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RESUMO 

 

A Responsabilidade Social Empresarial representa um dos destaques das 
discussões sobre o papel das empresas e seu compromisso com os diversos 
públicos com a qual se relacionam. Por isso mesmo, este tema tem demandado 
esforços e a atenção das empresas e de diferentes setores da sociedade e do 
governo implicando, desta forma, numa concepção de Responsabilidade Social 
para além do que determina a lei tendo, ainda, as empresas que atuar de maneira 
responsável com todos seus stakeholders. Um dos aspectos do compromisso 
social se refere ao público interno como um diferencial competitivo das empresas 
no processo de gestão. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 
identificar se empresas de pequeno porte do ramo industrial desenvolvem práticas 
internas de Responsabilidade Social Empresarial. Este trabalho, de caráter 
qualitativo, foi delineado por meio de pesquisa descritiva realizada em empresas 
localizadas na região do Grande ABC, selecionados a partir do Guia ABCD. Para 
tanto, utilizou-se de questionário estruturado, adaptado do instrumento de coleta 
de dados desenvolvido pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social 
Empresarial em parceria com o Sebrae, como instrumento de coleta. O 
questionário foi aplicado em 14 empresas do Grande ABC do ramo industrial. Os 
resultados demonstraram que as empresas pesquisadas possuem, em sua 
maioria, práticas de responsabilidade social interna, principalmente, as práticas 
que não necessitam de grande investimento ou são determinadas pela lei. Outras 
empresas que não possuem as referidas práticas estão em processo de 
conscientização. 

 

 
Palavras Chave: Responsabilidade Social, Responsabilidade Social Interna, 
Práticas Trabalhistas, Pequenas Empresas, Ramo Industrial e Grande ABC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Corporate Social Responsibility is one of the highlights in discussions about the 

role of business and its commitment to the diverse audiences that relates. This 

theme has demanded attention and efforts of companies and different sectors of 

society and government. This requires a design that Social Responsibility beyond 

what the law requires, and companies that act responsibly with all its stakeholders. 

One aspect of social commitment refers to the workforce as a competitive 

advantage in business process management. Thus, this study aims to identify 

whether small businesses in the industrial sector, develop internal practices of 

Corporate Social Responsibility. The work is predominantly qualitative, using 

descriptive held in companies located in the Greater ABC region, selected from 

the ABCD guide. For both structured questionnaire was used, adapted from data 

collection instrument developed by the Ethos Institute for Corporate Social 

Responsibility in partnership with the Sebrae. The questionnaire was administered 

in 14 companies in the Greater ABC's industrial sector. The results showed that 

the surveyed companies, mostly internal social responsibility practices, especially 

practices that do not require large investments or are determined by law. Other 

companies that lack such practices are in the process of awareness. 

 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Social Responsibility Internal, Labor 
Practices, Small Business, Personnel Management and Grande ABC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma pergunta vem ecoando cada vez mais forte em várias esferas da 

sociedade: a quem e a que serve uma empresa? No passado, esta pergunta 

possuía uma resposta clara, hoje não mais, porque os termos dos negócios 

mudaram. A ideia de produção a qualquer preço e a qualquer custo vem sendo 

questionada e criticada pela proposta de se produzir hoje e garantir que as 

gerações futuras também possam produzir e satisfazer suas necessidades, sendo 

a propriedade substituída pelo investimento. 

Ao contrário de uma realidade vivida há alguns anos, hoje não existe 

inovação tecnológica que leve a empresa ao menor custo, maior produtividade, 

melhor produto, entre outros, que não possa ser copiada por outra empresa 

concorrente, levando esta ao mesmo patamar de competitividade da empresa que 

criou a inovação, tornando cada vez mais claro que os ativos de uma empresa, na 

verdade, são constituídos, principalmente, pelos seus funcionários e 

colaboradores e não apenas, e tão somente, por máquinas, equipamentos e 

instalações como se pensava até pouco tempo.  

Assim, é preciso pensar um novo sentido para os principais objetivos e sobre 

o propósito do existir das organizações, considerando a ideia de que são 

comunidades geradoras de riquezas, que possuem colaboradores realizadores e 

não, simplesmente, empregados executores e cumpridores de ordens. Estes 

colaboradores devem ser estimulados em sua criatividade e na valorização de 

suas ações, levando em conta as necessidades da sociedade em apenas 

transformar as necessidades dos gestores e acionistas em um objetivo único e 

principal, pois a empresa não está isolada de seu contexto. 

Seria, então, o propósito de uma empresa obter lucro de modo que possa 

fazer mais e melhor e ser responsável pelos seus atos e pela comunidade em que 

atua? 

Essa questão suscita a reflexão, pois não há consenso em relação a 

Responsabilidade Social (ASHLEY, 2004) e algumas vertentes teóricas, 

produzidas nos últimos 30 anos, a criticam. Entre estas vertentes se destaca os 

conceitos da propriedade de Friedman (1970) e Jones (1996). Em seus 

argumentos Friedman (1970) afirma que a direção corporativa, como agente dos 

acionistas, não tem o direito de fazer nada que não atenda ao objetivo de 
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maximização dos lucros, mantidos os limites da lei. Agir diferente é uma violação 

das obrigações morais, legais e institucionais da direção da corporação.  

