, subjetiva, focada através da lente com que a investigadora vê e interpreta
o mundo, assente na premissa construtivista e existencialista da realidade. Essa subjetividade,
contudo, é entendida como uma vantagem no estudo de organizações, uma vez que é essencial
à compreensão do fenómeno em causa, e, no caso concreto, acreditamos ter seguido estritamente
a metodologia recomendada para assegurar a fiabilidade das conclusões.
Temos também consciência de que o percurso seguido implicou inúmeras escolhas que forçaram
o abandono de linhas de investigação alternativas, que gostaríamos, no futuro, de prosseguir.
Entre elas está o aprofundamento da forma como a comunicação, entendida no seu sentido mais
lato, pode reforçar a accountability a que as empresas e as organizações solidárias devem estar
sujeitas: que mecanismos podem ser utilizados para as responsabilizar perante a comunidade, a
quem compete fiscalizar a sua atividade, que punições podem ser impostas a quem
deliberadamente prejudica os meios social e ambiental, em exclusivo benefício próprio. É uma
linha de investigação sugerida por Matten e Crane (2005).
Também não tivemos oportunidade para analisar a evolução da gestão estratégica empresarial,
que passou de um modelo desligado da sociedade para um outro, em que a Responsabilidade
Social Empresarial é tida como um instrumento para melhorar o desempenho da empresa e
contribuir para o bem-estar social, e poderá estar a enveredar por um sistema capitalista centrado,
não no acionista, mas no trabalhador e no cidadão, no qual a empresa assume como missão o
contributo para a criação de valor social. Farrell (2014) assegura que, desde a crise financeira de
2008, é notória a emergência de um capitalismo consciente, ou de um capitalismo inclusivo, que
tenta aliar o sistema económico capitalista a uma maior moralização das práticas empresariais,
responsabilizando-as pelas suas externalidades sociais, económicas e ambientais. A ser assim, as
oportunidades para a comunidade solidária cresceriam exponencialmente. Seria útil, por isso,
perspetivar o caminho que o sistema capitalista está a trilhar.
A investigação debruçou-se sobre o ainda incipiente relacionamento entre organizações solidárias
e empresas, até porque as parcerias com o Estado são já seculares, mas o carácter polissémico
das maiores aflições que as sociedades hoje atravessam exigirá uma intervenção alargada de
todos os agentes sociais. Um outro caminho de investigação que não foi possível prosseguir neste
espaço é precisamente a forma como se pode materializar uma abordagem mais holística – que
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ultrapasse as fronteiras de acordos colaborativos entre organizações com e sem fins lucrativos –
à forma como as questões sociais e ambientais da atualidade podem ser trabalhadas. Seguindo
Crutchfield e Grant (2012), “o segredo para o sucesso está na forma como organizações
excelentes mobilizam cada sector da sociedade – governo, empresas, organizações solidárias e o
público – para serem uma força para o bem” (p. 35).
Nesta lógica, seria também importante adotar uma perspetiva crítica sobre as organizações
solidárias e encontrar formas de as tornar mais eficientes e eficazes na prossecução do bem
comum. Não se nega o facto de muitas, sobretudo as vocacionadas para as mais tradicionais
valências, serem apenas uma forma alternativa de prestar um bem ou serviço a segmentos
vulneráveis da população, seguindo lógicas de atividade mercantil, mas com financiamento
público. No interesse coletivo, as organizações solidárias devem evoluir no sentido de se tornarem
reais instrumentos postos ao serviço da comunidade e o conhecimento desenvolvido no seio da
Academia pode desempenhar aí um papel essencial.
Por último, não foi possível, no âmbito desta investigação, aprofundar modelos de comunicação
estratégica através dos quais uma parceria entre organizações solidárias e empresas deixem de
ser meramente transacionais para se assumirem como transformacionais, capazes de criar um
novo ecossistema social, económico e ambiental. Ao congregar competências e capacidades tão
diferentes, um trabalho colaborativo pode resultar numa progressiva, mas profunda, alteração da
forma como a sociedade está estruturada.
São inúmeros os caminhos abertos a futuras explorações. É nossa intenção prossegui-los em
investigações futuras, continuando a contribuir para a construção de conhecimento na área da
Comunicação Organizacional, no seu campo da Responsabilidade Social Empresarial, e da
Economia Social, em particular das organizações solidárias. Nas palavras de Eisenberg e
Eschenfelder (2009), este é “o desafio comunicativo mais significativo que se coloca aos líderes
das organizações solidárias” (p. 360).
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Anexo 1 – Mecanismos de autorregulamentação da atividade empresarial
Nas duas últimas décadas, ativistas, organizações internacionais, empresas, governos e sectores
de atividade têm criado standards de comportamento, códigos de ética e sistemas de reporte de
atividades de Responsabilidade Social. Como explica Fombrun (2005), as empresas são cada vez
mais incentivadas a demonstrar as suas ações e políticas. A certificação do seu comportamento
por entidades externas é um dos mecanismos à sua disposição, a ponto de a definição de

standards se ter tornado, ela própria, uma indústria em crescimento. Aqui ficam alguns exemplos.
1 - Global Compact. No virar do milénio, as Nações Unidas criaram o Global Compact (ONU,
2017b)149, a maior iniciativa de base voluntária de gestores dispostos a alinhar a estratégia e as
operações empresariais com objetivos de avanço do bem-estar social. Surgiu em 1999 para
promover os Objetivos do Milénio fixados até 2015 e, entretanto, foram ajustados a 17 Objetivos
para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2016)150. Tem tido uma forte adesão, com empresas a
comprometerem-se publicamente a contribuir para um ou mais desses objetivos. É o caso do
gigante da alimentação Cargill que, através do Departamento de Responsabilidade Empresarial e
Parcerias, em 2016 se comprometeu a prosseguir o objetivo n.º 17. Além de garantir que
prosseguirá a sustentabilidade e a boa nutrição, a empresa tem estabelecidas parcerias com
organizações solidária locais e globais e com a divisão norte-americana do programa alimentar
mundial (Jones, 2016). Em maio de 2017, estavam registadas mais de 12 mil entidades, oriundas
de 170 países. Portugal participava com 63 empresas, universidades, fundações, organizações
solidárias, autarquias, entre outras. A primeira signatária foi a Sonae, em 2004151 (ONU, 2017a).
O Global Compact é, como vimos, de adesão voluntária e não possui quaisquer mecanismos de
auditoria externa ou penalizações para os incumpridores, acusa May e Roper (2014).
2 - Global Reporting Initiative. Fundada nos Estados Unidos em 1997, a Global Reporting Initiative
(Initiative, 2017) assegura ter sido o primeiro standard para o reporte de resultados na área da
sustentabilidade. Visa ajudar empresas, governos e outras organizações a comunicar o impacto
dos negócios em áreas como as alterações climáticas, a corrupção e os direitos humanos, entre
outros, e garante que 92% das 250 maiores empresas do mundo publicam relatórios de

www.unglobalcompact.org, consultado em fevereiro de 2017
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals, consultado em fevereiro de 2017
151
www.unglobalcompact.org/what-isgc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5Bcountries%5D%5B%5D=165&search%5Bper_page%5D=10&sear
ch%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc, consultado em fevereiro de 2017
149
150
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sustentabilidade. Funciona como uma comunidade de partilha de informação e experiências,
produtora de informação de análise e prospetiva sobre sustentabilidade e negócios e avança linhas
de orientação relativas à triple bottom line 152.
3 – Declaração Tripartida da Organização Internacional do Trabalho. Em março de 2017, a
Organização Internacional do Trabalho adotou a quinta edição da Declaração Tripartida de
Princípios sobre Multinacionais e Política Social, o seu único mecanismo com diretrizes sobre
práticas sustentáveis, inclusivas e responsáveis no local de trabalho, incluindo a qualidade do
emprego, as condições laborais ou a conciliação do trabalho com a vida pessoal. Como o nome
indica, dirige-se a empresas multinacionais, mas também a governos e a associações patronais e
sindicais (OIT, 2017).
4 – Global Sullivan Principles. Também com base nas Nações Unidas e na sua Declaração dos
Direitos do Homem, nos anos 50, o ativista dos direitos humanos e reverendo sul-africano Leon
Sullivan começou a pressionar as empresas norte-americanas que operavam na África do Sul a
oporem-se ao regime de segregação racial então em vigor e deu origem aos Global Sullivan
Principles153, ainda hoje “discutivelmente o padrão mais bem-conhecido para abordar a
responsabilidade social dentro de uma organização” (Alexis, 2011, p. 1). Postulados em 1977, os
preceitos éticos que as multinacionais devem seguir numa economia globalizada são a não-segregação de trabalhadores em todos os níveis hierárquicos, o igual tratamento de todos,
qualquer que seja a cor, raça, género, idade, origem étnica ou religião, o direito à formação, a
melhoria da qualidade de vida e a intervenção pública no sentido de eliminar leis e costumes que
impedem a justiça social, económica e política – este último adicionado em 1984 (Sullivan, 2017).
Já após a morte do fundador, a Fundação Leon H. Sullivan esteve sob fogo cerrado ao escolher a
Guiné Equatorial – um dos mais pobres e repressivos países do mundo, governado por Teodoro
Obiang desde 1979 – para acolher a sua reunião bienal (Hirsch, 2012).
5 - Relatórios King154. Também na África do Sul, logo após o apartheid, o Institute of Directors in
South Africa encarregou Mervyn E. King de elencar e difundir boas práticas de cidadania
empresarial (IDSA, 2017). O objetivo era “alinhar a recente democracia sul-africana com as
maquinações do sistema de mercado capitalista” (Dube, 2016, p. 199). A mais recente edição do

152

153
154

www.globalreporting.org/Pages/default.aspx, consultado em maio de 2017
www.marshall.edu/revleonsullivan/indexf.htm, consultado em fevereiro de 2017
web.archive.org/web/20120503104657/http://www.iodsa.co.za/HOME.aspx, consultado em fevereiro de 2017

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas
entre organizações solidárias e empresas |464

Relatório King – a quarta, publicada em 2015 – centra-se no desenvolvimento sustentável,
pensamento integrado, cidadania empresarial, inclusão dos stakeholders e o papel e
responsabilidade da empresa na sociedade (Delloite, 2016).
6 - Princípios do Equador. Específicos do sector financeiro, permitem determinar e gerir o risco
ambiental e social. Foram delineados em julho de 2010 e, em maio de 2017, contavam com 90
instituições bancárias, de 37 países, cobrindo 70% de todo o crédito internacional concedido ao
abrigo de project finance em mercados financeiros. De acordo com a sua página na Internet,
nenhum banco português tinha aderido aos seus princípios155 (Principles, 2017).
7 - Mesa Redonda de Caux. Conjunto de princípios definidos na cidade suíça de Caux em 1994
por um grupo de gestores de empresas. Argumentam que as empresas podem ser agentes de
mudança social, devem partilhar a riqueza criada e são instrumentais na melhoria das vidas de
todos os stakeholders. Para isso, propõem sete orientações: 1) ser responsável junto de todos os

stakeholders; 2) contribuir para a triple bottom line; 3) ir além do previsto na lei, num espírito de
confiança mútua; 4) respeitar as regras e convenções; 5) apoiar uma globalização responsável; 6)
respeitar o ambiente; e 7) recusar negócios ilícitos156 (Table, 2017). A Mesa Redonda de Caux
apoia-se no conceito japonês de kyosei, que advoga a cooperação em prol do bem comum e a
prosperidade mútua, com base numa concorrência sã e justa (Cunha et al., 2006). Kyosei prevê
cinco passos necessários em direção à paz e prosperidade: o primeiro, sine qua non, é económico;
segue-se a cooperação entre o capital e o trabalho, para benefício mútuo, e com organizações
externas; também é considerado o ativismo global e os governos são encarados como parceiros.
8 - Mesa Redonda para a Sustentabilidade do Óleo de Palma (MRSOP, 2017). Foi pensada no seio
da Organização Mundial do Comércio para melhorar os processos de produção em circuitos
comerciais de um dos principais alimentos do mundo157. É aqui referida por ter tido um efeito
replicador, em concreto nos sectores da soja e da cana-de-açúcar (Blowfield & Murray, 2011).
9 - Corporation 20/20. Com o objetivo de inscrever a Responsabilidade Social Empresarial no
âmago da estratégia empresarial, e não como um aditivo de Relações Públicas, a Business Ethics
e o Tellus Institute criaram a Corporation 20/20 nos Estados Unidos, em 2004. Reúne 350
membros do mundo dos negócios, sociedade civil, sindicatos, legisladores e media. Assume-se

155
156
157

www.equator-principles.com/index.php/members-reporting, consultado em maio de 2017
www.cauxroundtable.org, consultado em março de 2017
www.rspo.org, consultado em fevereiro de 2017
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como uma organização internacional e multi-stakeholder e procura disseminar uma visão para as
empresas do século XXI, que faça a transição para um mundo justo e habitável158.
10 – Indicadores empresariais de sustentabilidade. Entre empresas, também se multiplicam
movimentos de orientação ou certificação de atuações sustentáveis. O London Benchmarking
Group, por exemplo, permite que as empresas avaliem o seu impacto nas comunidades, mediante
os recursos investidos, e recomenda-lhes, entre outros, que se associem a organizações solidárias
em parcerias de longo prazo (Wolstenholme, 2013). Também no Reino Unido, a organização
Business in the Community produz o Corporate Responsibility Index, por iniciativa do príncipe
Carlos159 (T. C. R. Index, 2017), e a Universidade de Oxford rastreia vários indicadores de pobreza
em cem países em vias de desenvolvimento, através do Global Multidimensional Poverty Index160
(Oxford, 2017). Surgem também consultoras com os seus próprios indicadores de
sustentabilidade, como o AccountAbility 1000, criado pela consultora SustainAbility (2017),
fundada por John Elkington161.
11 – Mercado de capitais e investimento sustentável. Até nos mercados bolsistas, hoje, a
Responsabilidade Social Empresarial tornou-se comum. Como exemplo, podemos citar o índice
londrino FTSE4Good162 (FTSE, 2017), a série norte-americana Dow Jones Sustainability Index 163
(Robecosam, 2017) e o GS Sustain, elaborado pela Goldman Sachs164 (2017). No global,
acompanham uma tripla meta das empresas: desempenho face ao lucro, ao planeta e às pessoas,
ou seja, o impacto económico, social e ambiental. A mesma filosofia está subjacente à decisão do
Banco Mundial de promover a primeira emissão de obrigações indexadas aos resultados de uma
lista de 50 empresas identificadas como contribuidoras positivas para a agenda de
desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, em março de 2017165 (Bank, 2017). Já antes
tinha estruturado uma emissão de 500 milhões de dólares em Green Growth Bonds, com
sucesso166 (Bank, 2016). Por fim, desde 2004, a Bolsas de Valores norte-americanas de Nova
www.corporation2020.org, consultado em março de 2017
www.bitc.org.uk/services/benchmarking/cr-index, consultado em março de 2017
160
http://www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/, consultado em março de 2017
161
sustainability.com, consultado em maio de 2017
162
www.ftse.com/products/indices/ftse4good, consultado em março de 2017
163
www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview, consultado em março de 2017
164
www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/gs-sustain-2011, consultado em março de 2017
165
treasury.worldbank.org/cmd/htm/World-Bank-Launches-Financial-Instrument-to-Expand-Funding-for-Sustainable-Development.html, consultado
em maio de 2017
166
treasury.worldbank.org/cmd/htm/World-Bank-USD-500-Million-Green-Bonds-Support-Global-ClimateAction.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRreU1UVm1ZV0l4TVRZMSIsInQiOiJodTd1STF6d1wvUFJGWmNqeTM0dFJxQWkrNFQ3bFRHNXVlMm16Q3B1Y25
mNFg0ejRVMGRBY2g3Zzh4TFpRSGtHNThVWWhvVHpnZ2d1ODZNYkNpdmVEUjQzXC9xTHkxV3RrcmhPN3FDXC83UUVTTT0ifQ%3D%3D,
consultado em maio de 2017
158
159
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Iorque e o Nasdaq obrigam as empresas a seguir um código de conduta e a revelá-lo (Paine et al.,
2005). Note-se ainda a existência do Principles for Responsible Investment167, uma rede
internacional de investidores, apoiada pelas Nações Unidas, que procura fomentar o investimento
responsável, ou seja, o investimento que incorpora fatores ambientais, sociais e de governança
para gerir o risco e gerar resultados sustentáveis (PRI, 2017).
12 - Normas certificadoras. Em 2006, começou a ser desenvolvida a primeira norma certificadora
internacional de Responsabilidade Social Empresarial, a ISO 26000. Destina-se a guiar as
organizações que pretendem operar de forma socialmente responsável, ou seja, agir de forma
ética e transparente e contribuir para a riqueza e o bem-estar da sociedade168 (Standardization,
2017). Neste quadro, os países puderam ajustar a norma internacional à respetiva realidade
nacional e Portugal desenvolveu a norma NP 4469-1169 (APCER, 2017a). Existe ainda a norma
ambiental ISSO, da série 1400 (APCER, 2015)170 e a relativa à Segurança e Saúde do Trabalho
OHSAS 18001 / NP 4397 (APCER, 2017b)171. Por outro lado, multiplicam-se mecanismos para
que as empresas se distingam, de alguma forma, dos seus concorrentes. É o caso das Empresa
B172, que em Portugal tinha em meados de 2017 duas aderentes, a ColorADD e a BioRumo
(Corporation, 2017a), ou do Índice EcoLabel173, que identifica 465 eco rótulos em 199 países e 25
sectores de atividade (E. Index, 2017); ou do projeto NetPositive174, uma colaboração entre
diferentes organizações criada em 2013, pela mão do Forum for the Future, do The Climate Group
e do World Wild Fund for Nature e que integra empresas como a AT&T, Capgemini, Dell, Dow
Chemical, Hewlett-Packard ou Kingfisher (NetPositive, 2016).

www.unpri.org/about, consultado em maio de 2017
www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html, consultado em maio de 2017
169
www.apcergroup.com/portugal/index.php/pt/certificacao/47/np-4469-1, consultado em maio de 2017
170
www.apcergroup.com/portugal/index.php/pt/unef-cursos/1180/transicao-iso-14001-2015, consultado em maio de 2017
171
www.apcergroup.com/portugal/index.php/pt/certificacao/66/ohsas-18001-np-4397, consultado em maio de 2017
172
https://www.bcorporation.net/community/find-a-b-corp?search=&field_industry=&field_city=&field_state=Portugal&field_country=, consultado
em maio de 2017
173
www.ecolabelindex.com, consultado em maio de 2017
167
168

174

www.netpositiveproject.org, consultado em maio de 2017
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Anexo 2 – Resposta do INE a pedido de informação

Envio de Resposta
Data: 23-08-2017
N/ Refª: PED-301365762

Caro/a
Alexandra Figueira

Utilizador/a,

Agradecemos o seu pedido n.º PED-301365762.
Em resposta ao pedido de esclarecimento solicitado, informamos:
1.