Para Friedman (1970), outras instituições como governo, igrejas, sindicatos 

e organizações sem fins lucrativos existem para atuar sobre as funções 

necessárias ao cumprimento da Responsabilidade Social Empresarial. Gerentes 

de grandes corporações não têm competência técnica, tempo ou mandato para 

tais atividades que, por sua vez, constituem uma tarifa sobre os lucros dos 

acionistas. 

Ainda segundo Friedman (1970), a empresa socialmente responsável é 

aquela que responde às expectativas de seus acionistas, assim, a empresa 

socialmente responsável é aquela que se atenta para lidar com as expectativas 

de seus stakeholders atuais e futuros. 

Segundo Jones (1996), o conceito e o discurso de ética e Responsabilidade 

Social Empresarial carecem de coerência teórica. Os argumentos a favor seriam 

enquadrados em dois pontos básicos: ético e instrumental. Ainda segundo Jones 

(1996), os argumentos éticos derivam dos princípios religiosos e das normas 

sociais prevalecentes, considerando que as empresas e as pessoas que nelas 

trabalham deveriam se comportar de maneira socialmente responsável por ser a 

ação moralmente correta, mesmo que envolva despesas improdutivas para a 

companhia. Já os argumentos na visão instrumental consideram que há uma 

relação positiva entre o comportamento socialmente responsável e o desempenho 

econômico da organização (JONES,1996). 

A área acadêmica destacou-se nos últimos dez anos pelos argumentos a 

favor da Responsabilidade Social Corporativa, com os trabalhos de Carroll (1979, 

1991, 1994), Donaldson e Dunfee (1994), Frederick (1994, 1998) e Wood (1991). 

Mas, em decorrência de abordagens teóricas e terminológicas tão distintas umas 

das outras, não há uma definição única sobre Responsabilidade Social 

Empresarial.  

É possível encontrar na literatura várias denominações que definem esta 

preocupação, tais como, Cidadania Corporativa (CC), Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) ou, ainda, Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Há, 

ainda, autores, dos quais se destacam Agnelli (2010) e Medeiros (2006), que 

utilizam o termo Investimento Social Privado (ISP). 
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 É possível identificar as três principais abordagens teóricas sobre o tema 

Responsabilidade Social Empresarial, conforme apresentado no Quadro 01: 

 

Quadro 01 – As três principais abordagens teóricas da Responsabilidade 

Social Empresarial: 

empresas. (CARROLL E BUCHHOLTZ,2000;

DONALDSON E PRESTON, 1995).

produtos (KREITLON, 2004).

Abordagem Social ou Contratual

Abordagem Gerencial ou 

Estratégica

O foco principal desta abordagem é a produção de

 ferramentas de gestão que sejam capazes de

melhorar o desempenho social e ético das 

Abordagem Ética ou Normativa

A sociedade reconhece a empresa como agente 

lhe concedendo autoridade para utilizar recursos 

Argumento se baseia no fato de que as atividades

empresariais estão sujeitas ao julgamento moral, 

(FRENCH,1995).

naturais, empregar pessoas e comercializar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Estes temas começaram a aparecer na literatura sobre gestão ainda nas 

décadas de 1970 e 1980, com o surgimento do chamado movimento verde. Mas 

agora, em pleno século XXI, esse tipo de discussão já não acontece 

paralelamente à vida das organizações, mas dentro destas. Organizações em 

todo o mundo, assim como suas partes interessadas, estão se tornando cada vez 

mais cientes das necessidades e dos benefícios do comportamento socialmente 

responsável. 

Segundo a ISO 26000 (2010), a percepção e a realidade do desempenho 

em Responsabilidade Social da organização podem influenciar, alem de outros, 

os seguintes fatores: vantagem competitiva; sua reputação; sua capacidade de 

atrair e manter trabalhadores e/ou conselheiros, sócios e acionistas, clientes ou 

usuários; a manutenção da moral, do compromisso e da produtividade dos 

empregados; a percepção de investidores, doadores, patrocinadores e da 

comunidade financeira; sua relação com empresas, governos, a mídia, 

fornecedores, organizações similares e a comunidade em que opera. 

 Ainda, segundo a ISO 26000 (2010), em uma empresa de pequeno porte a 

integração da Responsabilidade Social pode ser realizada por meio de ações 
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práticas, simples e com boa relação custo benefício, não precisando ser complexa 

ou dispendiosa. Devido a seu pequeno porte e potencial de flexibilidade e 

inovação, as empresas de pequeno porte poderão, de fato, oferecer 

oportunidades especialmente boas para a Responsabilidade Social. São 

geralmente mais flexíveis em termos de gestão organizacional, frequentemente 

têm um contato próximo com as comunidades locais e a direção, normalmente, 

exerce uma influência mais imediata nas atividades da organização.   

Para Oliveira (2008), o impacto social das empresas não é só na produção. 

Empresas podem interferir nos preços e na acessibilidade dos produtos aos 

consumidores, na taxa de câmbio com transferência de lucros, exportação e 

importação e mesmo no desenvolvimento local com a possibilidade de gerar 

novos negócios a partir das atividades da empresa. 

 Segundo argumenta Oliveira (2008), este raciocínio não trata somente de 

empresas multinacionais, que têm um impacto global, empresas pequenas têm 

uma atuação econômica relevante em nível local em muitos lugares do mundo.  

Segundo o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), atualmente as 

MPE’s (Micro e Pequenas Empresas) são responsáveis por 52,3% do emprego 

formal em todo país, equivalente a 13 milhões de trabalhadores, com uma massa 

salarial de R$ 1,38 trilhões de Reais, sendo responsável pelo aumento do poder 

de compra do mercado interno e da alavancagem da economia brasileira. 

Muitas empresas têm uma relação bem próxima com a sociedade investindo 

em projetos sociais, mesmo que não sejam reconhecidos como ações de 

Responsabilidade Social. Neste contexto, o Instituto Ethos de Responsabilidade 

Social (2000), afirma que a empresa é socialmente responsável quando vai além 

da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as condições 

adequadas de segurança e saúde para os trabalhadores e faz isso por acreditar 

que assim será uma empresa melhor e estará contribuindo para a construção de 

uma sociedade mais justa revelando, por sua vez, que a prática da 

Responsabilidade Social interna pode ser um caminho para o desenvolvimento de 

um ambiente de trabalho saudável e propício à realização profissional das 

pessoas. A empresa, com isso, aumenta sua capacidade de recrutar e manter 

talentos, fator chave para seu sucesso em uma época em que criatividade e 

inteligência são recursos cada vez mais valiosos. Assim, torna-se inegável o 

poder econômico das empresas em todos os níveis: local, nacional e global, 
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gerando impactos econômicos, sociais, ambientais e políticos, que não podem ser 

ignorados pela sociedade.  

Segundo o Instituto Ethos, independente do porte ou segmento, as 

organizações passam a investir cada vez mais na qualidade de seus 

relacionamentos com os diversos públicos e esferas da sociedade.  Em 

decorrência disso, diferente do passado, as organizações vivem um momento em 

que o tema Responsabilidade Social passa a estar presente, cada vez mais, nas 

agendas das pequenas e médias empresas. O mercado econômico atual, com 

toda sua complexidade, faz com que as empresas voltem a se organizar e rever 

seus conceitos e práticas atuais para enfrentarem com posicionamento ético e 

responsável um mercado cada vez mais competitivo onde, segundo Melo Neto 

(2001), a produtividade é o maior retorno obtido pela empresa tendo, como 

decorrência, a maior satisfação e capacitação dos seus empregados e a gestão 

dos investimentos sociais no seu público interno.  

A partir da perspectiva de que as ações de Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) não estão restritas às grandes corporações ou empresas 

multinacionais, mas também, podem estar presentes em empresas de pequeno 

porte, é que se delimitam como objetivos deste trabalho:  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.2 Objetivo Geral:  

-Identificar se empresas de pequeno porte, localizadas na região do Grande 

ABC, desenvolvem práticas internas de Responsabilidade Social. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos: 

-Relacionar as atuais práticas internas de Responsabilidade Social 

Empresarial; 

-Caracterizar as atuais práticas Internas de Responsabilidade Social.  

-Mapear as empresas de pequeno porte existentes no Grande ABC 

-Classificar / estudar as práticas internas de Responsabilidade Social 

existentes. 

No próximo capítulo inicia-se a discussão teórica que permeia esse estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com objetivo de explorar os diversos aspectos que são inerentes ao tema 

em questão, torna-se necessário relacionar a ideia de alguns autores, seus 

ângulos e formas de análise. Também é relevante para este estudo especificar a 

evolução das correntes teóricas e do próprio conceito. 

 

2.1 O Conceito de Responsabilidade Social Empresarial 

 Os preceitos econômicos que predominaram no século XX, e que alicerçam a 

lógica dos negócios, foram caracterizados pela intensa utilização da tecnologia, a 

qual resultou em desemprego; na ênfase no mercado internacional em 

substituição ao doméstico e na reorganização interna das empresas na 

incessante busca de ampliar a produtividade em detrimento da produção.  

 Nesta perspectiva, a Responsabilidade Social Empresarial é um tema de 

destaque, atualmente, importante no contexto das organizações.  Segundo Davis 

(1960), a Responsabilidade Social da empresa seria a resposta e a consideração 

às questões para além das estritamente econômicas, técnicas e legais do 

funcionamento da empresa. 

As discussões sobre Responsabilidade Social Empresarial começaram a 

aparecer na literatura sobre gestão ainda nas décadas de 1970 e 1980, como 

podemos observar na figura 01: 

 

Empresa responsável para quem? 