A informação sobre o total de recursos da Conta Satélite da Economia Social (CSES) referente a 2013 não dispõe de nível de
detalhe suficiente para que possa ser individualizado o valor do “mecenato”, sendo apenas possível confirmar que os donativos
concedidos às unidades que integram o universo da CSES foram incluídos no montante das “Outras Transferências Correntes”
(D. 7), no Quadro E.8.2.1 – Conta económica do total da Economia Social - 2013 (disponível neste link);

2.

Não é possível decompor este indicador para as IPSS;

3.

Considerando o objeto de estudo da tese de doutoramento referido no pedido de esclarecimento, e tendo em vista a obtenção de
informação específica sobre os donativos efetuados ao abrigo do regime de “mecenato”, tanto de empresas (em sede de IRC),
quanto de particulares (em sede de IRS), sugere-se a consulta da informação disponível na Conta Geral do Estado, referente a
despesa fiscal em IRS e IRC, bem como da informação publicitada anualmente pela Autoridade Tributária e Aduaneira na sua
página eletrónica referente a despesa fiscal agregada por benefício (informação referente a 2013 disponível neste link).

Colocamo-nos
ao
Com os nossos cumprimentos,
Apoio
INE
Nº
9:00
às
Pedidos
Visite
Escolha
Selecione
Pedidos
Fax: 218 454 084

V.

dispor

para

a
Nacional

Instituto
218
17:00

eventuais

de
440

de

Estatística,

-

dias

de
INE

o

Informação/Esclarecimentos

esclarecimentos.

em
ou

siga

Clientes
IP
695
úteis
Informação
www.ine.pt
Contacte-nos
este
link

Siga-nos

INE MOBILE - Dados Estatísticos na sua mão
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Anexo 3 – Valor dos benefícios fiscais, em 2013

VALORES AGREGADOS POR TIPO DE BENEFÍCIO
MONTANTE (€)

TIPO DE BENEFÍCIO
Transmissibilidade dos prejuízos fiscais (art.º 15.º do CIRC)

193 485,84

Transmissibilidade dos prejuízos fiscais (art.º 75.º do CIRC)

603 929,27

Majoração à criação de emprego (art.º 19.º do EBF)

39 451 290,62

DEDUÇÕES AO RENDIMENTO

Fundos de investimento [art.º 22.º, N.º 14, al. b) do EBF]

59 815,41

Eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos por sociedades residentes nos
PALOP e Timor Leste (art.º 42.º do EBF)
Empresas armadoras da marinha mercante nacional (art.º 51.º do EBF)

4 145 870,54
1 452 811,52

Majorações aplicadas aos donativos previstos nos artigos 62.º e 65.º do EBF e nos termos do
estatuto do mecenato científico (Lei N.º 26/2004, de 8 de julho)
Majoração quotizações empresariais (art.º 44.º do CIRC)

23 062 014,87
3 169 345,06

Remuneração convencional do capital social (art.º 136.º da Lei N.º 55-A/2010, de 31/12)

135 822,21

Majoração dos gastos relativos a creches, lactários e jardins-de-infância (art.º43.º, n.º 9 do CIRC)

541 771,37

Majoração das despesas realizadas por cooperativas em aplicação da reserva para educação e
formação (art.º 66º - A, nº 7 do EBF)

55 231,68

Outros

48 833,72

SUB-TOTAL DEDUÇÕES AO RENDIMENTO
Grandes projetos de investimento (art.º 41.º, N.º1 do EBF)

40 994 278,48

DEDUÇÕES À COLETA

Projetos de investimento à internacionalização (art.º 41, N.º4 do EBF)

399 698,06

SIFIDE - Sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial (Lei N.º
40/2005, de 3 /08) e SIFIDE II (art.º 133 º da Lei 55-A/2010 de 31/12
Regime fiscal de apoio ao investimento (Lei N.º10/2009, de 10 de março)

81 776 418,42
75 740 856,22

Crédito fiscal extraordinário ao investimento (Lei n.º 49/2013, de 16 de julho)

221 185 288,90

Entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira (Art.º 35, n.º 6 do e Art.º 36, n.º 5 do EBF)
Sociedade de capital de risco (SCR) e investidores de capital de risco (ICR) (art.º 32.º - A n.º 4 do
EBF)
Outros

2 686 625,65

SUB-TOTAL DEDUÇÕES À COLETA

425 419 765,64

Pessoas coletivas de utilidade pública e de solidariedade social (art.º 10.º do CIRC)

ISENÇÃO DEFINITIVA

72 920 222,11

120 451,23
2 516 148,68

147 719 413,66

Atividades culturais, recreativas e desportivas (art.º 11.º do CIRC)

15 059 891,95

Cooperativas (estatuto fiscal cooperativo - Lei N.º 85/98 de 16 de dezembro)

8 343 296,61

Empreiteiros ou arrematantes, relativamente aos lucros derivados de obras e trabalhos das
infraestruturas comuns nato (art.º 14º, n.º 2 do CIRC)
Fundos de pensões e equiparáveis (art.º 16.º, n.º 1 do EBF) e outros fundos isentos
definitivamente
Outros

SUB-TOTAL ISENÇÃO DEFINITIVA

71 956,50
54 857 873,94
49 838 078,83

275 890 511,49
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ISENÇÃO TEMPORÁRIA

SGPS, Empresas de Capital de Risco (SCR) e Investidores de Capital de Risco (ICR) (art.º 32.º do
EBF)
Comissões vitivinícolas regionais (art.º 52.º do EBF)
Entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos (art.º 53.º
do EBF)
Associações públicas, confederações, associações sindicais e patronais (art.º 55.º do EBF)

87 346 788,01
210 091,10
1 765 963,16
4 393 506,01

Baldios e comunidades locais (art.º 59.º, do EBF)

379 347,96

Fundos de poupança em ações (art.º 26.º do EBF) e outros fundos isentos temporariamente

269 555,76

Outros

523 777,24

SUB-TOTAL ISENÇÃOTEMPORÁRIA
Benefícios fiscais à interioridade (art.º 43.º do EBF)
Entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira (art.º 36.º do EBF)

94 889 029,24
10 027 634,29
165 366 240,84

Outros

0,00

SUB-TOTAL REGIMES DE REDUÇÃO DE TAXA
TOTAL DE BENEFÍCIOS

175 393 875,13
1 044 513 403,61

Resultado da liquidação (art.º 92.º CIRC)

2 499 482,19

TOTAL DE BENEFÍCIOS CORRIGIDO

1 042 013 921,42
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Anexo 4 – Poder de compra per capita

Localização geográfica (NUTS - 2002)

Poder de compra per capita por
Localização geográfica (NUTS - 2002);
Bienal (1)
Período de referência dos dados
2011

Portugal
Pinhal Interior Sul
Tâmega
Pinhal Interior Norte
Serra da Estrela
Douro
Beira Interior Norte
Minho-Lima
Dão-Lafões
Cova da Beira
Ave
Baixo Alentejo
Alto Alentejo
Região Autónoma dos Açores
Entre Douro e Vouga
Região Autónoma da Madeira
Cávado
Médio Tejo
Beira Interior Sul
Alentejo Central
Baixo Vouga
Lezíria do Tejo
Alentejo Litoral
Pinhal Litoral
Algarve
Península de Setúbal
Baixo Mondego
Grande Porto
Grande Lisboa

100
64,44
67,15
67,42
69,82
74,08
76,78
77,57
78,05
80,37
81,15
81,18
82,03
82,35
84,42
85,05
85,88
86,66
86,75
89,62
90,87
91,26
92,86
94,27
96,74
101,09
102,82
111,28
142,41

Poder de compra per capita por Localização geográfica (NUTS - 2002);
Bienal - INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio
Nota: A partir do Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2005 (INE, 2007) o período de referência dos
dados encontra-se associado ao momento de referência da informação de base mais atual utilizada.
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Anexo 5 – População residente segundo os Censos: total e por grandes grupos etários

Grandes grupos etários
Total
1960
Portugal
Alto Minho
Cávado
Ave
Área Metr. Porto
Alto Tâmega
Tâmega e Sousa
Douro
Terras de Trás-os-Montes
Oeste
Região de Aveiro
Região de Coimbra
Região de Leiria
Viseu Dão Lafões
Beira Baixa
Médio Tejo
Beiras e Serra da Estrela
Área Metr. Lisboa
Alentejo Litoral
Baixo Alentejo

8 889 392
277 748
270 978
311 726
1 144 641
177 139
352 391
312 821
193 072
299 507
277 809
464 158
254 807
311 272
151 312
290 228
385 841
1 505 982
129 671
232 896

0-14
2011
10 562 178
244 836
410 169
425 411
1 759 524
94 143
432 915
205 157
117 527
362 540
370 394
460 139
294 632
267 633
89 063
247 331
236 023
2 821 876
97 925
126 692

1960
2 591 955
89 142
100 074
119 216
370 586
63 779
130 392
103 861
64 862
80 122
86 044
123 423
78 548
97 473
40 275
80 783
115 045
320 830
36 059
62 042

15-64
2011
1 572 329
32 514
67 406
67 321
264 987
10 684
74 151
27 116
13 054
54 957
54 497
59 278
42 874
37 149
9 828
33 263
27 412
437 881
12 413
16 884

1960
5 588 868
162 053
151 819
173 806
699 859
102 289
196 292
185 873
115 640
194 296
167 775
294 145
155 868
184 533
95 962
180 005
236 091
1 066 558
85 556
152 659

65+
2011
6 979 785
155 694
284 096
295 291
1 208 585
57 467
297 766
130 620
71 491
234 715
246 748
296 131
191 320
168 487
52 669
152 750
143 927
1 870 153
62 069
77 923
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1960
708 569
26 553
19 085
18 704
74 196
11 071
25 707
23 087
12 570
25 089
23 990
46 590
20 391
29 266
15 075
29 440
34 705
118 594
8 056
18 195

2011
2 010 064
56 628
58 667
62 799
285 952
25 992
60 998
47 421
32 982
72 868
69 149
104 730
60 438
61 997
26 566
61 318
64 684
513 842
23 443
31 885

Grandes grupos etários
Total
1960
Lezíria do Tejo
Alto Alentejo
Alentejo Central
Algarve
Ilha de Santa Maria
Ilha de São Miguel
Ilha Terceira
Ilha da Graciosa
Ilha de São Jorge
Ilha do Pico
Ilha do Faial
Ilha das Flores
Ilha do Corvo
Ilha da Madeira
Ilha de Porto Santo

225 262
188 482
219 916
314 841
13 233
168 687
71 610
8 669
15 895
21 837
20 281
6 583
681
265 432
3 505

0-14
2011
247 453
118 506
166 726
451 006
5 552
137 856
56 437
4 391
9 171
14 148
14 994
3 793
430
262 302
5 483

1960
54 285
45 100
54 162
73 999
5 123
60 545
22 552
2 370
5 004
5 654
5 340
1 649
169
92 070
1 191

15-64
2011
36 281
15 145
22 051
66 974
963
27 125
9 167
650
1 335
1 949
2 403
544
61
43 194
818

1960
150 068
125 789
148 553
207 748
7 486
98 478
44 327
5 518
9 657
13 975
12 933
4 404
443
156 062
2 065

65+
2011
156 611
71 103
103 834
296 263
3 873
95 640
39 178
2 863
6 089
9 395
10 307
2 554
298
179 941
3 934

1960
20 909
17 593
17 201
33 094
624
9 664
4 731
781
1 234
2 208
2 008
530
69
17 300
249

2011
54 561
32 258
40 841
87 769
716
15 091
8 092
878
1 747
2 804
2 284
695
71
39 167
731
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Anexo 6– População residente, nos Censos de 2011, por nível de escolaridade

População residente com 15 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário, Condição perante o
trabalho e Nível de escolaridade; Decenal
Total
Nenhuma
Ensino
Ensino básico - Ensino básico Ensino básico Ensino
Ensino pósEnsino
escolaridade
básico
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
secundário
secundário
superior
Portugal
Minho-Lima
Cávado
Ave
Grande Porto
Tâmega
Entre Douro Vouga
Douro
Alto Trás-os-Montes
Baixo Vouga
Baixo Mondego
Pinhal Litoral
Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões
Pinhal Interior Sul
Serra da Estrela
Beira Interior Norte
Beira Interior Sul
Cova da Beira
Oeste
Médio Tejo
Grande Lisboa
Península Setúbal
Alentejo Litoral
Alto Alentejo
Alentejo Central
Baixo Alentejo
Lezíria do Tejo
Algarve
Açores
Madeira

8 989 849
212 322
342 763
432 307
1 095 599
455 560
233 650
178 730
181 518
333 494
289 889
221 967
114 571
239 079
36 498
38 945
92 408
66 397
77 258
307 583
190 408
1 728 386
655 609
85 512
103 403
144 633
109 808
211 172
384 032
202 575
223 773

537 748
16 214
17 804
23 081
41 224
30 974
11 833
15 814
19 707
15 702
18 214
16 026
9 980
18 250
4 604
3 273
8 632
7 357
7 229
21 250
12 143
67 586
31 899
11 456
12 515
14 752
13 394
17 648
25 312
7 760
16 115

4 959 361
129 570
197 598
276 010
595 540
309 724
148 425
107 994
108 233
195 027
147 683
122 083
72 431
142 630
22 848
24 975
54 792
35 897
44 160
177 795
109 185
777 687
334 121
46 447
58 708
78 978
61 813
119 867
201 075
129 780
128 285

2 702 036
75 897
98 780
147 031
316 746
169 190
79 456
68 008
69 949
106 229
85 940
67 992
45 533
86 898
15 491
17 056
35 735
22 414
26 523
99 153
63 713
387 079
167 759
25 587
34 414
44 827
34 504
67 752
105 506
66 210
70 664

854 455
23 789
44 693
59 306
104 662
66 722
32 341
16 698
16 030
36 913
21 758
19 403
10 082
24 438
2 650
3 287
6 274
4 427
6 281
29 345
16 800
117 894
50 447
7 202
9 131
12 657
9 681
18 600
30 112
28 793
24 039

1 402 870
29 884
54 125
69 673
174 132
73 812
36 628
23 288
22 254
51 885
39 985
34 688
16 816
31 294
4 707
4 632
12 783
9 056
11 356
49 297
28 672
272 714
115 915
13 658
15 163
21 494
17 628
33 515
65 457
34 777
33 582

1 769 799
36 771
64 938
75 309
212 364
70 314
40 167
28 936
26 955
62 076
52 461
44 470
19 257
40 227
5 452
5 838
14 668
11 718
13 408
62 677
37 700
392 770
157 246
16 727
18 187
27 702
19 263
41 194
91 948
36 269
42 787

92 608
1 956
3 049
3 632
11 271
3 193
2 425
1 200
1 250
3 468
2 586
2 889
1 046
1 901
376
329
841
562
783
3 498
2 015
20 797
7 796
813
742
1 231
832
2 163
4 785
2 185
2 994
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1 630 333
27 811
59 374
54 275
235 200
41 355
30 800
24 786
25 373
57 221
68 945
36 499
11 857
36 071
3 218
4 530
13 475
10 863
11 678
42 363
29 365
469 546
124 547
10 069
13 251
21 970
14 506
30 300
60 912
26 581
33 592

Apêndice 1 – Matriz da análise de conteúdo

Categorias Temáticas

Os parceiros
e a comunicação

Unidades Semânticas

Definição

Atitude das organizações solidárias perante a comunicação

Postura comunicativa assumida pelos parceiros perante os stakeholders

Atitude desejável das organizações solidárias perante a comunicação

Postura comunicativa perante os stakeholders que a organização declara ser a mais adequada