                                      _ Acionistas                                                visão clássica 

                                      - Comunidade                                             visão mais divulgada        

                                      - Empregados  

                                      - Natureza, governo                                                                                           

                                       - Redes de fornecedores 

                                       - Consumidores / compradores 

                                       Visões - Atuais e futuros stakeholders, sociedade sustentável. 

 

 

Figura 01 – Tendências Históricas de Ética e Responsabilidade Social Empresarial 

Fonte: Adaptado de Ashley, (2004, p. 20). 

      1970                     

          | 

          |               

          |                          

          | 

      2000 

Amplitude de 

visão e 

mudança. 

      

Visões         

menos 

divulgadas. 
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A Responsabilidade Social Empresarial segundo Pereira e Campos Filho 

(2006), apresenta três correntes que evoluem ao longo do tempo:  

- Ética Empresarial (Business Ethics), abordagem normativa; 

- Empresa e Sociedade (Business & Society), abordagem social contratual; 

- Gestão de Temas Sociais (Social Issues Management), abordagem 

gerencial ou estratégica. 

 Em 1970, as afirmações de Friedman, contrárias ao investimento das 

empresas em ações de Responsabilidade Social, geraram críticas ao seu 

posicionamento. Por meio da retomada do tema, por vários autores, criou-se a 

Business Ethics. 

 Outros representantes deste movimento, como Enderle e Tavis (1998), 

apresentam um modelo em que as dimensões econômica, social e ambiental são 

consideradas em três níveis éticos: 

1. Neste nível, a empresa deve atender a requisitos mínimos éticos, sem 

os quais o negócio não pode sobreviver como: não fraudar os 

consumidores ou não explorar os funcionários; 

2. A empresa deve criar e manter relações de confiança com os 

stakeholders, como ajudar um funcionário com dificuldades ou 

recompensar a comunidade por danos que a empresa tenha causado. 

São requisitos para um perfeito funcionamento da economia. 

3. Deve haver na empresa aspirações a ideais éticos, com a superação 

dos comportamentos reativos, sendo proativo, o que cria a identidade 

das empresas. 

Para Enderle e Tavis (1998), toda a empresa é um ator moral, com 

responsabilidades econômicas, sociais e ambientais, alem de estar inserida em 

um ambiente de constantes transformações. Todos estes aspectos são 

subsistemas de um sistema maior, estando inter-relacionados, onde qualquer 

mudança em um destes subsistemas provoca um desequilíbrio em todo o 

sistema. 

 Na década de 1980, com a revolução decorrente das novas tecnologias e na 

eminência da globalização, surge a corrente Empresa e Sociedade (Business e 

Society) que, de acordo com Wartick e Cochran (1985), define um contrato entre 

a empresa e a sociedade que funciona como uma forma de ajustar o 

comportamento dos negócios aos objetivos sociais. Assim, enquanto o negócio 
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desempenha o papel de agente moral na sociedade, esta legitima as ações das 

empresas, tendo em vista os valores e o padrão moral que a própria instituição 

empresarial ajudou a construir. 

Destacam-se como os principais autores e pensadores desta corrente 

Carroll (1979, 1991 e 1994), Donaldson e Dunfee (1994), Frederick (1994, 1998) e 

Wood (1991).  

 A corrente Business & Society tem como um de seus pilares a teoria dos 

stakeholders, que trata da relação da empresa com o conjunto de partes 

interessadas. O conceito de Responsabilidade Social Empresarial, para Ashley 

(2004), não pode ser reduzido a uma dimensão “social” da empresa, mas 

interpretado por meio de uma visão integrada de dimensões econômicas, 

ambientais e sociais que, reciprocamente, se relacionam e se definem. A 

corporação, vista apenas como uma coleção de ativos e passivos mensuráveis 

financeiramente e de propriedade de seus acionistas ou proprietários, aponta para 

uma responsabilidade muito mais nítida desses sobre as chamadas 

“deseconomias” externas, que seriam consideradas internas em uma corporação 

inclusiva de suas relações com seus stakeholders. Neste sentido, Ashley (2004) 

aponta duas abordagens para a gestão empresarial: 

- Abordagem tradicional, que busca maximização racional da riqueza dos 

acionistas ou proprietários da empresa, que tem como principais premissas a 

mercantilização das relações sociais e o consumerismo. 

- Abordagem ecocêntrica, que requer um novo modelo mental para o 

conceito de empresa descentralizando-a no escopo de discussão, quanto às 

relações de produção e consumo nas coletividades e levando em conta as 

relações recíprocas do ser humano e natureza, sem limites temporais e espaciais. 

As duas abordagens da gestão empresarial destacadas por Ashley (2004) 

são detalhadas no quadro 02: 
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Quadro 02 – Gestão Tradicional versus Gestão Ecocêntrica: 

Gestão Tradicional Gestão Ecocêntrica 

Objetivo Crescimento econômico e 

lucros. 

Riqueza dos acionistas 

Sustentabilidade e qualidade de vida. 

Bem estar do conjunto de 

stakeholders. 

Valores Antropocêntrico. 

Conhecimento racional e 

“pronto para uso”. 

Valores patriarcais. 

Biocêntrico ou Ecocêntrico. 

Intuição e compreensão. 

Valores femininos pós-patriarcais. 

Produtos Desenhado para função, estilo 

e preço. 

Desperdício de embalagens. 

Desenho para ambiente. 

Embalagens não agressivas ao 

ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                               

Sistema de 

produção 

Intensivo em energia e 

recursos. 

Eficiência técnica. 

Baixo uso de energia e recursos. 

Eficiência ambiental. 

 

 

Organização 

Estrutura hierárquica. 

Processo decisório autoritário. 

Autoridade Centralizada. 

Altos diferenciais de renda. 

Estrutura não hierárquica. 

Processo decisório participativo. 

Autoridade descentralizada. 

Baixos diferenciais de renda. 

 

 

Ambiente 

Dominação sobre a natureza. 

Ambiente gerado como 

recurso. 

Poluição e refugo/lixo são 

externalidades. 

Harmonia com a natureza. 

Recursos entendidos como 

estritamente finitos. 

Eliminação/gestão de poluição e 

refugo/lixo. 

Funções de 

negócios 

Marketing age para o aumento 

do consumo. 

Finanças atuam para a 

maximização de lucros no 

curto prazo. 

Contabilidade dedica-se a 

custos convencionais 

Gestão de Recursos Humanos 

trabalha para o aumento da 

produtividade do trabalho. 

Marketing age para a educação do ato 

de consumo. 

Finanças atuam para o crescimento 

sustentável de longo prazo. 

Contabilidade focaliza os custos 

ambientais. 

Gestão de Recursos Humanos dedica-

se a tornar o trabalho significativo e o 

ambiente seguro e saudável para o 

trabalho. 

Fonte: Adaptado de Ashley (2004, p. 31). 
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Na proposta de Carroll (1991), há um modelo conceitual para gestores que 

contempla o significado amplo de Responsabilidade Social, incluindo uma 

variedade de responsabilidades nos negócios para com a sociedade e 

esclarecimentos sobre a proposta de gerar lucros e obedecer a lei. Estas ideias 

estão colocadas em forma de pirâmide com quatro dimensões: econômica, legal, 

ética e filantrópica, conforme a figura 02: 

 

 

 

 

 

 

Filantrópica 

Seja uma empresa Cidadã. 

Melhore a qualidade de vida. 

 

Ética 

Obrigações para fazer o que é certo, justo 

e correto, evitando prejudicar pessoas e meio 

ambiente. 

 

Legal 

A lei é a condição da sociedade do certo e do errado. 

obedeça as leis 

 

Econômico 

Seja rentável – Base que sustenta as demais responsabilidades 

    

Figura 02 – Pirâmide da Responsabilidade Social  

Fonte: Adaptado de Carroll (1991, p.42). 

 

Na base da pirâmide está o nível econômico. Antes de tudo, a empresa 

precisa apresentar rentabilidade e ter recursos para a realização de atividades 

socialmente responsáveis. 

Segundo Carroll (1991), os estágios da pirâmide não implicam em uma 

sequência, pois é importante alcançar resultados econômicos e cumprir as leis e 

regulamentos que confirmam o exercício da Responsabilidade Social Empresarial. 
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No entanto, este modelo apresenta limitações: uma delas é a utilização de uma 

forma piramidal, sugerindo uma hierarquia das responsabilidades, a filantropia 

como uma área isolada, e a falta de desenvolvimento teórico de cada domínio.  

Devido a estas limitações, o modelo piramidal foi reformulado por Schwartz e 

Carroll no ano de 2003. Este novo modelo foi composto por três domínios com 

igual nível de importância: econômico, legal e ético. Este novo modelo, também 

evidencia uma situação em que há atividades que estão sobrepostas, conforme 

figura 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figura 03 – Modelo dos Três Temas Centrais de Responsabilidade Social 
            Empresarial 
             Fonte: Adaptado de Schwartz e Carroll (2003, p. 519). 

 
 

- Domínio econômico: considera as atividades com impacto econômico 

positivo na empresa, que podem ser diretos, pelas ações que alavanquem as 

vendas ou pela diminuição de processos litigiosos. Ou indireto, por medidas que 

objetivem a elevação da moral dos funcionários ou a melhoria da reputação da 

empresa. 

- Domínio legal: neste domínio estão consideradas as respostas dadas pela 

empresa e que estão relacionadas às normas e princípios sobre aspectos 
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Cidadania empresarial 

A Empresa como boa 
cidadã. 

- Valor, equilíbrio e 

responsabilidade. 

Sustentabilidade 

Perspectiva de longo 
prazo, ligada à 
preservação 
ambiental. 

RSE  

Integrada aos 
interesses da 
sociedade e 

extensão das 
responsabilidades 

Ética nos Negócios 

Ligada aos temas do 
dever, dos direitos 

morais, justiça e 
virtude 

Gestão de         
stakeholders 

Relação com 
diferentes grupos 

legais. Este domínio está detalhado em três outras categorias: cumprimento 

da lei, contencioso civil e antecipação das mudanças nas leis. 