Modalidades da comunicação usada na relação com parceiros

Comunicação formal ou informal; pessoal ou institucional

Argumentos comunicativos a usar junto de potenciais parceiros

Conjunto de ativos ou realidades que a organização pode invocar como argumento para celebrar uma parceria

Argumentos comunicativos a evitar junto de potenciais parceiros

Conjunto de ativos ou realidades que a organização deve evitar usar como argumento para celebrar uma parceria

Proatividade na procura e contacto com parceiros

Intenção de procurar ou tomada de iniciativa na procura de parceiros; recetividade de contactos por terceiros

Momentos de comunicação entre a organização solidária e os parceiros

Fases da vida de uma parceria nas quais ocorrem momentos comunicativos

Ativos que os parceiros oferecem às organizações solidárias

Benefícios (financeiros, materiais, de competências) que a as empresas estão dispostas a entregar, no âmbito da parceria

Ativos que as organizações solidárias esperam dos parceiros

Benefícios (financeiros, materiais, de competências) que a organização solidária espera obter de uma parceria

Termos do relacionamento Ativos que as organizações solidárias oferecem aos parceiros
da organização solidária
com os parceiros
Ativos que os parceiros esperam das organizações solidárias
Linhas vermelhas traçadas aos parceiros
Fatores de sucesso de uma parceira

Benefícios para uma empresa (de reputação, de cidadania empresarial, de networking,) que a organização solidária pode
aportar a uma parceria
Benefícios (de reputação, de cidadania empresarial, de networking,) que uma empresa espera receber de uma parceria
com uma organização solidária
Características do potencial parceiro que recomendam uma recusa; pedidos ou intenções de um potencial parceiro que
devem ser negados; implicações da parceria para a organização solidária entendidas como inaceitáveis
Ações que maximizam a hipótese de a parceria se manter e desenvolver no médio e longo prazo e de resultar na criação
de maior valor social
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Categorias Temáticas

Unidades Semânticas
Postura das empresas perante a RSE – a perspetiva das empresas
Postura das empresas perante a RSE
solidárias

Responsabilidade
social empresarial

Responsabilidade
pela resolução
de problemas
sociais

–

Definição
Forma como as empresas encaram a seriedade e altruísmo com que trabalham a RSE; caráter estratégico dado à RSE

a perspetiva das organizações Forma como as organizações solidárias encaram a seriedade e altruísmo com que a empresas trabalham a RSE; caráter
estratégico dado à RSE

Motivações das empresas para manter programas de RSE

Motivações de boa cidadania que levam uma empresa a criar e manter programas de Responsabilidade Social

Críticas às motivações das empresas para manter programas de RSE

Motivações subjacentes à criação de programas de RSE que visam a manipulação do público ou das organizações
solidárias

Forma como a organização solidária encara a RSE

Importância dada à motivação de parceiros; posição da CAIS e da Bagos d’Ouro perante os parceiros, independentemente
da sua motivação para se associarem a uma organização solidária

Modelo de apresentação do projeto solidário a um potencial parceiro

Estratégias comunicativas, metodologias para ultrapassar dificuldades, estruturação dos projetos

Processo de negociação do projeto solidário a realizar

Capacidade de adaptação mútua às intenções, missão e necessidades de cada parceiro

Publicitação da parceria

Papel dada à publicitação da parceria; a publicitação como condição sine qua non para a parceria

Processo de seleção de potenciais parceiros

Estratégias de seleção; tipologia de empresas mais recetivas a uma parceria

Importância do Protocolo Abrigo

Relevância que a existência de parcerias estáveis, com tarefas e responsabilidades definidas, tem para a sustentabilidade
da CAIS

Importância dos protocolos assinados pela Bagos d’Ouro

Relevância que a existência de parcerias estáveis, com tarefas e responsabilidades definidas, tem para a sustentabilidade
da Bagos d’Ouro

Papel da sociedade civil na resolução de problemas sociais

Grau de responsabilidade atribuído à sociedade civil na resolução de problemas sociais

Papel das empresas na resolução de problemas sociais

Grau de responsabilidade atribuído às empresas na resolução de problemas sociais

Papel do Estado na resolução de problemas sociais

Grau de responsabilidade atribuído ao Estado na resolução de problemas sociais

Na análise de conteúdo, que se segue, a primeira coluna contém o nome do entrevistado (Cláudia Fernandes, CF), Conceição Cordeiro (CC), Gonçalo Santos (GS), Hélder Neto (HN), José Macieira (JM), Orquídea
Dias (OD), Inês Taveira (IT), António Filipe (AF) e Luísa Amorim (LA). A segunda coluna corresponde à localização da unidade semântica, no texto da entrevista. A terceira coluna contém a unidade semântica, cuja
definição encontra nesta matriz.
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Apêndice 2 – Análise de conteúdo: Os parceiros e a comunicação
Os parceiros e a comunicação 1/5
Atitude das
organizações
solidárias perante
a comunicação

CC

21

Atitude desejável
das organizações
solidárias perante
a comunicação

A CAIS comunica,
mas de forma
desorganizada

CC

10

CC

22

Comunicar é
essencial para a
sustentabilidade
dos projetos
solidários

CC

11

CC

40

A CAIS está a
organizar um
registo de
contactos

CC

14

HN

7

CAIS vai construir
uma network de
parceiros atuais e
em potência

CC

18

CC

23

RSE é
competência da
direção e do
departamento de
comunicação da
CAIS

JM

62

OD

60

Acontece a Unicer JM
não ser bem-recebida pela
organização
solidária

73

Modalidades da
comunicação
usada na relação
com parceiros

A missão da CAIS
deve ser
comunicada
interna e
externamente

CF

A comunicação
da CAIS deve
adaptada ao
destinatário

CF

11

Argumentos
comunicativos a
usar junto de
potenciais
parceiros

Comunicação
interpessoal é
importante para a
abordagem de um
potencial parceiro
da CAIS

HN

12

Informalidade é
importante no
relacionamento
com os parceiros
da CAIS

HN

14

Uma informação CF
estruturada sobre
procedimentos de
comunicação é
útil para a CAIS
Rede da CAIS tem CC
de ser alimentada
com comunicação

13

Comunicação
interpessoal é
importante para a
abordagem a
parceiros da CAIS
O relacionamento
com os parceiros
da CAIS é
informal, verbal

HN

15

HN

24,
25

Necessidade de
Marketing
especializado
para organizações
solidárias

GS

20

Comunicação
interpessoal é
importante para a
manutenção das
parcerias com o
Futebol de Rua

HN

26

CAIS gostaria de
ter empresas
especializadas na
angariação de
fundos

HN 4, 17

Comunicação
interpessoal é
fulcral na
abordagem a
parceiros

JM

39

13

57

Storytelling pela
positiva é
argumento
comunicativo na
captação de
novos parceiros,
na CAIS
CAIS usa o
argumento do
contributo para a
transformação
social
Projeto deve
salientar fator
humano e
coerência com a
missão da CAIS
Argumento
comunicativo
deve ser ajustado
às características
da empresa
CAIS usa a
diferenciação
como argumento
comunicativo

CAIS usa
argumento da
solidariedade
para obter
parceria

Argumentos
comunicativos a
evitar junto de
potenciais
parceiros

Proatividade na
procura e
contacto com
parceiros

Momentos de
comunicação
entre a
organização
solidária e os
parceiros
Futebol de Rua é
proativo na
comunicação com
os parceiros já
existentes, no
início de cada ano

HN

27

CAIS não usa o
fator emocional
como argumento
comunicativo

CF

4

Não existe no
CAIS Recicla o
hábito da
proatividade na
procura de novos
parceiros

GS

14

HN

29

Abuso do
argumento
emocional
prejudica todas as
organizações
solidárias

CF

16

CAIS vai ser
proativa na
comunicação
para encontrar
novos parceiros

GS

18

Futebol de Rua é
proativo no
feedback aos
parceiros

JM

58

CAIS não procura
a caridade

GS

16

HN

21

CAIS faz reporte
do impacto do
projeto a quem
recusou apoio

OD

102

O argumento
emocional não é
bem-sucedido,
junto da Unicer

HN

11,
16

Futebol de Rua é
proativo no
pedido de
reativação de
apoios
CAIS é proativa
da procura de
potenciais
parceiros

HN

36

IT

100

ABO não toma a
iniciativa de usar
o argumento da

OD

43,
45

A Unicer é
HN
proativa da
proposta de
projetos solidários
como o Go On

37

É importante dar
feedback dos
projetos da CAIS
aos parceiros, no
final de cada ano
A CAIS comunica
o calendário de
eventos no início
de cada ano

OD

44

lágrima

AF

106

O argumento da
lágrima não é
bem-sucedido

A Unicer está
recetiva a
propostas de
projetos como o
Porto de Futuro

JM

47

Buy@Work dá aos
parceiros um
reporte mensal de
resultados
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Os parceiros e a comunicação 2/5

OD

IT

IT

111

16

17

Atitude das
organizações
solidárias perante
a comunicação

Atitude desejável
das organizações
solidárias perante
a comunicação

A proposta da
Unicer foi muito
bem-recebida
pela CAIS

ABO gostava de
ter mais
momentos de
comunicação

HN

30

JM

LA

83

A ABO quer dar-se a conhecer
melhor aos
parceiros

50,
53,
56,
61,
64

CF

18

LA

A ABO esforça-se
por estar próxima
aos parceiros
84

OD

61

Comunicação da
ABO é tratada
sobretudo pela
diretora

O design da ABO
é feito por
mecenas

IT

JM

120,
126

60

Usar a linguagem
empresarial dá
credibilidade aos
projetos das
organizações
solidárias

Modalidades da
comunicação
usada na relação
com parceiros

Comunicação
interpessoal é
importante para
conhecer os
potenciais
parceiros
Comunicação
interpessoal é
importante na
abordagem inicial
a potenciais
parceiros da CAIS
Informalidade leva
à escassez de
evidência
documental, na
CAIS

Argumentos
comunicativos a
usar junto de
potenciais
parceiros

Argumentos
comunicativos a
evitar junto de
potenciais
parceiros

Proatividade na
procura e
contacto com
parceiros

Momentos de
comunicação
entre a
organização
solidária e os
parceiros
O CAIS Recicla
faz o reporte
pormenorizado da
sua atividade à
Unicer

JM

59

CAIS usa o
argumento da
qualidade e rigor
do projeto

OD

46

A Unicer recebe
inúmeros pedidos
de reunião para
exposição de
propostas

OD

126

OD

88

OD

47

A maior parte dos HN
contactos é feita
por iniciativa da
Unicer

40

IT

60

Organizações
solidárias com
projetos
estruturados têm
maiores hipóteses
de sucesso
ABO entrega uma
apresentação em
papel e amostras
de material de
comunicação

CF

5

Faz sentido a
CAIS Recicla ser
mais proativa na
procura de novos
parceiros

OD

83

Conhecimento
prévio da
organização
solidária potencia
hipótese de Unicer
aceitar a parceria

IT

64

ABO argumenta
viver só de
donativos e ter
despesas fixas

OD

15

Unicer toma a
iniciativa de criar
projetos na área
da Educação e
propô-los a
escolas

IT

114

Todos os fins de
ano a ABO manda
relatório e contas
aos parceiros

A melhor altura
para uma
organização
solidária abordar
um parceiro é o
último trimestre
A Unicer
responde a todos
os pedidos de
apoio

IT

18

Experiência da
ABO de
contratação
externa de
comunicação foi
malsucedida

IT

19

É a equipa da
ABO quem faz a
comunicação com
a rede de
parceiros

OD

67

Para a Unicer, é
mais fácil
comunicar com
organizações com
as quais já tem
contacto

IT

96

ABO usa o
argumento do
projeto educativo
a potenciais
parceiros

IT

50

A ABO sempre foi
proativa da
procura de
parceiros

IT

115

Todos os natais a
ABO envia aos
parceiros uma
lembrança feita
pelas famílias

IT

20

O contacto com
parceiros tem de
ser cuidado
porque a ABO
está a pedir-lhes
coisas

AF

94

Conhecer o
promotor do
projeto solidário
não é fulcral para
a criação de uma
parceria

IT

97

ABO usa o
argumento da
pobreza do Douro
a potenciais
parceiros

IT

51

Reputação da
ABO atrai novos
parceiros

IT

119

ABO comunica
aos parceiros
momentos
importantes da
sua vida
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Os parceiros e a comunicação 3/5
Atitude das
organizações
solidárias perante
a comunicação

Atitude desejável
das organizações
solidárias perante
a comunicação

Modalidades da
comunicação
usada na relação
com parceiros

Argumentos
comunicativos a
usar junto de
potenciais
parceiros

Argumentos
comunicativos a
evitar junto de
potenciais
parceiros

Proatividade na
procura e
contacto com
parceiros

IT

21

Dar feedback
personalizado aos
parceiros está no
âmago da ABO

AF

95

Conhecer o
promotor do
projeto ajuda à
criação de uma
parceria

IT

98

ABO usa o
argumento da
proximidade do
Douro

IT

52

ABO quer ser
mais proativa na
procura de novos
parceiros

IT

22

ABO tem uma
taxa de sucesso
elevada nos
pedidos feitos

AF

96

Administração da
Symington é de
acesso fácil

IT

99

ABO usa o
argumento do
projeto educativo
e profissional

IT

53

A ABO é proativa
da procura de
parceiros

IT

69

ABO divulga
informação
financeira

IT

61

É fundamental
conseguir um
primeiro contacto

IT

101

ABO usa
argumentos pela
positiva

IT

54

Reputação da
ABO atrai novos
parceiros

IT

107

AF

101

102

55

A ABO é proativa
da procura de
parceiros

AF

102

IT

103

ABO usa o
argumento da
pobreza das
famílias do Douro
ABO privilegia os
argumentos da
missão e território

IT

116

A credibilidade do
promotor ajuda à
criação de uma
parceria
Em Portugal, o
conhecimento
pessoal tem muita
influência

IT

IT

IT

56

IT

121

ABO sempre teve
o hábito do
feedback aos
parceiros
ABO tem cuidado
com a sua
imagem, com o
apoio de
parceiros
ABO não tem
capacidade para
fazer mais
comunicação

LA

63

A ABO usa o
argumento da sua
missão

IT

83

Periodicamente a
ABO volta a
contactar
possíveis
parceiros
O contacto inicial
com parceiros
costuma ser feito
pela ABO

IT

122

ABO reconhece
importância à
comunicação

LA

64

A ABO usa o
argumento das
necessidades do
território

IT

84

As parceiras que
contactam a ABO
vêm
recomendadas

IT

123

Os emails
enviados pela
ABO são
personalizados,
seguindo uma

LA

65

A ABO relembra
aos parceiros que
existe
interioridade no
Douro

AF

65

Primeiro
envolvimento da
Symington com a
ABO fez-se via
diretor-geral, a
título pessoal

tailored
communication

LA

111

Momentos de
comunicação
entre a
organização
solidária e os
parceiros
Os parceiros da
ABO
acompanham o
seu trabalho
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Os parceiros e a comunicação 4/5
Atitude das
organizações
solidárias perante
a comunicação

Atitude desejável
das organizações
solidárias perante
a comunicação

Modalidades da
comunicação
usada na relação
com parceiros

Argumentos
comunicativos a
usar junto de
potenciais
parceiros

Argumentos
comunicativos a
evitar junto de
potenciais
parceiros

Proatividade na
procura e
contacto com
parceiros

IT

124

ABO constata que
comunicação
pessoal é
essencial

LA

68

A ABO usa o
argumento de
que não tem
financiamento
público

AF

109

Por norma, é a
organização
solidária quem
contacta a
Symington

IT

125

LA

69

A ABO usa o
argumento do
trabalho de
qualidade

AF

110

A Symington
inicia o contacto
com projetos
solidários

IT

127

ABO tem grupo
de Whatsapp para
comunicar com
voluntários e
jovens
ABO vai
desenvolver uma

LA

71

A ABO usa o
argumento de ser
uma organização
profissional

AF

119

O contacto entre
a Symington e a
ABO foi iniciado
pela ABO

LA

76,
109

A ABO usa o
argumento da
inversão do ciclo
da pobreza

LA

159

É a ABO quem
toma a iniciativa
de contactar
parceiros

app
IT

128

ABO vai ter uma

newsletter
trimestral
IT

129

ABO tem
Instagram e
Facebook

LA

104

A ABO assegura
que tudo fará em
prol da criança

LA

103

A ABO procura
envolver os
parceiros na sua
atividade

LA

57

A ABO comunica
e envolve o mais
possível com os
parceiros

LA

105

A ABO é correta
na abordagem

LA

108

Envolvimento dos
parceiros com
ABO ajuda-os a
perceber a ABO

LA

92

Trabalhadores da
ABO têm de ser
bons
comunicadores

LA

106

A ABO é
transparente

LA

82

Os parceiros
costumam aceder
de imediato aos
pedidos da ABO

LA

130

A ABO tem
dificuldade em
comunicar

LA

107

A ABO é aberta
aos parceiros
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Momentos de
comunicação
entre a
organização
solidária e os
parceiros

Os parceiros e a comunicação 5/5
Atitude das
organizações
solidárias perante
a comunicação