- Domínio ético: relaciona-se com a responsabilidade inserida nas questões 

ligadas às expectativas da população e com as questões globais, direcionadas 

aos stakeholders relevantes. Estão inseridos neste domínio, três padrões éticos: 

convencional, consequencial ou teológico e deontológico. 

No ano de 2008, Schwartz e Carroll, incluíram no modelo dos três domínios 

novas categorias socialmente responsáveis que, apesar de independentes, são 

complementares no campo da ética e da responsabilidade nos negócios, 

conforme ilustrado na figura 04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Novas Categorias Incluídas no Modelo dos Três Temas Centrais de 
Responsabilidade Social Empresarial 
 
Fonte: Adaptado de Schwartz e Carroll (2008, p.148). 

 
 

Os modelos de Carroll (1991, 2003 e 2008), não esgotam a abordagem 

sobre Responsabilidade Social Empresarial. Há na literatura sobre o assunto 

outras abordagens com outros modelos distintos. Segundo Turker (2009), de fato, 

tem sido feitas consideráveis tentativas de medir as atividades socialmente 

responsáveis das organizações.  
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É possível identificar, apesar da grande diversidade, dois tipos básicos de 

atuação das empresas com relação a Responsabilidade Social , segundo Fischer 

(2002) e Ashley (2002).  

Na visão de Fischer (2002), as ações sociais são consideradas como bens 

geradores de resultados para uma determinada população. Ashley (2002) 

considera estas ações como estratégias de negócio, objetivando o desempenho 

da empresa, de seus produtos e de suas marcas. 

Paralelamente a esta corrente, a partir dos inevitáveis conflitos existentes na 

relação entre empresas e sociedade surge, em meados de 1980, a corrente 

teórica social ensues management, tratando os problemas sociais como uma 

variável a ser considerada na gestão estratégica das empresas. Esta abordagem 

estratégica segundo Gendron (2000) reconhece que a empresa não existe em um 

ambiente apenas composto por agentes como consumidores, fornecedores e 

concorrentes, mas por cidadãos. Neste contexto, as empresas passaram a lançar 

mão de ferramentas de gestão na busca da maximização de seu desempenho 

moral e ético, transformando a sensibilidade organizacional em vantagem 

competitiva. (PEREIRA; CAMPOS FILHO, 2006). 

 

2.2 Cenários e Evolução da Responsabilidade Social Empresarial Mundial 

 A apresentação dos cenários e evolução da Responsabilidade Social 

Empresarial no mundo, não tem como propósito cobrir todos os dados históricos 

ocorridos ao longo dos anos e nem explicá-los em detalhes, mas propiciar um 

panorama geral para as alterações conceituais do termo.  

 

2.2.1 Primeira Fase da Responsabilidade Social Empresarial (1900 a 1960) 

No século XX, entre 1900 a 1960, com o surgimento das ciências 

administrativas e a rápida profissionalização dessa atividade nos Estados Unidos, 

deu-se início aos debates sobre a dimensão social das empresas. 

 Neste período havia um forte descontentamento por parte da população com 

os elevados lucros das empresas que operavam em monopólios. A sociedade 

discutia a justa distribuição das riquezas e o papel do estado. 

 Apoiado nos princípios básicos da filantropia, da governança e manifestações 

paternalistas do poder corporativo, nesta época é construído o conceito de 

Responsabilidade Social (Carroll, 1999). No curso de suas atividades, as 
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empresas foram estimuladas a serem generosas para com os desfavorecidos e a 

levar em conta os interesses de outros atores sociais. O conceito de 

Responsabilidade Social esteve associado à obrigação de produzir bens e 

serviços úteis, gerar lucros, criar empregos e garantir a segurança no ambiente de 

trabalho. 

 Neste período surgiu, também, a preocupação com a ética na condução dos 

negócios, causada pelos dilemas morais enfrentados por executivos de diversas 

empresas, levando à incorporação de princípios morais tradicionais de 

honestidade, integridade, justiça e confiança no mundo dos negócios. 

 Alguns dos principais fatos históricos que direta ou indiretamente contribuíram 

para a evolução do conceito de Responsabilidade Social no início do século XX 

são apresentados no quadro 03: 

 

Quadro 03 – Cenário Mundial na evolução da Responsabilidade Social Empresarial 

(1900 a 1960): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Alexandre (2008).  