Atitude desejável
das organizações
solidárias perante
a comunicação

Modalidades da
comunicação
usada na relação
com parceiros

Argumentos
comunicativos a
usar junto de
potenciais
parceiros

LA

131

A ABO entendeu
que comunicar no
arranque do
projeto era
prematuro

LA

112

A ABO usa o
argumento de
que presta contas

LA

132

A ABO quer
comunicar, agora
que tem um
projeto
estabilizado

LA

113

A ABO usa o
argumento de
que comunica o
que faz de bem e
de mal

LA

134

A ABO sabe que a
comunicação é
fundamental

LA

136

A ABO já tem um
projeto
estabilizado

LA

0

A ABO não quer
despender
recursos para
contratar uma
empresa de
comunicação

LA

16

A ABO já tem um
percurso que lhe
traz
reconhecimento

Argumentos
comunicativos a
evitar junto de
potenciais
parceiros

Proatividade na
procura e
contacto com
parceiros

Momentos de
comunicação
entre a
organização
solidária e os
parceiros
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Apêndice 3 – Análise de conteúdo: Termos do relacionamento da organização solidária com os parceiros
Termos do relacionamento da organização solidária com os parceiros 1/3
Ativos que os parceiros
oferecem às organizações
solidárias

Ativos que as organizações
solidárias esperam dos
parceiros

CF

2

Empresas preferem CF
dar à CAIS bens e
voluntariado

1

CC

42

Parceiros da CAIS
contribuem com
dinheiro e produtos

7

GS

8

OD

76

Parceiros da CAIS JM 10,
podem apoiar o
21
Futebol de Rua com
produtos ou
dinheiro
Unicer recusa
JM 92
pedidos de dinheiro
para não abrir
precedentes

OD

77

Em vez de dinheiro, JM
a Unicer pode dar
produtos seus, para
venda em eventos

OD

78

Só os projetos
solidários de Natal
recebem donativos
em dinheiro

CC

JM

OD 48, A Unicer deixou de JM
49 decidir centralmente
a organização a
quem entregar os
fundos ou bens
angariados

A CAIS pede
emprego para os
seus utentes

Ativos que as organizações
solidárias oferecem aos
parceiros

Ativos que os parceiros
esperam das organizações
solidárias

Linhas vermelhas traçadas aos
parceiros

GS

28

Impacto do Futebol
de Rua nos meios
de comunicação
social é medido

HN

1

Parceiros cada vez
mais exigem à CAIS
diferenciação face
ao mercado

GS

10

CAIS procura
GS
parcerias com
empresas para
estágios ou emprego

29

Imagem do parceiro HN
é beneficiada pelo
sucesso do projeto
Futebol de Rua

2

Avaliação do
impacto dos
projetos da CAIS é
cada vez mais
pedida pelos
parceiros
Empresas estão
interessadas em
apoiar projetos
concretos

GS

CF

13

Respeito mútuo é
importante no
relacionamento com
os parceiros da CAIS

33

Futebol de Rua
GS
recusa parceiros só
em casos extremos,
como suspeitas de
ilegalidade

35

Exigências ao
parceiro do Futebol
de Rua devem ser
moderadas

HN

19

CAIS sente
desconforto com
quem só quer
melhorar a imagem

JM

18

Motivação da
empresa não é
relevante para a CAIS

Organização
HN
solidária deve
recusar apoio se
sentir que está a ser
usada
CAIS só deve aceitar JM
se o apoio for
coerente com a sua
missão

39

A CAIS procura criar
entrosamento do
parceiro com o
projeto

15

CAIS é apresentada
em alinhamento com
empresa parceira

CAIS necessita de
apoio em dinheiro

GS 30,
32

Parceiros do
Futebol de Rua têm
acesso a entidades
de referência

JM

22

CAIS pede às
empresas estágios
profissionais

GS

31

Parceiros do
Futebol de Rua têm
acesso a uma rede
de contactos

JM

38

Multinacionais
querem conhecer o
destino do apoio
dado à CAIS

HN

34

23

Empresas não
HN
querem ajudar à
sustentabilidade das
organizações
solidárias

3

Parceiros podem
pedir à CAIS
informação de
mercado

IT

59

Responsáveis da
HN
ABO pedem parceria
para projeto
transparente

35

29

Altruísmo ajudaria a JM
garantir a
sustentabilidade das
organizações
solidárias

48

Reporte do impacto
do projeto da CAIS
dá-lhe credibilidade

IT

104

24

RSE devia dirigir-se
à sustentabilidade
das organizações
solidárias

OD 127

Parceiras da ABO
querem ter

JM

32

Financiamentos
pontuais grandes à
CAIS podem gerar
uma estrutura
demasiado grande

JM

74

Projeto solidário deve
estar alinhado com a
estratégia da
empresa

IT

78

ABO evita parceiros
que queiram fazer
ações de team

OD

58

O envolvimento direto
dos trabalhadores na
seleção e execução
dos projetos é a
razão do seu sucesso

feedback,
informação sobre a
atividade

Feedback dos
resultados
financeiros e do
impacto social é
importante

AF

75

É importante que a
ABO tenha métricas
predefinidas para
avaliação do
impacto

Parcerias para
Futebol de Rua
devem evitar
incongruências

Fatores de sucesso
de uma parceira

building
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Termos do relacionamento da organização solidária com os parceiros 2/3
Ativos que os parceiros
oferecem às organizações
solidárias
OD 118

JM

54

OD

79

OD

81

Ativos que as organizações
solidárias esperam dos
parceiros

O projeto CAIS
OD
Recicla permitiu à
CAIS subsistir com
menor apoio dos
mecenas
Parceiros tornam-se OD
embaixadores do
projeto CAIS

Pedidos de
voluntariado são
bem aceites pela
Unicer

80

75

Ativos que as organizações
solidárias oferecem aos
parceiros

Ativos que os parceiros
esperam das organizações
solidárias

Fatores de sucesso
de uma parceira

Aumentam pedidos
de voluntariado de
competências na
área dos recursos
humanos
Organizações
solidárias abordam
Unicer pedindo
sobretudo dinheiro

IT

110

ABO usa rede de
contactos para
ajudar parceiros

AF

79,
Têm de existir
81 métricas de controlo
de resultados

IT

79

ABO evita empresas OD
que maltratem os
trabalhadores

68

IT

117

ABO convida
parceiros a
participar nas wine

AF

80

Empresas precisam
de feedback para
evitar a erosão do
seu interesse

IT

80

ABO evita empresas
poluidoras

AF

86,
87

ABO não toma a
iniciativa de propor
donativos
consignados

IT

Há parceiras que
AF
participam em
iniciativas da ABO
para alcançar novos
públicos

82

Symington não quer
que ABO gaste
demasiados
recursos a sustentar
a estrutura

IT

81

IT

Projetos solidários
precisam de
práticas de boa
gestão que não
prejudiquem a
missão

IT

82

ABO retira
informações sobre
um potencial
parceiro para saber
se deve iniciar o
contacto
ABO não quer
associar-se a
empresa com má
reputação na região
do Douro

parties

IT

68

Apoios fora das
áreas estratégicas
da Unicer só em
casos muito
pontuais e nas
comunidades em
que está inserida
OD 121 A Unicer continua a
apoiar os eventos
da CAIS com a
oferta de bebidas

IT

62

ABO pede uma
AF
contribuição
financeira fixa aos
produtores parceiros

5

Melhoria da
reputação da
Symington é um
ganho decorrente
da RSE

AF

83

IT

63

ABO pede donativos AF
em bens ou serviços

6

AF

84

OD 123 A Unicer continua a
ser cliente da CAIS
Recicla

IT

118

Melhoria da
reputação não é o
objetivo último das
ações de RSE da
Symington
A melhoria da
reputação da
Symington é crítica
na RSE

OD 124 A página na Internet AF 112
da Super Bock
chegou a vender
artigos de ecodesign
da CAIS Recicla

Linhas vermelhas traçadas aos
parceiros

ABO pede aos
parceiros para
divulgarem
campanha de IRS,
após balanço do
resultado anterior
Por norma, as
organizações
solidárias pedem
dinheiro à
Symington

106

AF

12

AF

85

LA

86, As crianças são um AF
117 ativo que a ABO traz
aos parceiros

89

Avaliação positiva de LA 150,
resultados facilita
154,
continuação do
160
apoio da Symington
à ABO
Credibilidade, rigor e LA 151,
transparência do
152,
projeto solidário são
153
fundamentais para o
apoio

A ABO nunca foi
confrontada com
um potencial
parceiro que lhe
levantasse reservas
A ABO tem de
separar a atividade
empresarial do
potencial parceiro
do seu mecenato

ABO deve assegurar
a sua própria
sustentabilidade
financeira

A ABO não deve
excluir quem quer
apoiar

LA

155

É fundamental
alinhar os propósitos
da organização
solidária e os da
parceira
112 Para fazer sentido, a
parceira tem de ser
mutuamente
benéfica

AF 128

AF

É necessária uma
relação de confiança
entre os parceiros

Modelo de
compromisso entre
empresa e
organização solidária
salvaguarda a
dignidade mútua

88

Boa vontade dos
promotores de
projetos não substitui
a sua boa
estruturação
LA 141 Ligações familiares
dos promotores de
projetos solidários
têm tantas vantagens
quanto desvantagens
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Termos do relacionamento da organização solidária com os parceiros 3/3
Ativos que os parceiros
oferecem às organizações
solidárias

Ativos que as organizações
solidárias esperam dos
parceiros

Ativos que as organizações
solidárias oferecem aos
parceiros

IT

65

ABO deixa à
consideração do
parceiro o tipo de
donativo

AF 113 Excecionalmente, as LA 116
organizações
solidárias pedem
géneros à
Symington

A ABO organiza
eventos para
agradecer e
beneficiar os
parceiros

IT

66

Parceiros corporate
e produtores dão
um donativo
financeiro não
consignado à ABO

LA

78

A ABO pede dinheiro LA 121
aos parceiros

IT

67

LA

79

A ABO pede material LA 122
A ABO funciona
escolar aos
como um outsource
parceiros
das empresas

IT

70

Há parceiros da
ABO que querem
consignar o
donativo
Há parceiros da
ABO que não
querem financiar a
estrutura

LA

80

A ABO pede roupa
aos parceiros

LA 137

As empresas são
assoberbadas por
pedidos

AF

93

Symington não está
aberta a pedidos só
de dinheiro

LA

81

A ABO pede salas
para eventos aos
parceiros

LA 138

Empresas
ganhariam em
apoiar projetos, em
vez de filtrar
pedidos isolados

A ABO faz um
trabalho social que
as empresas
gostariam, mas não
podem desenvolver

Ativos que os parceiros
esperam das organizações
solidárias

Linhas vermelhas traçadas aos
parceiros
LA 156,
158

A ABO deve aceitar
apoios que não
mudem a sua
filosofia

LA

A ABO só deveria
recusar apoios se
fossem
insustentáveis do
ponto de vista da
comunicação

157
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Fatores de sucesso
de uma parceira

Apêndice 4 – Análise de conteúdo: Responsabilidade Social Empresarial
Responsabilidade Social Empresarial Parte Um – 1/4
Postura das empresas
perante a RSE
- a perspetiva
das empresas
Unicer admite
JM
sensibilidade do tema
da utilização abusiva
de RSE

Postura das empresas
perante a RSE
- a perspetiva
das organizações solidárias
6
Empresas têm vindo a GS
assumir a RSE de forma
mais séria

OD

25

OD

29

Unicer não usa RSE JM
para branquear a sua
imagem

11

OD

35

Meros donativos
financeiros são
filantropia e não RSE

JM

12,
34,
77

A RSE é usada como
ferramenta de
Marketing

OD

36,
38,
69

RSE implica perceber
e dar resposta às
necessidades das
comunidades

JM

13

Usar RSE como
Marketing não é
negativo em si

OD

40

Em caso de donativo, JM
a Unicer define
estratégias de
continuidade

35

AF

59

A RSE pode cumprir
um papel utilitário

68,
71

AF

60

JM

A RSE genuína é mais
JM
poderosa do que falsa

82

RSE entrou na moda há GS
uns anos

38

Motivações
das empresas
para manter
programas de RSE
Motivação do parceiro do
JM
Futebol de Rua pode ser
benefício à comunidade, no
âmbito da RSE

14

Críticas às motivações
das empresas
Como a organização solidária
para manter
encara os programas de RSE
programas de RSE
Usar RSE como Marketing
GS 36 Motivação do parceiro
pode deturpar o sentido do
do Futebol de Rua
projeto
não é importante

39

Motivação do parceiro do
Futebol de Rua pode ser
publicidade

JM

17

HN

32

CAIS entende que há
gestores que participam por
satisfação pessoal e interna
da empresa

JM

25

Discussão sobre RSE está
enviesada pela forma como
empresários encaram o
retorno à sociedade

JM

26,
76

Alguns gestores são
altruístas, mas não todos

JM

Há empresas que levam JM
a RSE a sério

79

O perfil do decisor é
OD
importante na decisão sobre
atribuição de apoio

A crise remeteu a RSE
para o fim das
prioridades das
empresas

OD

4

Consumidores valorizam
empresas com atitude
sustentável

OD

Gestores empresariais
Existe um envolvimento
estão absorvidos pela
OD 133 emocional entre a Unicer e a OD
pressão para resultados
CAIS Recicla
financeiros

GS

17

CAIS fundamenta pedido
num plano concreto

37

O mais importante é a
adesão do parceiro do
Futebol de Rua ao
projeto

GS

24

Futebol de Rua formaliza
por escrito a proposta a
potenciais novos parceiros

JM

27

O altruísmo não é
condição
fundamental, para a
CAIS

GS

25

Há um contacto prévio com
um potencial parceiro do
Futebol de Rua, antes da
formalização da proposta

75

Maior parte dos gestores não JM
tem visão altruísta

28

Falta de altruísmo é
preocupante, para a
CAIS

GS

26

Formalização da proposta
pelo Futebol de Rua é
seguida por pedido de
encontro presencial

23

A Unicer é confrontada com o JM
paradoxo de vender álcool e
ser socialmente responsável

19

CAIS deve aproveitar
disponibilidade
da empresa para
ajudar

GS

27

Encontro presencial com
potencial novo parceiro do
Futebol de Rua é
determinante para resposta
positiva

6

O CAIS Recicla nasce
do desafio da Unicer

HN

8

Proposta da CAIS é
acompanhada de plano
detalhado do projeto

HN

9

24

26

Empresas que mudam o foco GS
dos apoios só querem tirar
partido da RSE

Modelo de apresentação
do projeto solidário
a um potencial parceiro

Unicer defende o consumo
moderado de álcool

Unicer advoga consumo de
álcool só por maiores de
idade

CF

IT

77

ABO quer parceiros
com bons programas
de RSE ainda que o
comportamento
mercantil não seja
responsável

CAIS contacta o
departamento que tutela a
responsabilidade social
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Responsabilidade Social Empresarial Parte Um – 2/4
Postura das empresas
Postura das empresas
Motivações
perante a RSE
perante a RSE
das empresas
- a perspetiva
- a perspetiva
para manter
das empresas
das organizações solidárias
programas de RSE
Para a Symington, a JM 84
Não há diferença de
OD 134 A Unicer sente orgulho por OD
palavra
postura entre as
contribuir para um projeto
responsabilidade é
empresas portuguesas
transformador como o CAIS
incorreta porque
e as estrangeiras
Recicla
implica uma
obrigação
A Symington entende LA 123
No passado, as
OD 128 O principal benefício retirado OD
que o bem-estar da
empresas já tiveram
pela Unicer do apoio ao CAIS
empresa é
uma postura tutelar
Recicla é satisfação por
inseparável do bemcontribuir para o bem social
-estar da sua rede

AF

1

AF

2

AF

4

Symington entende
que a RSE é uma
troca

LA

124 As empresas continuam
a ajudar os seus
trabalhadores

IT

13

Empresas devem devolver
riqueza retirada do território

AF

45,
50

Para a Symington, a
autorregulação pode
ser utilizada de forma
positiva ou negativa

LA

125

IT

44

AF

46

A Symington entende
que as empresas são
boas cidadãs até
prova em contrário

IT

AF

47

Symington é contra a
imposição de ainda
mais regulação
externa

AF

51,
54

AF

55

Symington não tem
uma posição fechada
quanto à fiscalização
externa da
autorregulação
A Symington entende
que o negócio das
certificações está
descontrolado

Empresas com pessoal
em necessidade não
deve eximir-se de ajudar
outros

28

Críticas às motivações
das empresas
para manter
programas de RSE
Há empresas que podem
LA
usar RSE para branquear a
sua imagem

Como a organização
solidária encara
os programas de RSE

Modelo de apresentação
do projeto solidário
a um potencial parceiro

44

A solidariedade é um
esforço conjunto do
Estado, das empresas
e da sociedade civil

HN

23

Abordagem da organização
solidária ao potencial
parceiro deve ser
estrategicamente planeada

65

Más experiências de
voluntariado levam as
organizações solidárias a
fechar as portas a iniciativas
de RSE

LA

62

Todos têm a
responsabilidade de
trabalhar para o bem
comum

JM

20

Opacidade das empresas
obriga CAIS a fazer
investigação sobre as
empresas a abordar

AF

57

A RSE não pode ser usada
como um instrumento para
um fim externo

LA

99

A ABO não pode
censurar as empresas
que não colaboram

JM

52

Apoio ao Buy@Work é
formalizado por escrito

As empresas têm cada vez
mais de ter uma
componente social

AF

58

Utilização de ações de RSE
para mascarar
comportamentos impróprios é
abusiva

JM

65

Proposta da CAIS é
acompanhada de plano
detalhado do projeto em
causa

45

As maiores empresas são
mais preocupadas com a
componente social

AF

25,
28

Não é por causa da
Symington que existe
alcoolismo no Douro

IT

46

As empresas reveem-se
mais numa intervenção
direta no território do que
através do Estado

AF

26

A Symington entende que há
pessoas que convivem bem
como o vinho

IT

47

Empresas socialmente
responsáveis são mais
motivadas

AF

27

A Symington entende que o
alcoolismo é um problema
generalizado, não limitado ao
Douro

IT

48

Existência de benefícios
AF
fiscal ao mecenato é positiva

49

A Symington entende que
existe hipocrisia e cinismo na
autorregulação
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Responsabilidade Social Empresarial Parte Um – 3/4

AF

AF

AF

Postura das empresas
perante a RSE
- a perspetiva
das empresas
108 A Symington não se
quer envolver em
intervenções
assistencialistas
104 Há circunstâncias em
que o
assistencialismo é
necessário

98

RSE justifica-se
porque a sociedade
vive em rede

Postura das empresas
perante a RSE
- a perspetiva
das organizações solidárias
IT

75

AF

10,
11,
13

AF

15,
16,
17

AF

29.
30

AF

56

Motivações
Críticas às motivações
das empresas
das empresas
para manter
para manter
programas de RSE
programas de RSE
ABO não tem experiências AF 105 A Symington entende que, em
negativas com motivações
Portugal, há uma lógica
das empresas
exagerada de
assistencialismo
Características da Symington
e do negócio originam uma
visão paternalista, uma
sincera vontade de ajudar
com quem trabalha

Como a organização solidária
encara os programas de RSE

Modelo de apresentação
do projeto solidário
a um potencial parceiro

Symington nega a lógica
assistencialista (só serve
para aplacar demónios) e
quer dar autonomia
Symington associou-se à
ABO para que os jovens
atinjam o seu potencial e
evite os problemas da
geração atual
O importante é que as
organizações se comportem
como boas cidadãs,
quaisquer que sejam as
suas motivações

A Symington apoia a ABO
117, porque é um projeto holístico
AF
118
e credível
AF

76

AF 115,
116

Avaliação de impacto da
ABO é importante para a
Symington
A Symington apoia a ABO
porque é um projeto
alinhado com os seus
valores e na sua geografia de
implantação

Anexos e Apêndices |487

Responsabilidade Social Empresarial Parte Um – 4/4
Postura das empresas
perante a RSE
- a perspetiva
das empresas

Postura das empresas
perante a RSE
- a perspetiva
das organizações solidárias

Motivações
das empresas
para manter
programas de RSE
Motivação dos parceiros da
ABO é sentido de
responsabilidade
Motivação dos parceiros da
ABO é saber que há uma
lacuna educativa que podem
ajudar a solucionar

LA

53

LA

54,
55,
58,
59,
60,
110

LA

56,
70% das empresas foram
115 tocadas pelo projeto da ABO;
as restantes têm razões de
negócio

LA

61,
75

Motivação dos parceiros da
ABO é saber que há muito a
fazer, no Douro e na
educação

LA 100,
101

Motivação dos parceiros da
ABO é sentirem-se bem, tal
como os seus trabalhadores

Críticas às motivações
das empresas
para manter
programas de RSE

Como a organização solidária
encara os programas de RSE

LA 102, Motivação dos parceiros é
127, Responsabilidade Social (não
128
Marketing social)
LA

147

A motivação do parceiro é
irrelevante para a ABO
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Modelo de apresentação
do projeto solidário
a um potencial parceiro

Responsabilidade Social Empresarial Parte Dois - 1/3
CC

Processo de negociação do
projeto solidário a realizar
37 Parceiros ajustam-se GS
aos projetos da CAIS

GS

19

GS

21

JM

63

JM

67,
93

JM

69

JM

55

GS

4

GS

5,
7,
11

Publicitação da parceria
13

Publicitação da parceria GS
é negociada pelo
Futebol de Rua

22

GS

15

Existência de parceiros
do Futebol de Rua é
publicitada

GS

23

GS

40

Parceiros do Futebol de HN
Rua não pedem
publicitação

6

HN

33

Publicitação da parceria HN
por parte da parceira da
CAIS é aceitável

20

HN

31

34

JM

37

CAIS tem parceiras que CC
não querem divulgar
para evitar a mensagem
de privilegiar uma dada
organização solidária
Há multinacionais que HN
evitam a exposição
pública do apoio à CAIS

Apropriação do
JM
projeto pelo parceiro
é inovadora e
gratificante
As parcerias adaptam- JM
-se ao evento Futebol
de Rua

78

Há multinacionais não
executam a RSE que
publicitam

JM

70

39

Multinacionais que
evitam exposição
pública do apoio dado
ao Buy@Work são a
exceção
Parceria deve ser clara
quanto à política de
comunicação dos
projetos

GS

34

GS

41

Modelo da parceria
do Futebol de Rua
adapta-se às
circunstâncias
A identidade do
decisor, no parceiro
do Futebol de Rua, é
variável
Há uma crescente
importância do
alinhamento do
projeto com a
estratégia da empresa
Buy@Work ajusta-se
às necessidades ou
vontade do parceiro,
mas não altera o
fundamento
Promoção do projeto
solidário junto dos
potenciais parceiros é
fundamental

Futebol de Rua tem
parcerias estáveis

HN

22

18

Processo de seleção
de potenciais parceiros
É importante que o parceiro CF
se identifique com o Futebol
de Rua para a manutenção
da parceria
Futebol de Rua faz uma
CC
busca ativa por empresas
com características
distintivas
Só são contactadas
CC
empresas com pontos de
ligação ao projeto

3

1

Importância
do Protocolo Abrigo
Protocolo Abrigo traz
IT
estabilidade

Protocolo Abrigo é importante IT
porque é um compromisso de
médio prazo

Importância dos protocolos
assinados pela ABO
90
A maioria dos
parceiros da ABO
(exceto os iniciais)
assina um protoloco
91
A ABO assina
protocolos por um
ano, renováveis
automaticamente
92 Relação de confiança
com algumas
parceiras dispensa
protocolo
94
Protocolo é
formalidade
importante

36

Protocolo Abrigo é assinado
por dois anos

IT

CC

38

Há parcerias fora do
Protocolo Abrigo

IT

Recetividade das empresas a GS
propostas da CAIS não é
uniforme, pode ser positiva e
negativa

9

Parcerias para o Futebol de
Rua englobadas no Protocolo
Abrigo

IT

95

36

Há empresas que apoiam a
CAIS, mas nem querem
participar do Protocolo Abrigo

IT

93

Nem todas as empresas
OD 104
estão disponíveis para
colaborar com organizações
solidárias
Avaliação das características OD 106
do parceiro do Futebol de
Rua é subjetiva

Unicer aderiu ao protocolo
porque queria colaborar com
projetos de reinserção social

Parceiro é selecionado em
função do projeto CAIS em
causa

Empresas éticas permitem
maximizar a parceria com
organizações solidárias

Futebol de Rua tem apoio de
concorrentes

JM

A Unicer não vê
incompatibilidade em aderir
ao protocolo também
subscrito por concorrentes
seus

ABO tem 19
produtores parceiros
e 15 corporate

Há parceiras da ABO
que querem
formalizar apoio e
receber feedback
anual
IT 111
ABO acredita que
precisa mais dos
parceiros do que os
parceiros dela
AF 70
Modelo de
compromisso da ABO
com beneficiários
salvaguarda a sua
dignidade
AF 124 A Symington colabora
com concorrentes na
Bagos d'Ouro
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Responsabilidade Social Empresarial Parte Dois - 2/3

GS

Processo de negociação do
projeto solidário a realizar
6
Futebol de Rua tem OD
parcerias adaptadas
ao local do evento

GS

12

JM

Futebol de Rua tem
parcerias pontuais

Publicitação da parceria
30,
32

OD

31

46

Modelo do Buy@Work OD
foi ajustado

33

CF

10

HN

38

Acordo com Unicer
previa a sua saída
quando o projeto
atingisse certa
maturidade
A CAIS está aberta a
sugestões dos
parceiros

OD

59

Comunicar uma falsa JM 72
Responsabilidade Social
pode ser denunciado
pela comunidade
Unicer acredita que
OD 103
ganha mais
reconhecendo falhas no
cumprimento de
objetivos do que dando
falseando informações

Processo de seleção
de potenciais parceiros
É precisa perseverança até a
CAIS conseguir um apoio

IT

71,
73

IT

72

A Unicer descura a
comunicação das suas
iniciativas de RSE

IT

74

Comprometimento da
empresa para com a região
é critério de seleção de
parceiros da ABO

A Unicer já abordou OD 131
Ser associada
AF
organizações
publicamente ao CAIS
solidárias com uma
Recicla não é a principal
proposta totalmente
motivação da Unicer
montada
OD 112 A experiência mostrou OD 132 A Unicer reconhece que AF
que o objetivo do
CAIS Recicla a associa
CAIS Recicla de criar
sempre ao projeto nas
postos de trabalho
iniciativas públicas
não era exequível

91,
111

Symington apoia projetos
solidários implantados na
sua zona geográfica de
influência

92

Projetos solidários devem
ser estruturados, credíveis,
transparentes

AF 100

Quando mais meritório for o
projeto social, menos
importância tem o facto de
se conhecer o promotor do
projeto

OD 113,
117

Imposições legais
forçaram a mudança
do objetivo do CAIS
Recicla de criação de
postos de trabalho
para a capacitação
profissional

OD 130

OD

64

Há empresas que
publicitam projetos
solidários que não
realizaram

LA

Importância dos protocolos
assinados pela ABO
88
A ABO seria
insustentável sem os
protocolos com
parceiros

Unicer informa-se sobre
trabalho concreto das
organizações solidárias com
as quais colabora

O risco de comunicar
algo que não existe
(RSE) não compensa
Unicer comunica pouco
as suas iniciativas de
RSE

OD 129

Importância
do Protocolo Abrigo

Conhecimento pessoal é
critério de seleção de
parceiros da ABO
Localização geográfica é
critério de seleção de
parceiros da ABO
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Responsabilidade Social Empresarial Parte Dois - 3/3
Processo de negociação do
projeto solidário a realizar

Processo de seleção
de potenciais parceiros

Publicitação da parceria

IT

113

ABO admite
estruturar negócios
em conjunto com
parceiros, para
benefício mútuo

IT

49

ABO não sente que
parceiras abusam da
publicitação da parceria

AF

73

A Symington
influencia, mas não
determina a política
da ABO

IT

88

A lista dos parceiros é
publicada no relatório e
contas e na sua página
na Internet

AF

74

Symington só está na
ABO enquanto se
identificar com o
projeto

IT

89

Na comunicação, os
parceiros da ABO são
segmentados,
consoante o valor e
tipologia do donativo

IT

105

IT

108

Poucas parceiras da
ABO querem ter
visibilidade
ABO dá visibilidade à
parceria nos seus
instrumentos de
comunicação

IT, 109,
LA 146

ABO autoriza parceiros
a divulgar parceria

AF 120,
121

O facto de a ABO
distinguir os parceiros,
nos materiais de
comunicação,
consoante o valor do
donativo não é fulcral,
mas é reconhecido

AF

LA

126

Importância
do Protocolo Abrigo

Importância dos protocolos
assinados pela ABO

A ABO procura parceiros no
seu território

122 A divulgação da parceria
não influenciou a
decisão da Symington
de se associar à ABO
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Apêndice 5 – Análise de conteúdo: Responsabilidade pela resolução de problemas sociais

Responsabilidade pela resolução de problemas sociais
Papel da sociedade civil na Papel das empresas na resolução de
resolução de problemas sociais
problemas sociais

Papel do Estado na resolução
de problemas sociais

CC

2

A sociedade civil tem
um papel a
desempenhar na
solução de problemas
sociais

CC

3

As empresas têm um
papel a desempenhar
na solução de
problemas sociais

JM

2

Estado está a reduz o
seu papel de
financiador das
organizações solidárias

CC

33

Respostas sociais
devem incluir a
sociedade civil

CC

32

Respostas sociais
devem incluir as
empresas

JM

89

O Estado tem um
papel a desempenhar
na solução de
problemas sociais

JM

9

Sem o apoio de
JM
cidadãos, a CAIS não é
sustentável

8

Sem o apoio de
empresas a CAIS não
é sustentável

OD

14

Parceria com Câmara
do Porto e escolas não
visa substituir o Estado
no seu papel

JM

88

A sociedade civil tem
um papel a
desempenhar na
solução de problemas
sociais

JM

80

É a sociedade quem
permite à empresa
sobreviver

AF

48

Symington é apologista
da discriminação
positiva de empresas
boas cidadãs por parte
do Estado

LA

6, 39

Portugal tinha a
tradição de figuras
tutelares e da
solidariedade

JM

81

Empresas não têm
noção do contrato
social

AF

107

A intervenção
assistencialista deve
caber ao Estado

LA

40

As paróquias fazem o
mais importante
trabalho de
solidariedade

IT

40

As empresas têm cada
vez mais de ter uma
componente social

LA

41,
45

O Estado não tem
capacidade para
resolver todos os
problemas sociais

LA

42

A sociedade civil não
tem capacidade para
resolver todos os
problemas sociais

IT

46

Todas as empresas
reveem-se mais numa
intervenção direta no
território do que numa
intervenção do Estado

LA

46

Portugueses remetem
para o Estado a
responsabilidade pela
resolução de todos os
problemas sociais por
egoísmo

LA

77,
98

A ABO quer despertar
as pessoas para a
solidariedade

AF

2

A Symington entende
que o bem-estar da
empresa é inseparável
do bem-estar da rede
com que trabalha

LA

44

A solidariedade é um
esforço conjunto do
Estado, das empresas
e da sociedade civil
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Apêndice 6 – Entrevistas exploratórias

A investigação arrancou com quatro entrevistas exploratórias, selecionadas de forma a dar uma
visão global sobre o posicionamento dos agentes do sector relativamente ao trabalho colaborativo
entre organizações solidárias. No final de 2015, foram entrevistados:
1 - Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade
Social (CNIS), entrevistado às 10h00 de 24 de setembro de 2015, na sede da CNIS, no Porto.
2 - Carlos Azevedo, então diretor académico do Instituto de Empreendedorismo Social – Social
Business School, às 10h00 do dia 19 de outubro de 2015, na sede, Porto.
3 – Maria João Almeida, diretora-executiva do GRACE, nas manhãs dos dias 14 e 15 de outubro
de 2015, via Skype.
4 - Renato Póvoas, sócio da agência de comunicação GuessWhat, às 10h00 de 13 de outubro de
2015, via Skype.

As questões partilharam um tronco comum, para colher a opinião dos entrevistados sobre as
características da economia social, as estratégias comunicativas e a sustentabilidade das
organizações solidárias, as virtudes e os riscos da Responsabilidade Social Empresarial e as
melhores práticas a implementar num relacionamento interorganizacional. O segundo conjunto de
perguntas visou caracterizar cada uma das organizações e o contexto em que se insere.
Seguindo o conceito de entrevistas semiestruturadas e abertas, foi deixado amplo campo aos
entrevistados para que introduzissem novos temas ou abordagens não completadas no
questionário inicial. Em baixo pode ler as principais ideias defendidas por cada entrevistado, quer
em resposta questões suscitadas pela entrevista quer introduzidas por sua iniciativa ou pela
sequência do raciocínio que desenvolveram.
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Lino Maia, presidente da CNIS