 

 

 

 

 

Primeira grande guerra mundial; 

Caso Dodge x Ford: Corte Americana determina que a corporação existe para o 
benefício  de seus acionistas; 

Grande depressão Americana e crise na Bolsa de Nova York; 

Primeiras referências sobre RSE; 

Welfare State – O estado provedor das condições básicas para o desenvolvimento 
da sociedade; 

Segunda grande guerra mundial; 

Oliver Sheldon publica “The Philosophy of Management”, sugerindo que a 
administração das empresas seja guiada pela noção geral de serviço à 
comunidade; 

Fundada a ONU (Organização das Nações Unidas), organismo internacional para 
assegurar paz e o incentivo à cooperação. 
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2.2.2 Segunda Fase da Responsabilidade Social Empresarial (1960 a 1980) 

O cenário de turbulência e contestações sociais da década de 1960 foi, em 

parte, causador das tentativas de definir a RSE de maneira mais precisa 

(CARROLL,1999). Nesta fase, grandes empresas tornaram-se alvo de 

reivindicações e protestos, causados pela mobilização da sociedade e pelo 

fortalecimento dos princípios revolucionários que possibilitaram o surgimento de 

movimentos sociais organizados e que passaram a exercer forte pressão sobre as 

empresas, no sentido de discutir sua responsabilidade sobre questões como: 

poluição, consumo, emprego e as variadas formas de discriminação. 

Segundo Korten (1996, p. 80), na década de 1960 nos EUA os estilos de 

vida e seus pressupostos básicos, o complexo industrial-militar, a intervenção 

militar em outros países, a exploração do meio ambiente, os direitos e o papel das 

mulheres, os direitos civis, a equidade e a pobreza eram desafiados abertamente 

por uma nova geração, florescendo o pluralismo originário de um período de 

rebelião cultural. 

No início da década de1970, segundo De George (1987), surgem debates 

centrados na Responsabilidade Social das empresas, na economia política e nos 

limites do crescimento. As empresas passaram a responder não só pela 

rentabilidade, mas também, por obrigações de maior amplitude, constituindo 

formalmente a ética empresarial e sua interdisciplinaridade, tendo como 

protagonistas a filosofia e a administração. 

No final dos anos de 1970, a sociedade começou a perceber as empresas 

como uma entidade moral e suas decisões passaram a ser entendidas como algo 

além do caráter individual, ou seja, com um caráter organizacional surgindo, 

assim, a ideia de responsabilidade corporativa substituindo o caráter individualista 

da organização. 

Na concepção de Kreitlon (2004), com a consolidação das discussões sobre 

a ética empresarial de orientação normativa, a ideia de responsabilidade dissocia-

se progressivamente da noção discricionária de filantropia passando a referir-se 

às consequências das próprias atitudes usuais da empresa. 

No quadro 04 estão destacados alguns acontecimentos importantes no 

processo de evolução da Responsabilidade Social. 

 

 



32 

 

Quadro 04 – Cenário mundial na evolução da Responsabilidade Social Empresarial 

(1960 a 1980): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Alexandre (2008). 

 

2.2.3 Terceira Fase da Responsabilidade Social Empresarial (a partir de 

1980). 

 Diversas mudanças nos cenários econômicos, políticos, sociais e empresariais, 

dão a tônica do início dos anos 1980. Este período foi marcado pelas novas 

tecnologias que impulsionaram a globalização e profundas transformações no 

sistema financeiro. Redes corporativas transnacionais substituíram as grandes 

empresas de origem local e seu desempenho passou a ser medido por 

indicadores e critérios financeiros definidos pelas matrizes. As novas tecnologias 

possibilitaram a descentralização da produção e, em paralelo, a mão – de - obra 

passa a ser subcontratada e a operar a partir de qualquer país ou região. 

 Segundo Kreitlon (2004), outra característica da década de 1980 é a 

diversificação das correntes teóricas dedicadas ao questionamento ético e social 

das empresas e por uma crescente institucionalização do fenômeno. O crescente 

poder global das corporações multinacionais aliado ao forte crescimento dos 

Cresce em todo o mundo a formação de grupos ativistas e 

associações de voluntários para defender interesses das minorias e 

ou lutas pela preservação da natureza; 

Friedman defende os direitos de propriedade, em que a direção de 

uma empresa deve apenas ter como objetivo a maximização dos 

lucros; 

Harold Johnson: a empresa socialmente responsável pondera uma 

multiplicidade de interesses (empregados, fornecedores, 

comunidade, nação) além do lucro. Um empreendedor responsável 

é aquele que não está interessado apenas em seu bem estar, mas 

no bem estar coletivo, membros da empresa e da sociedade; 

CED (Committee for Economic Development) propõe três níveis de 

RSE: as responsabilidades básicas para execução da função 

econômica, o nível de consciência para mudança de valores e 

prioridades da sociedade e um movimento mais ativo, para 

mudanças sociais; 
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investimentos feitos por estas corporações em diversos países explica, em parte, 

este processo. Em decorrência disso, os investimentos impulsionados pelos 

interesses históricos, que muitas vezes são consideradas atividades indesejáveis 

para países da Europa e nos Estados Unidos, quando desenvolvidos por países 

menos desenvolvidos, acabam por fornecer grandes incentivos a estas 

corporações. Como consequência a estas ações, muitas manifestações têm sido 

conduzidas principalmente por ativistas e organizações não governamentais 

(ONG’s). 

Normas e certificações de Responsabilidade Social, segundo Boje (2002), 

foram criadas em diversos países sob o patrocínio das próprias corporações e de 

grandes empresas de consultoria e auditoria. 