A CNIS é a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).
Com sede no Porto, em 2015, contava com uma estrutura reduzida: nove dirigentes não
remunerados, quatro assessores voluntários, três administrativos e uma pessoa na área da
comunicação, mas de forma informal, num total de quatro trabalhadores remunerados. Como
fontes de financiamento, recebia subsídios do Estado, fundos comunitários para a realização de
iniciativas específicas, como formação profissional, e as quotas dos associados.
Somava 2 800 instituições de solidariedade associadas, 59% das quais são laicas e 55%
localizadas a Norte do rio Mondego. A concentração territorial não impede que existam
organizações solidárias em todos os recantos do país, “desde a aldeia mais recôndita do distrito
de Bragança até à mais Ocidental parte da ilha das Flores”, numa “capilaridade total”, afirmou.
A CNIS pouco aposta na comunicação externa e foi com reticência que Lino Maia admitiu a
hipótese de, no futuro, contratar serviços profissionais de comunicação. Apesar disso, reconhece
os benefícios da existência de um porta-voz, que o libertaria para outras funções (é também
responsável por uma paróquia e por uma IPSS), e admite que “claro que, se fossemos mais
agressivos na comunicação, conseguiríamos mais apoios”.
A prioridade, todavia, é interna, defende: a CNIS deve afirmar-se pelos serviços prestados aos
associados e pela proximidade. Privilegia por isso a comunicação interna, feita em grande medida
pelo próprio Lino Maia, que estreou uma newsletter semanal, distribuída por email, a Notícias à
Sexta, quando assumiu a presidência da CNIS. “A única carteira profissional que tive foi a de
jornalista”, confessou. Assegurou que a comunicação interna leva a cabo pela CNIS “é muito forte”
e que, todas as semanas, chega “a todas as instituições com informação na área legal,
experiências de boas práticas, eventos, candidaturas”, entre outros. Publica também o jornal
Solidariedade, em papel e na Internet.
Lino Maia retrata as organizações solidárias como a base de sustentação do apoio social aos mais
vulneráveis. São lideradas por pessoas voluntárias que procuram cada vez mais profissionalizar-se. Assegura que, ao longo dos anos, a perceção do grande público tem vindo a mudar: se antes
eram encaradas mais como “grupos de caridade”, hoje “ninguém duvida da importância das
instituições”. Sobretudo pelo seu desempenho nos anos da crise. “Nenhuma instituição fechou
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portas, até foram criadas mais respostas sociais”, que permitiram contratar mais 45 mil
trabalhadores, que hoje somam perto de 200 mil. Os efeitos da crise sobre os mais vulneráveis
teriam sido muito mais gravosos sem os agentes da economia social, assegurou.
Para Lino Maia, as organizações solidárias são veículos de execução de políticas sociais que são
responsabilidade primeira do Estado. “O Estado ou é social ou não precisamos dele para nada”,
afirmou. A coisa pública deve, portanto, ser a fonte dos recursos necessários para assegurar o
bem-estar comum, sendo as organizações solidárias as executantes. “É muito melhor termos uma
sociedade que se empenha do que vir tudo do Estado”.
A missão das organizações solidárias deve ser, assim de “serviço aos mais carenciados, aos mais
pobres, aos mais humildes”. É este o seu histórico. Lino Maia encontra espaço para o
empreendedorismo social, com uma condição: “a abertura a novas formas de estar, a novas
iniciativas, não pode implicar o afastamento deste histórico”. Entende ser “importante
compatibilizar” estas “duas visões” sobre o serviço e o valor social, até porque, “mesmo nas
respostas sociais tradicionais, não se pode ser estático, é preciso inovar”. É, contudo, uma tarefa
para a qual “eu não tenho feito o suficiente”, reconheceu.
O presidente da CNIS admite que as novas organizações da Economia Social têm uma visão mais
aberta, no que toca à comunicação. A maioria das organizações solidárias não está consciente
dos benefícios que podem retirar da comunicação estratégica e mantém uma cultura “secretista”.
As razões são várias, diz: o receio de não conseguir obter os recursos necessários para trabalhar
–- “às vezes penso que há medo que o bolo, se dividido por todos, não chegue a ninguém”; a
cultura do sector, muito influenciada pela Igreja Católica – “os padres têm uma cultura muito
individualista”, afirma, ele próprio um homem da Igreja; alguma inveja ou orgulho – “há muito a
tendência que, se uma tem um lar, a outra também quer, e nem sempre se justificam dois lares
no mesmo sítio”; e as regras impostas externamente, como o facto de, durante anos, terem sido
incentivadas a serem autossuficientes, em termos de equipamentos, desaproveitando hipóteses
de sinergias em serviços como refeições ou lavandarias, entre outros.
Em alternativa, Lino Maia gostaria que as organizações solidárias comunicassem mais, numa
lógica de partilha de experiências e de recursos. Assim se evitaria (ou se comporia) o cenário atual
de excesso de capacidade em algumas respostas sociais, em certas regiões, e de falta, noutras.
E também se contribuiria para a sua sustentabilidade, reduzindo custos fixos.
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Lino Maia afirmou que “a nossa matriz é para os mais carenciados”, mas admite que “os custos
são o que são, temos de ter receitas”. Apesar de todos os anos haver um ligeiro aumento da
comparticipação pública, “não é previsível que o Estado aumente muito mais” o esforço financeiro,
acredita. Um estudo realizado pela confederação indica que os subsídios do Estado apenas
cobrem 42% dos custos da instituição. “Os outros 58% têm de vir de algum lado”. Vêm sobretudo
dos utentes com maior capacidade económica e cujas famílias podem pagar comparticipações
mais altas para compensar a menor comparticipação das famílias carenciadas.
E das empresas, deve vir algum contributo para a sustentabilidade? É com “dificuldade” que Lino
Maia vê alguma circunstância em que organizações solidárias possam beneficiar de uma parceria
com empresas, através dos seus Programas de Responsabilidade Social, por várias razões. Em
primeiro lugar, depender de decisões arbitrárias de empresas é má estratégia de sustentabilidade
e a maioria das organizações solidárias não a segue, preferindo apoiar-se em subsídios do Estado
e nas comparticipações das famílias. “As instituições têm custos fixos e não se apoiam muito no
mecenato, nos apoios eventuais, não podem estar sujeitas à eventualidade”, afirmou.
Em segundo lugar, discorda do facto de os valores entregues a organizações solidárias serem
abrangidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais. Daqui decorrem duas consequências: a
Responsabilidade Social é, com frequência, “exercida como uma espécie de lavagem [de lucros]
e tenho muito medo disso”; e retira ao Estado recursos que poderiam ser usados para redistribuir
riqueza e para assegurar que as organizações solidárias dão o apoio necessário aos mais
vulneráveis. “A distribuição de riqueza não pode ser feita com uma fuga à responsabilidade”,
afirmou. “Se eu fugir ao Estado, estou a roubar a comunidade”. E num hipotético cenário de uma
organização solidária não conseguir de outra forma cumprir a sua missão, o fim justificaria o meio?
“Eu tenho muito medo”, repetiu, quatro vezes. “Não sou declaradamente contra, mas tenho
reticências”. A desconfiança do sector empresarial permeia a resposta. O ideal seria a empresa
pagar os impostos por inteiro e financiar a Responsabilidade Social utilizando o resultado líquido
do ano. “Aí é que seria generosidade, Responsabilidade Social, altruísmo”.
Da parte das organizações solidárias, reconhece a sua opacidade e gostaria de assistir a uma
maior transparência, com a divulgação de todas as fontes de financiamento: do Estado, de
particulares, de empresas, de outras organizações. Por último encontra em seu torno organizações
solidárias que se aproveitam do sistema – algo injustificável, mesmo que o façam por absoluta
necessidade de sobrevivência, diz.
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Carlos Azevedo, diretor académico do IES - Social Business School

Criado em 2008, o Instituto de Empreendedorismo Social – Social Business School é a primeira
escola de negócios portuguesa de inovação e empreendedorismo social, focada em formação,
conhecimento e ativação de redes e no desenvolvimento laboratórios em áreas capazes de se
autonomizarem em negócios sociais.
Trabalha com um orçamento de cerca de um milhão de euros e, em 2015, já tinha formado mais
de duas mil pessoas. Há outras entidades a dar formação na área na Economia Social, desde as
confederações e associações, até empresas e a Cooperativa António Sérgio para a Economia
Social, passando por outras instituições de ensino, mas o Instituto de Empreendedorismo Social
é a única organização dedicada em exclusivo ao empreendedorismo e inovação social. Carlos
Azevedo estava convicto que iriam surgir mais organizações vocacionadas para a formação, até
pelo dinamismo que se esperava que o programa de fundos comunitários Portugal Inovação Social
viesse a criar.
O tema das parcerias com empresas é abordado na formação lá ministrada. “Tem de ser, até
porque a nossa base é a economia da convergência, de impacto”. Numa escala de zero a dez,
Carlos Azevedo dá um oito à importância das parcerias para a sustentabilidade das organizações
solidárias. “Juntos podemos fazer muito mais do que isoladamente” e a cisão dos próprios
sectores – privado, solidário e público – “é, muitas vezes, artificial e incita maus comportamentos
na iniciativa privada”. Por isso, defende “uma estreita ligação entre sectores” para “perceber como
é que se complementam, numa lógica de todos ganharem”.
Do lado das empresas, “a responsabilidade social corporativa deve evoluir para o
empreendedorismo social corporativo”, ou seja, internalizar externalidades negativas e potenciar
externalidades positivas, na cadeia de valor, com o apoio de parceiros solidários locais. E as
organizações solidárias devem perceber que “não têm só de pedir um donativo à empresa, têm
de lhe proporcionar algum ganho”, de lhes comunicar o impacto que podem gerar e os benefícios
que podem receber. Carlos Azevedo deu como exemplo os Transformers, cuja academia dá regras
e estrutura as crianças oriundas de famílias desestruturadas, a viver em bairros de habitação
social. A sua socialização beneficia diretamente os lojistas locais. “Portanto, quem paga? As
empresas que beneficiam”, discorreu.
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De que forma a parceria deve ser estruturada? Carlos Azevedo elencou condições fundamentais.
A organização solidária deve planear de forma estratégica os seus projetos, definir com clareza
onde quer chegar e qual o caminho a seguir. “Dá muita credibilidade e as empresas vão confiar
mais”. Implica abordar uma empresa para um projeto estável, durável, e não apenas para um
financiamento de emergência, para fazer face a problemas de tesouraria. Nesses casos,
recomenda, o pedido deve ser acompanhado de informações que permitam saber se o donativo
permitirá à organização solidária recuperar a sustentabilidade e perdurar no tempo. Dinheiro é só
um dos ativos que as organizações solidárias podem tentar obter junto de empresas. Formação,
capacitação, conhecimento é outro, importante para profissionalizar a sua gestão.
A organização solidária deve, também, definir os benefícios – tangíveis, no curto prazo e no longo
prazo – para todas as partes e determinar como será comunicada a existência da parceria e do
parceiro. O acordo entre ambas as organizações deve também calendarizar, de forma verificável,
o fim do apoio, quando o projeto se tornar autossustentável. No caso do IES, exemplificou, a
Câmara de Cascais cortou para um terço o financiamento dos bootcamps. “Deve ser definido à
partida, com prazos. É uma boa estratégia”. E ser proativa, o que a maioria não é, afirmou. As
organizações solidárias devem tomar a iniciativa de contactar potenciais parceiros numa lógica de
“embaixadores e não de mão estendida”. É uma tendência crescente – “o Estado está a retrair-se no apoio”.
Carlos Azevedo apontou a diabolização de que muitas empresas são ainda alvo, em muitos círculos
da Economia Social, e admitiu que parcerias entre os dois sectores devem ser bem pensadas,
para não “inverter a lógica das organizações sociais”, que “não podem existir para compensar o
mal que as empresas fazem, porque isso legitima esse mal”. Além disso, afirmou, nunca devem
subverter a sua missão a troco de um financiamento. “Isso sim, seria vender a alma ao Diabo”.
Para o evitar, qualquer parceria deve estar alinhada com os objetivos da organização solidária e
da empresa – daí a importância de se selecionarem parceiros cuja estratégia seja compatível com
a da organização solidária e cuja atividade seja pautada por uma boa atuação de cidadania
empresarial.
Quanto à comunicação e ao seu impacto na sustentabilidade das organizações solidárias e no
desenvolvimento de parcerias com o mundo empresarial, Carlos Azevedo assegurou que há ainda
muito caminho a percorrer. É que nem as organizações solidárias nem as escolas têm consciência
do impacto da comunicação “no modelo de sustentabilidade e na relação com os stakeholders e
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o ecossistema no seu todo”. Carlos Azevedo entende a comunicação como “essencial”, até porque
“as organizações são cada vez mais um sistema aberto”, mas justificou a sua secundarização
com o facto de o sector ser “muito reativo” e estar “sempre muito focado nas áreas mais técnicas”
como a contabilidade ou gestão, uma vez que os recursos são não só parcos como, por vezes,
mal geridos. A questão dos recursos é paradoxal, já que os investimentos na comunicação são
“recuperados rapidamente: consigo angariar mais fundos, ter mais visibilidade, mais atividades,
as pessoas mais envolvidas, uma imagem de credibilidade”.
Na sua formação, o IES foca-se na comunicação rápida e assertiva, no pitch. “Mas a comunicação
é mais do que isso”, reconhece, adiantando que pondera criar um módulo de gestão sobre
comunicação. Quanto às organizações solidárias, constatou graves falhas na comunicação interna
(“comunicam muito mal com os colaboradores e não utilizam os canais e as mensagens certas”)
e na comunicação externa, que “não é transparente, na maior parte dos casos”, não atenta em
aspetos basilares como a marca e a uniformização da imagem (“a maior parte das organizações
não faz o básico, que é alinhar a imagem institucional com os documentos” produzidos para
dentro e fora da organização). O ideal seria cada uma contar com um departamento de
comunicação, como faz o IES.
Existe também um impedimento cultural à comunicação, uma perceção perversa instalada: se as
organizações são “demasiado bem-sucedidas”, “demasiado profissionais”, deixam de ser
encaradas como sociais. Por isso, “não querem parecer máquinas de fazer dinheiro, querem
parecer pobres”. Esta cultura impede a comunicação de boas práticas e a sua replicação. Há
ainda uma incapacidade cultural de dar valor à comunicação e de reconhecer os bons exemplos”.
Ou seja, “a cultura dominante é a de que comunicação não é estratégica”.
Comunicar o impacto social, contudo, é fundamental, até para dissipar estereótipos. Carlos
Azevedo acredita que o objetivo de uma organização solidária é “ser um agente de mudança”,
pelo que deve prestar contas sobre o seu impacto social. E deu como exemplo a Mundos de Vida,
que criou o Dia Nacional do Pijama e “comunicou-o de forma exemplar”. Através do pijama – que
remete para conceitos de família, de cuidador – comunicou a necessidade de cuidar de crianças
institucionalizadas e sem retaguarda. Ou a CAIS, que “faz muito bem a comunicação estratégica,
desde sempre o fez”, até porque “teve na fundação uma pessoa da comunicação”, Rui Marques.
Sendo as parcerias com o mundo empresarial e a comunicação fulcrais, que argumentos
comunicativos devem as organizações solidárias utilizar junto das empresas? O impacto “é o
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argumento central” a usar pelas organizações solidárias, seja o impacto social que geram, seja o
contributo que podem dar para reduzir as externalidades negativas da empresa, como o caso do
CAIS Recicla e dos desperdícios de papel e cartão da Unicer. Carlos Azevedo nota, ainda, que o
argumento emocional “é uma estratégia de curto prazo que se vai esgotar rapidamente”. “Uma
relação pelo impacto é mais sustentável do que a lágrima”, afiançou. Além disso, é fundamental
selecionar e gerir os stakeholders. “Não vou bater a porta de uma empresa de informática se não
preciso dela para a minha solução ou se o impacto que vou ter não afeta aquela empresa”. Por
outras palavras, têm de ser escolhidas empresas alinhadas com a missão solidária.
Quanto aos parceiros puramente filantrópicos, Carlos Azevedo entende que a organização solidária
deve apresentar-se através de um “dossiê robusto, com credibilidade”, garantindo um feedback
das atividades e do uso dado ao dinheiro. É imprescindível desenvolver a filantropia estratégica,
defende, até para impedir que as empresas apenas façam donativos casuísticos, beneficiando dos
benefícios fiscais sem criar real impacto social. Para isso, diz, é preciso 1) “mudar a lógica do
assistencialismo da Responsabilidade Social tradicional para a da filantropia estratégica
corporativa”, 2) “assegurar que os incentivos estão alinhados e beneficiar os projetos que
contribuem para o impacto” e 3) e “reconhecer as empresas que fazem filantropia estratégica”,
do ponto de vista da divulgação pública.
Carlos Azevedo resume: “São estes três elementos que temos de trabalhar em termos de
comunicação: empreendedorismo social corporativo nas empresas, organizações sociais que
percebem que o foco é o impacto e, portanto, a sustentabilidade, e um ecossistema munido dos
instrumentos certos para que tudo se alinhe”.
Para atingir estes objetivos, é necessário solucionar “vícios” de que a Economia Social ainda
padece, como o facto de muitas escolherem os trabalhadores por critérios que não a competência,
ou “promiscuidade” entre as “organizações, entidades públicas, partidárias”. A influência da
política e a cultura concorrencial (“a maior parte das organizações ainda pensa na sua quintinha”)
contribuem para que vivam num mundo fechado, em círculos muito restritos.
E o carácter voluntário dos dirigentes é razão (e a desculpa) para muitos erros cometidos. Tem
impacto ao nível da governança, já que é frequente a mesma pessoa ocupar todos os cargos
superiores. “A dada altura estou a controlar-me a mim próprio”. Carlos Azevedo defende que, “se
a gestão fosse separada, o conselho executivo teria de reportar à direção estatutária e perceberia
que atingir resultados implica comunicar com os stakeholders da organização”.
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Maria João Almeida, diretora-executiva do GRACE

O GRACE é uma plataforma de simplificação, aglutinação e disseminação das boas práticas de
Responsabilidade Social Empresarial, promovidas por grandes empresas (”as grandes motoras”
do movimento) ou microempresas que, apesar de terem recursos diminutos, podem “estar na
linha da frente” e ser, até, “inspiradoras para as grandes empresas”, diz Maria João Almeida. Em
2015, a equipa era composta por seis pessoas e sustentada pelas quotas dos 130 associados
(alguns em processo de adesão). A direção integrava onze empresas e reunia-se mensalmente
com a equipa executiva. Em dezembro, é apresentado o plano de ação para o ano seguinte e, em
janeiro, é feito o fecho das contas do ano transato e o balanço das atividades desenvolvidas.
Em concreto, o GRACE faz auditorias à organização das empresas na área da Responsabilidade
Social, recomenda caminhos alternativos, identifica os ativos que podem ser alocados aos
programas. Junto das organizações da Economia Social, ou de parceiros como as autarquias,
procura saber quais são as necessidades mais prementes. E depois faz o melhor match possível.
Ainda, ao longo do ano, desenvolve temáticas destinadas a ajudar as associadas a reforçar políticas
individuais e organiza iniciativas como o Giro, uma grande operação de voluntariado que todos os
anos desenvolve uma ação concreta e funciona como “um espoletar de relações de parceria muito
interessantes”, assegurou. Em 2015, contribuía também para estabilizar um modelo de avaliação
de impacto social, na expectativa de que as empresas divulguem o valor social criado seguindo
um modelo único, que permita comparações diretas.
Maria João Almeida encontra com frequência empresas com programas de Responsabilidade
Social bem mais estruturados do que elas próprias pensam ter. “Não só as nossas associadas,
mas as empresas que vamos abordar ou nos abordam, muitas vezes, têm a casa muito mais
arrumada do que elas próprias percecionam”, ou seja, “cada vez mais as empresas já têm no seu
ADN a Responsabilidade Social Empresarial”. Pode é não estar formalizado num documento e
estruturado – uma medida que garante ser importante para lhe dar um carácter formal,
monitorizar a sua execução e discernir a real responsabilidade social do mero cumprimento na lei,
do Marketing Social ou de Causas. “Não podemos gastar mais dinheiro a dizer que fazemos do
que a fazer”, alertou.
E não é essa a opção da maioria das empresas, a perceção pública de que só uma minoria o faz
“não coincide com a realidade” adiantou. É que as empresas deliberadamente não comunicam a
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existência desses programas, “têm tendência a não misturarem com Marketing Social, a
reservarem a responsabilidade social de uma forma muito interna”. Esta é uma posição que o
GRACE quer “desmistificar”, já que “o consumidor deve ser informado” sobre a atuação das
empresas. “Chegou a altura de as empresas mudarem a sua perceção junto do consumidor”.
Questionada sobre as razões pelas quais as empresas estruturam projetos de Responsabilidade
Social Empresarial, referiu que assim se alinham com a estratégia e o posicionamento no mercado
indicados pela agenda da Europa 2020; motivam e envolvem os trabalhadores num cenário de
cada vez maior pressão e reestruturações internas; dão aos trabalhadores oportunidade para
desenvolver soft skills; cumprem o “contrato social”, segundo o qual só existem porque recebem
autorização da sociedade para desenvolver a sua atividade; e reduzem o impacto negativo causado
junto da sociedade e do ambiente, melhorando o grau de aceitação da comunidade, de toda a
cadeia de valor, com “impacto positivo na sua força de mercado e a forma como se posiciona,
diariamente, com todos os atores”.
Por estas razões, Maria João Almeida entende que todas as empresas devem desenvolver um
programa de Responsabilidade Social “que vá do topo até às bases e das bases até ao topo”, isto
é, seja transversal a toda a organização, estruturada em conjunto por toda a organização. Maria
João Almeida é, naturalmente, defensora da Responsabilidade Social, ainda que, na prática, os
benefícios fiscais associados retirem recursos ao Estado, diminuindo a sua capacidade de
distribuição de riqueza pelos cidadãos.
Existem, contudo, barreiras que ajudam a explicar por que razão empresas não seguem esta via:
o desconhecimento da parte do gestor de topo das vantagens que pode obter ou um boicote por
parte dos quadros intermédios, demasiado pressionadas pelo foco de negócio. Além disso,
reconhece haver empresas que simplesmente não têm quaisquer preocupações em reduzir o seu
impacto negativo na sociedade e no ambiente, nem interesse em dar um contributo positivo: “Não
vivemos num mundo perfeito”, disse.
Quanto a um relacionamento entre empresas e organizações solidárias, o GRACE tem um conceito
claro do como devem ser levadas a cabo: “Tentamos sensibilizar as empresas que não é ‘passar
um cheque e ter o dever cumprido’, é criar relações de parceria e de continuidade”. Para isso, é
importante que seja considerado “o alinhamento estratégico” da empresa, como “o público-alvo,
a tipologia, o enquadramento em termos de voluntariado, se pretende uma vertente de
competências ou relações complementares”; e que as empresas predefinam um programa,
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alinhado com o seu negócio e avaliem se a proposta da organização solidária se adapta a esse
programa. “Convém que o interlocutor da empresa não pense com o coração e reaja pela emoção,
mas que selecione os projetos que estão mais em linha com o projeto de Responsabilidade Social
da empresa”, defendeu.
Da parte da organização solidária, é importante apresentar um projeto estruturado, coerente, não
hermético, mas com margem para receber contributos das empresas. Deve também ser pensado
para o médio e longo prazo, mas finito no tempo, “para não criar dependência” sem fim à vista.
Pode também apresentar-se como a organização mais habilitada para desenvolver, no terreno,
iniciativas solidárias que a empresa gostaria de concretizar. “Não vale a pena alocar recursos – e
as empresas não o fazem, de forma genérica – à construção de formatos e soluções que já existem
na Economia Social”, insistiu. É também importante atentar na tailored communication, salientou,
dirigir-se à pessoa certa, dentro da empresa, e compreender que os timings da empresa podem
não ser compatíveis com os seus. Salienta, ainda, a importância de apostar na área do
voluntariado de competências para a “capacitação da Economia Social”, apesar de os pedidos
serem sobretudo de ordem financeira e material.
Quanto o contacto é iniciado pelo GRACE ou pela empresa solidária, Maria João Almeida encontra
dois tipos de reação: as organizações solidárias mais profissionalizadas “acolhem sempre, ainda
que não seja o momento oportuno, conseguem ter essa capacidade de gestão”; noutras, acontece
não se firmar um acordo porque “não havia uma pessoa com as qualificações necessárias” para
o levar a cabo. Em nenhum caso encontra resistência, desconfiança: “Nunca uma empresa nos
pediu que fizéssemos o contacto porque não tiveram sucesso numa abordagem” direta a uma
organização solidária.
Apesar disso, assegurou, a Economia Social portuguesa caracteriza-se por uma enorme dispersão
das organizações em “muitas quintinhas que não comunicam entre si”. Esta atomização dificulta
o trabalho, quer o seu próprio, no apoio social no terreno, quer o das empresas que querem
contribuir para criar valor social. É neste âmbito, por exemplo, que o GRACE participa num esforço
de capacitação da “Economia Social, na forma de se dirigir às empresas para captar projetos de
investimento”. As principais recomendações estão retratadas no capítulo em que discutiram os
resultados da investigação.
Maria João Almeida reconhece, contudo, haver ainda um longo caminho a percorrer. “Será um
ótimo sinal quando o GRACE deixar de ser necessário ou tenha de ser redesenhado”, disse.
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Renato Póvoas, sócio da GuessWhat

A GuessWhat é uma empresa de comunicação criada em 2008 e que, em 2015, contava com
uma equipa de 15 pessoas e tinha já recebido o prémio de mérito da Associação Portuguesa de
Comunicação e Empresa, nos três anos anteriores. A sua área de especialidade centra-se em torno
da saúde – laboratórios farmacêuticos, sociedades científicas e associações de doentes –, bem
como associações solidárias como a Nariz Vermelho, com quem trabalhavam em regime pro bono.
Nos dois últimos anos tinham começado a surgir mais agências de comunicação especializadas
na área da Economia Social, em resposta a uma falha de mercado detetada: “é uma boa notícia
para muitas associações, noto que não têm estruturas profissionais”, afirmou Renato Póvoas.
O responsável acredita que as organizações solidárias têm cada vez mais presente a importância
da comunicação, mas não dispõem dos mecanismos para implementar comunicações de facto
estratégicas. “Sentem que é uma necessidade, mas não conseguem encontrar o caminho das
soluções para as implementar”. Uma das razões é a falta de profissionalização das estruturas,
com os dirigentes a serem voluntários não remunerados, o que os obriga a encontrar noutro local
trabalho pago. Em resultado, a comunicação é relegada para segundo plano. “O trabalho sério e
com resultados a médio e longo prazo não pode ser feito assim, tem de ser encarado numa
perspetiva diária ou semanal, contínua, não pode ser salpicado ao longo do ano”, recomendou. É
esta a realidade da maioria das organizações solidárias, mas outras – com maior arcaboiço ou
mais profissionais – contratam profissionais externos para o pelouro da comunicação.
Quanto a parcerias entre organizações solidárias e empresas, entende que podem ser
reciprocamente benéficas, desde que as regras do jogo sejam claras, que haja “objetividade” e
“honestidade”. De um lado, disse, é preciso ter em mente que as empresas “trabalham para ter
resultados, ao final do mês ou do ano”. De outro, que as organizações solidárias “têm a sua
missão” a cumprir. É na interseção destes dois desígnios que se pode encontrar “uma ponte, um
equilíbrio entre as duas partes, uma sinergia win-win em que ambas possam beneficiar e ganhar”.
Este trabalho pode e deve ser feito por intermédio de agências especializadas, defende. Por norma,
assegura ser bem-recebido quando contacta uma organização solidária para a definição de uma
parceria, a pedido de uma empresa. Mas fá-lo de forma cuidada, pensada. Que características
deve ter uma proposta de parceria iniciada por uma empresa, para ser bem acolhida pela
organização solidária? Não ser um projeto marcadamente comercial é uma condição
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indispensável, respondeu. Outra é o projeto estar diretamente relacionado com a área de atuação
da organização solidária. “É fundamental” haver coerência entre a missão solidária e o projeto de
Responsabilidade Social”, afiançou. Ainda, a proposta tem de defender os interesses da
organização solidária, da sua missão, dos seus utentes. E, de preferência, ser estabelecida para o
médio ou o longo prazo, estruturada.
Algo que pode maximizar as hipóteses de a organização solidária ver com bons olhos a parceria,
ainda, é a reputação e a notoriedade da empresa, que podem ser “uma mais-valia para a
associação”. Para Renato Póvoas, esta pode e deve ser uma linha vermelha traçada pelas
organizações solidárias às empresas parceiras: “Se não tiver uma boa imagem, uma boa perceção
pública na sociedade, a associação deve dizer ‘muito obrigado, certamente que o vosso apoio
seria bem-vindo, mas daqui não podemos passar, certamente surgirão outros projetos’”. Nesta
circunstância, recomenda à organização que pondere se um apoio “benéfico hoje (…) pode
beliscar futuros apoios”.
Quanto à forma como se espoleta o processo, a sua experiência testemunha a tomada de iniciativa
da parte dos dois lados da relação interorganizacional.
Do lado empresarial, muitos gestores estão “sensibilizadas para a Responsabilidade Social, até
por força de estruturas internacionais, que fazem um trabalho regular de Responsabilidade Social”.
São estes quem, através de agências de comunicação, de outros intermediários ou diretamente,
toma a iniciativa de estabelecer contactos com organizações solidárias capazes de “projetar as
suas empresas e realizar ações com mérito”.
Do lado das organizações solidárias, Renato Póvoas referiu o caso de “associações a propor
determinados programas de Responsabilidade Social às empresas”, como forma de angariar
recursos. Assim, numa parceria bem delineada, negociada, comunicada, uma organização
solidária pode obter ativos tão valiosos como dinheiro, apoio a estruturas fixas, veículos ou géneros.
Daí a importância da profissionalização das organizações solidárias, salientou.
Quando são as organizações solidárias a procurar potenciais parceiros no mundo empresarial,
Renato Póvoas deixa recomendações. Logo à partida, não devem posicionar-se como um
recipiente de caridade, mas sim como construtoras de um projeto capaz de criar valor social,
sustentado do tempo, no qual a empresa e os seus trabalhadores se possam rever. Para isso, é
útil que a organização solidária tenha ela própria, notoriedade e boa reputação, possua um
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histórico de trabalho comprovado, no terreno. “O carácter histórico da organização é importante
para contextualizar e dar uma maior importância e valor à associação”, assegurou. Ter um rosto
conhecido – do grande público ou dos mecenas – é também facilitador de contactos iniciais,
indutor de confiança na proposta, catalisador de uma resposta positiva pelo potencial parceiro.
Em segundo lugar, devem estruturar o projeto solidário – com um objetivo claro, um plano de
negócios definido, meios alocados, metas quantificadas e calendarizadas (de preferência no médio
ou longo prazo) e formas de avaliação de resultados. Assim aumenta o grau de confiança inspirada
pela organização solidária, condição fundamental para que uma empresa esteja predisposta a
aceitar a parceira proposta, afirmou. Elencar os benefícios que a parceria pode trazer à parceira
empresa deve fazer parte do arsenal de argumentos comunicativos a usar. Por exemplo, publicitar
a parceria através de um “evento onde juntamos os ‘padrinhos’ da associação e os meios de
comunicação social” ou inserir referências na página na Internet da organização solidária e nas
redes sociais e que, depois, podem ser “desdobradas em diversas mecânicas de comunicação
para valorizar e dar a conhecer esse apoio”. “É sempre um retorno de que as empresas gostam”.
Por último, Renato Póvoas notou que a transparência nas contas e o regular feedback da atividade
e do impacto social são fulcrais. As empresas “não vão depositar dinheiro num saco sem saber o
fim a que se destina, gostam de ver que estão a ajudar para algo em concreto”. Apesar disso,
disse, é frequente a organização solidária simplesmente pedir dinheiro, “sem ter qualquer tipo de
estrutura, de estratégia, sem comunicar os resultados obtidos com o dinheiro angariado”.
Este é um “trabalho de formiguinha” e quem se dispõe a levá-lo a cabo não deve ter a expectativa
de um retorno “na semana ou no mês a seguir”. Garante, todavia, que será uma “mais-valia para
a associação” se for realizado de forma sistemática, coerente, integrada. Atualmente, as
organizações solidárias estão melhor preparadas para o fazer. “Cada vez mais têm a perceção de
que é importante ter uma equipa profissional, interna ou externa, que trabalhe a captação de
fundos, a comunicação”, até porque as crescentes ligações internacionais lhes trazem
“experiência e sinergias” potenciais. Além disso, seria útil uma maior cooperação também entre
organizações solidárias, para ganhar dimensão e concentrar recursos. “Basta de quintinhas, não
são benéficas”, apelou.
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Apêndice 7 – Matriz e caracterização das quatro organizações investigadas

Organizações solidárias
Categorias
Temáticas

Propósito

Fatores
diferenciadores

Postura perante
a sustentabilidade

Indicadores
económicos,
financeiros e de
estrutura

Postura perante
a comunicação
e o trabalho em
rede
Do ambiente
relevante

Unidades Semânticas

Definição

Missão

Objetivos declarados da organização; core business; razão de existir

Instrumentos

Mecanismos concretos que a organização solidária coloca no terreno para cumprir a sua missão solidária

Compromisso

Condições definidas entre a organização solidária e os seus utentes para maximizar as hipóteses de atingir a missão

Vantagens competitivas

Características da organização solidária ou dos seus elementos que lhe atribuam uma posição de partida mais vantajosa face às
restantes organizações solidárias

Desvantagens competitivas

Características da organização solidária ou dos seus elementos que lhe atribuam uma posição de partida menos vantajosa face às
restantes organizações solidárias

Própria

Forma como organização prioriza, reconhece importância, procura assegurar a sustentabilidade

De outras organizações solidárias

Forma como constata que a generalidade das organizações prioriza, reconhece importância, procura assegurar a sustentabilidade

Sede e polos

Locais físicos onde a organização está situada e/ou opera

Valor do orçamento

Quantia financeira disponível numa base anual para desenvolver a sua atividade, incluindo cumprir a missão e sustentar a estrutura

Origem das receitas

Entidades que contribuem financeiramente para o orçamento da organização solidária, seja através de acordos de cooperação,
subsídios, comparticipações ou venda de bens e serviços

Número de trabalhadores

Quantas pessoas representam custos fixos com pessoal, quer pertençam aos quadros de pessoal quer sejam contratados eventuais

Equipa ligada à comunicação

Quantas pessoas da equipa têm a comunicação a ser cargo, como atribuição única ou como parte de um leque de responsabilidades

Da proatividade

Iniciativa no estabelecimento de sinergias com outras organizações, de forma a maximizar a eficiência e a eficácia dos recursos

Do ambiente relevante

Capacidade de iniciativa para o estabelecimento de sinergias com outras organizações, constatada na generalidade das organizações
solidárias

Da comunicação

Importância dada à comunicação estratégica como forma de assegurar a sustentabilidade

Estado atual

Características do ecossistema económico e social em que a organização solidária se insere

Tendência

Evolução previsível do ecossistema económico e social em que a organização solidária se insere
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Parceiras empresariais
Categorias
Temáticas
Caraterização
global
Enquadramento
da RSE
na estrutura da
empresa

RSE enquanto
atividade
estratégica
Medidas e
projetos
concretos

Unidades Semânticas

Definição

Principais dados biográficos

Localização, número de anos de atividade, de trabalhadores, volume de negócios

Localização funcional da RSE

Dentro do organigrama da empresa, onde está localizada a tutela sobre a Responsabilidade Social Empresarial

Envolvimento da estrutura global na RSE Grau em que a Responsabilidade Social Empresarial é, ou não, decantada ao longo de toda a empresa
Meios de contacto

Canais de comunicação abertos com o ecossistema que permitam a transmissão de mensagens entre a empresa e as organizações
solidárias

Tradução concreta do caráter
estratégico da RSE

Carácter estratégico (ou não) da responsabilidade social e mecanismos de definição; metas e prioridades; opção pela comunicação da
Responsabilidade Social Empresarial

Sanar contradições

Forma como a empresa compatibiliza a sua atuação empresarial com as declarações de boa cidadania empresarial e ações de
Responsabilidade Social Empresarial

Medidas e projetos concretos

Número de pedidos recebidos; global grau de aceitação dos pedidos; projetos concretos de solidariedade ou sustentabilidade levados
a cabo; parcerias existentes com organizações solidárias

Nivelar os pratos da balança – Estudo da Comunicação Organizacional como fator de sustentabilidade nas parcerias estratégicas entre organizações solidárias e empresas |508

Organizações solidárias

Missão
Propósito

Fatores
diferenciadores

CAIS
A CAIS é um projeto policêntrico de capacitação e autonomização, que prioriza a
inserção do mercado de trabalho

Associação Bagos d'Ouro
A ABO é um projeto educativo que visa dar a crianças e jovens do Douro as condições
necessárias para que cumpram o seu potencial escolar e se insiram na vida ativa
Todos os trabalhadores da ABO estão sintonizados com a sua missão

Instrumentos

A CAIS utiliza negócios sociais para preparar os utentes para a vida profissional

Dá às famílias um apoio global, por vezes assistencialista, mas sobretudo educativo

Compromisso

A CAIS só pode cumprir a missão com a colaboração ativa dos utentes e exige, por
exemplo, aos vendedores da Revista o cumprimento de regras estritas

Assina um compromisso com crianças e famílias, com obrigações mútuas e metas
definidas, cuja reiterada violação leva ao fim do apoio, para evitar o assistencialismo

Proximidade ao meio empresarial

Proximidade ao meio empresarial

Valência de âmbito nacional

Valência de âmbito local (Douro)

Acrescenta valor nas três vertentes da sustentabilidade

Trabalho de proximidade, no território, nas escolas e nas casas de família

Capacidade para utilizar fontes alternativas de financiamento, como fundos europeus

Estrutura profissionalizada

A sua valência é de âmbito nacional

Capacidade para utilizar fontes alternativas de financiamento, como fundos europeus

Notoriedade da organização solidária ou dos projetos

Rede de contactos dos fundadores

Os utentes reconhecem a sua capacidade transformadora

Inspira-se na rede de figuras tutelares que existiram, em tempos

Vantagens
competitivas

O trabalho desenvolvido ao longo dos anos traz-lhe credibilidade

Utiliza uma metodologia de intervenção social própria, com base científica
Adota métodos de gestão com rigor empresarial. Contas são certificadas por ROC

Desvantagens

Própria

Imagem pública está associada a situações humanas limite

Notoriedade da fundadora leva potenciais parceiros a acreditarem serem
desnecessários

CAIS tem consciência da importância do pilar económico da sustentabilidade

A ABO tem consciência da importância do pilar económico da sustentabilidade, a
ponto de só ter arrancado depois de angariar fundos

A legislação dificulta a obtenção de sustentabilidade, em concreto, económica
A CAIS faz esforços comerciais e ajusta modelos de negócio para assegurar a
sustentabilidade dos seus negócios sociais

A expansão da ABO é feita mediante uma análise dos custos
Todas as organizações solidárias têm a responsabilidade perante quem apoia de
garantir a sua sustentabilidade, de médio e longo prazo
Os parceiros empresariais incentivam a ABO a adotar práticas de boa gestão
A ABO pede pequenas quantias a cada um dos parceiros empresariais

Postura perante
a
sustentabilidade
De outras
organizações
solidárias

Por norma concentram-se na sua atividade principal e são passivas face à
sustentabilidade, apesar de serem confrontadas com a necessidade de a assegurar

Todas as organizações solidárias têm de se preocupar com a sua sustentabilidade

Por norma não têm as competências técnicas para assegurar a sua sustentabilidade

O ideal seria que as organizações solidárias só se preocupassem com a sua missão

A maioria das organizações solidárias depende de apoios do Estado, que chegam com
atraso no tempo, e de mecenas, que os podem retirar a todo o momento
Devem encontrar garantir autonomia financeira, sem depender do Estado ou mecenas
Todas as organizações solidárias têm de ser inovadoras
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Organizações solidárias

Sede e polos
Indicadores
económicos,
financeiros
e de estrutura

Orçamento
Origem das
receitas
Número de
trabalhadores
Equipa ligada à
comunicação

Da proatividade

CAIS

Associação Bagos d'Ouro

Tem sede em Lisboa e um polo no Porto

Tem sede em São João da Pesqueira e gabinete central no Porto. No Douro, o trabalho
é realizado dentro das escolas e das casas de família
A ABO cresce a cada ano e, em 2016, totalizava um orçamento de 340 152 euros

A CAIS tem diminuído a estrutura e orçamento. Em 2016, ascendia a 632 396 euros
O contrato assinado com a Segurança Social faz com que os subsídios sejam a maior
rubrica das receitas; o mecenato surge em segundo lugar
Em 2014, tinha de 22 trabalhadores, dos quais sete com estágio profissional e um
com Contrato Emprego-Inserção +, de acordo com o relatório e contas desse ano
O departamento de comunicação conta com uma pessoa a tempo inteiro

Perante a inexistência de financiamento público, os donativos em dinheiro estáveis
respondem por 31% da receita. O resto vem de outros donativos e vendas próprias
Em meados de 2017, tinha quatro psicólogos no terreno, uma coordenadora geral e
uma pessoa a tempo parcial na área administrativa e de contabilidade
Não existe uma pessoa específica na área da comunicação. A responsabilidade recai
sobre a coordenadora geral, mas é partilhada por todos

É proactiva na integração em redes solidárias, de mentores, voluntários e empresas

A missão da ABO não era cumprida por qualquer outra organização solidária

O trabalho em rede é transversal a toda a atuação da CAIS

A ABO trabalha em rede com outras organizações solidárias

O trabalho em rede é fundamental para o sucesso da CAIS
A network é importante na abordagem inicial a potenciais parceiros

A missão da ABO envolve toda a comunidade
O trabalho em rede é fundamental
Em Portugal, é difícil trabalhar em parceria

Postura perante Do ambiente
a comunicação relevante
e o trabalho
em rede

Da comunicação

Há projetos solidários a falar por falta de network
Construir uma rede de contactos suficiente para lançar um projeto solidário está ao
alcance de qualquer pessoa, com o perfil certo
A falta de profissionalismo das organizações solidárias dificulta a comunicação

O networking é fundamental para um primeiro contacto

A estratégia de comunicação não está formalizada, traduzida em orientações sobre
métodos, públicos-alvo a atingir e metas a alcançar; é intuitiva, resultado da
experiência

A estratégia de comunicação não está formalizada, traduzida em orientações sobre
métodos, públicos-alvo a atingir e metas a alcançar; mas garante que a metodologia
seguida lhe permite comunicar de igual forma com todos os parceiros
A ABO sabe que a comunidade se envolve quando se cria um movimento social

Estado atual
Do ambiente
relevante

Organizações solidárias têm procedimentos diferentes dos das empresas

Recetividade da comunidade local à ABO é variável até porque as pessoas do Douro
são naturalmente (e com razão histórica) desconfiadas de quem vem de fora

As organizações solidárias estão pressionadas pela redução do financiamento do
Estado e pelas crescentes necessidades dos utentes

ABO trabalha com famílias que não têm hábitos de organização de estudo, não
valorizam a educação e/ou estão desestruturadas

As organizações solidárias estão pressionadas pelas crescentes necessidades dos
utentes

A ABO trabalha numa região caracterizada pelo desemprego, precariedade e pobreza,
pelo alcoolismo e violência ou abandono doméstico e pela solidão e isolamento
A comunidade do Douro não valoriza o potencial do território
A ABO atua num território com pouca estrutura familiar

Tendência

Organizações solidárias estão a mudar e a aprender a conviver com o mundo
empresarial
As organizações solidárias estão a profissionalizar-se
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Parceiros empresariais

Caracterização
global

Principais dados
biográficos

Localização
funcional da RSE

Unicer

Symington

Fundada em 1890, é controlada pelos grupos Violas, Arsopi, BPI e Carlsberg

Empresa 100% familiar, resultante de um legado de 14 gerações

É a maior empresa de bebidas de Portugal
É detentora de marcas como a Super Bock e a Pedras
Em 2015, (último relatório de gestão disponível) empregava 1297 trabalhadores
Em 2016, gerou um volume de negócios de 451 milhões de euros, 25% dos quais
resultado de exportações
A área da RSE passou por vários departamentos até estabilizar na Comunicação (que
exclui o Marketing)

É a segunda maior empresa de vinho do Porto e Douro
É detentora da marca de vinho do Porto mais admirada do mundo, a Graham's
Em 2016, empregava 550 trabalhadores
Em 2016 gerou um volume de negócios na casa dos 90 milhões de euros, quase todo
resultado de exportações

A área global da comunicação reporta diretamente à administração

Tem uma área Comunicação e Marketing, a quem deliberadamente não entrega a RSE

A tutela sobre a RSE está entregue à pessoa do diretor-geral

O gabinete de comunicação externa e RSE tem duas pessoas

Enquadramento
A comunicação externa e responsabilidade social têm cerca de 50% do orçamento
da RSE
para comunicação, apesar de os orçamentos terem diminuído com a crise
Envolvimento da
na estrutura
estrutura global da
da empresa
A área da RSE colabora com todas as restantes áreas funcionais da Unicer
na RSE
O envolvimento direto dos trabalhadores na seleção e execução dos projetos solidários
– como o Natal solidário – é a razão do seu sucesso
Criou um email dedicado a pedidos de apoio de organizações solidárias e garante
Meios de contacto
responder a todos os contactos

Tradução concreta
do carácter
estratégico da RSE
RSE enquanto
atividade
estratégica

Assegura ter um posicionamento acessível às organizações solidárias, pelos
tradicionais meios de comunicação

Administração quer que Unicer tenha impacto nas comunidades locais onde opera

A Symington quer integrar a RSE na macroestrutura, para criar valor a longo prazo

A Unicer sempre fez RSE, ainda que nem sempre estratégica

Discute internamente as melhores práticas. Já identificou a necessidade de melhor
estruturar o projeto de RSE

A Unicer tornou a RSE estratégica, concentrada nas áreas da educação para o
empreendedorismo e das indústrias criativas

As intervenções social, ambiental e económica estão interligadas. Aliam o benefício
ambiental ao económico, diminuem custos e são um elemento diferenciador

Garante que RSE está no âmago da sua estratégia mobilizando pivots em todas as
seções

Assegura estar na linha da frente da cidadania, mas reconhece ser possível melhorar a
cidadania, nomeadamente no combate ao desemprego e precariedade

Define prioridades, metas, métricas de avaliação do seu programa de RSE

Produz um relatório anual de sustentabilidade, de acordo com a Global Reporting
Initiative, e divulga-o dentro da empresa; admite vir a divulgá-lo publicamente

Promove a capilaridade na seleção e execução dos projetos solidários

Sanar
contradições

Existe um envolvimento pessoal direto dos proprietários e gestores da empresa com o
programa de RSE

Sabe que o alcoolismo é um dos problemas dos utentes da CAIS, mas assegura
esforçar-se por promover o consumo moderado e responsável

Comunica casuisticamente as iniciativas de RSE. Pondera fazê-lo de forma sistemática
Para proteger a saúde financeira da empresa (de caráter familiar e centenário), paga a
fornecedores ao preço de mercado, apesar de a pobreza ser causadora do insucesso
escolar das crianças que apoia através da ABO. Ressalva que mantém com eles
relações de longo prazo
Sabe que o alcoolismo dos pais é causa do insucesso escolar das crianças que apoia
através da ABO um dos problemas dos utentes da CAIS, mas assegura que os seus
produtos não são responsáveis por esse alcoolismo
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Parceiros empresariais
Unicer

Symington

A Unicer mantém parcerias com relativo grau de estabilidade com cerca de 50
organizações solidárias

A Syminton tem inúmeras parcerias estáveis, incluindo com a Bagos d'Ouro, o Hospital
Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Institute of Masters of
Wine, O Banco Alimentar contra a Fome, o Pirilampo Mágico ou a Vida Norte

Tem um programa interno de voluntariado, já com hábitos enraizados, estruturado por
um manual e sem um limite de horas

Recebe entre cinco e dez pedidos de apoio por mês e diz ser relativamente benévola
na resposta
Tem uma política forte de aprovisionamento local, apesar de os custos serem mais
altos

Associou-se à Rede Europeia Anti-Pobreza e ao GRACE para que a ajudem a selecionar
projetos solidários

Cultiva a maior área de vinha biológica de Portugal e contribui para a biodiversidade
mantendo castas tradicionais

Desde 2012, os projetos solidários de Natal, cofinanciados pela sede, são organizados
pelos trabalhadores dos estabelecimentos locais da Unicer, responsáveis pelo contacto
com stakeholders e mecenas locais e pela sua execução

Participa em órgãos de governação de instituições de ensino superior e organizações
não-governamentais

Promove projetos de educação e colabora com outros, na mesma área, ligados à
educação

Participa em projetos de investigações ligados a aves de rapina, ao chasco-preto ou a
morcegos do Tua

Recebe uma média de 50 pedidos por dia de organizações solidárias

Medidas
e projetos
concretos

Promove o Prémio Nacional Indústrias Criativas – Super Bock/Serralves
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Apêndice 8 – Matriz de análise dos Protocolos Abrigo

2002-2003

2005-2006

2007-2008

2009-2010

2011-2012

2013-2014

25

28

Número de empresas signatárias
5

10

21

22

Considerandos iniciais
O Bem Comum é o
objetivo do agir
humano e não
dispensa a
colaboração de
ninguém

O Bem Comum é o
objetivo do agir
humano e não
dispensa a
colaboração de
ninguém

O Bem Comum é o
objetivo do agir
humano e não
dispensa a
colaboração de
ninguém

O Bem Comum é o
objetivo do agir
humano e não
dispensa a
colaboração de
ninguém

Cais é um
"instrumento válido e
eficaz de
autovalorização dos
Sem-abrigo"

Cais é um
"instrumento válido e
eficaz de
autovalorização dos
Sem-abrigo"

Cais é um
"instrumento válido e
eficaz de
autovalorização dos
Sem-abrigo", com
"estratégias de
inclusão e de
intervenção
sociocultural e
política"

Cais é um
"instrumento válido e
eficaz de
autovalorização dos
Sem-abrigo", com
"estratégias de
inclusão e de
intervenção
sociocultural e
política"

Cais é um
"instrumento válido e
eficaz de
autovalorização dos
Sem-abrigo", com
"estratégias de
inclusão e de
intervenção
sociocultural e
política"

Cais é um
"instrumento válido e
eficaz de
autovalorização dos
Sem-abrigo", com
"estratégias de
inclusão e de
intervenção
sociocultural e
política"

A venda da revista é
uma oportunidade de
interação com
pessoas socialmente
inseridas

A venda da revista é
uma oportunidade de
interação com
pessoas socialmente
inseridas

As empresas
reconhecem o papel
"fundamental" na
construção do Bem
Comum e o
imperativo ético da
cidadania
empresarial, não em
função do Marketing,
moda ou
circunstância, mas
"do cuidado que nos
devemos uns aos
outros"

As empresas
reconhecem o papel
"fundamental" na
construção do Bem
Comum e o
imperativo ético da
cidadania
empresarial, não em
função do Marketing,
moda ou
circunstância, mas
"do cuidado que nos
devemos uns aos
outros"

As empresas
reconhecem o papel
"fundamental" na
construção do Bem
Comum e o
imperativo ético da
cidadania
empresarial, não em
função do Marketing,
moda ou
circunstância, mas
"do cuidado que nos
devemos uns aos
outros"

As empresas
reconhecem o papel
"fundamental" na
construção do Bem
Comum e o
imperativo ético da
cidadania
empresarial, não em
função do Marketing,
moda ou
circunstância, mas
"do cuidado que nos
devemos uns aos
outros"

Um pequeno salário
evita mendicidade e o
pequeno crime

Um pequeno salário
evita mendicidade e o
pequeno crime

Os critérios
orientadores do
investimento em
capital humano e
financeiro são
definidos em função
das pessoas

Os critérios
orientadores do
investimento em
capital humano e
financeiro são
definidos em função
das pessoas

Os critérios
orientadores do
investimento em
capital humano e
financeiro são
definidos em função
das pessoas

Os critérios
orientadores do
investimento em
capital humano e
financeiro são
definidos em função
das pessoas
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Outras provisões
2002-2003

2005-2006
Admite e regula a
entrada de novos
parceiros

2007-2008

2009-2010

2011-2012

2013-2014

Admite e regula a
entrada de novos
parceiros

Admite e regula a
entrada de novos
parceiros

Admite e regula a
entrada de novos
parceiros

Admite e regula a
entrada de novos
parceiros

Especifica os benefícios
fiscais do mecenato

Omisso

Especifica os benefícios
fiscais do mecenato

Especifica os benefícios
fiscais do mecenato

Especifica que
alterações ao PA só por
escrito, em Protocolo
de Alterações

Especifica que
alterações ao PA só por
escrito, em Protocolo
de Alterações

Especifica que
alterações ao PA só por
escrito, em Protocolo
de Alterações

Especifica que
alterações ao PA só por
escrito, em Protocolo de
Alterações

Especifica os termos da
comunicação entre
signatários

Especifica os termos da
comunicação entre
signatários

Especifica os termos da
comunicação entre
signatários

Especifica os termos da
comunicação entre
signatários
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