No quadro 05, apresentado a seguir, estão destacados alguns dos 

acontecimentos de grande importância para o processo de evolução da 

Responsabilidade Social a partir do início da década de 1980: 

 

Quadro 05 – Cenário mundial na evolução da Responsabilidade Social Empresarial 

(a partir de1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Alexandre (2008). 

 

O mundo continua sofrendo as consequências da crise do 

petróleo, com graves problemas econômicos nos países 

desenvolvidos; 

Peter Drucker afirma que em um ambiente neoliberal, a RSE é 

uma vantagem competitiva que gera retorno lucrativo; 

A Primeira Ministra da Inglaterra, Margareth Thatcher defende a 

liberdade econômica e a retirada do Estado, dando início ao 

Neoliberalismo; 

Relatório de Brundtland – (Nosso Futuro Comum), estuda 

problemas globais no âmbito do meio ambiente e de 

desenvolvimento, com repercussão mundial e caracterização do 

conceito de desenvolvimento sustentável; 

As barreiras são quebradas por meio da globalização da 

economia, tecnologia e internet. 

Empresas internacionais se tornam transacionais e globais; 
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2.3 Cenário e Evolução da Responsabilidade Social Empresarial no Brasil 

Os cenários e evolução apresentados aqui não têm como propósito cobrir 

todos os dados históricos ocorridos ao longo dos anos, nem explicá-los em 

detalhes, mas propiciar um panorama geral para as alterações conceituais do 

termo.  

Até 1888, a Igreja se mostrou como um forte ator social no cuidado com os 

excluídos do Brasil colônia e do mercantilismo europeu que funcionava com a 

adoção do uso de mão de obra escrava. 

No quadro 06, apresentado abaixo, são identificados alguns acontecimentos 

históricos que descrevem a evolução da Responsabilidade Social no Brasil. 

 

Quadro 06 – Cenário da evolução da Responsabilidade Social Empresarial no Brasil 

(1900 a 2000): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Alexandre (2008). 

 

Estado populista no Brasil começa a assumir controle social e assegurar 

benefícios ao trabalhador; 

Indústrias no Brasil procuram fornecer aos funcionários totais condições de 

trabalho; 

No Brasil, nenhuma entidade social tem o poder de penetração e de 

influência da Igreja Católica, que pede apoio aos pobres, igualdade e 

dignidade a todos os seres humanos; 

Administradores estrangeiros no Brasil mantêm os benefícios aos 

empregados, fornecem roupas e equipamentos e estendem alguns 

benefícios aos moradores residentes próximos à região onde a empresa 

está instalada; 

O Brasil e demais países da América Latina começam a discutir as ideias 

de RSE, com atuação da União Internacional de Empresas / Associação 

dos Dirigentes Cristãos de Empresas – UNIAPAC / ADCE – tentando 

conciliar o sistema de livre empresa com as ideias cristãs; 

Criado o FIDES – Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico e 

Social, fruto da ADCE/SP, com vistas à humanização das empresas e à 

ética do bem comum; 

As inovações dos estudos sobre RSE chegam ao Brasil; 

Realizada no Brasil a II Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento (RIO 92 ou ECO 92), a maior reunião de chefes de 

estado da história; 

Criação do Instituto Ethos, com a missão de sensibilizar as empresas para 

a Responsabilidade Social. 
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No final dos anos 1990, o Brasil apresentou uma multiplicidade de atores 

sociais, ONG’s, associações, entidades beneficentes e filantrópicas, ao lado das 

fundações e institutos empresariais com seus respectivos projetos sociais. 

 Em 2004, o Instituto Observatório Social – organização que analisa e pesquisa 

o comportamento de empresas multinacionais, nacionais e estatais em relação 

aos direitos fundamentais dos trabalhadores – apontou para a existência de dois 

modelos de Responsabilidade Social Empresarial no Brasil: 

1º- Dominante espelhado nas experiências norte- americanas nos anos 1950 e; 

2º- Emergente, seguindo modelos utilizados pela social democracia europeia 

nos anos 1980 e 1990. 

A evolução do conceito de Responsabilidade Social no Brasil e suas 

conseqüências, ao que se refere às ações e ao envolvimento de pessoas e 

grupos de interesse, esta evidenciada no quadro 07. 

 

Quadro 07 – Modelos de Responsabilidade Social Empresarial Presentes no Brasil: 

DOMINANTE EMERGENTE 

Participação dos trabalhadores limitada à 

atuação voluntária em projetos sociais; 

Atividades filantrópicas, sem relação com 

processos de produção; 

Publicidade dada às ações com forte cunho 

de marketing social; 

Discussões e ações não resultam em 

mudanças para os trabalhadores; 

Descompromisso  e ausência de ações junto 

à cadeia de produção; 

Desresponsabilização com o que ocorre ao 

longo da cadeia produtiva; 

Balanços sociais carecem de informações 

detalhadas e  auditadas, com pouca 

utilização nas negociações; 

Trabalhadores reconhecidos como importante 

stakeholder e seus interesses valorizados; 

 

RSE incorporada aos processos de produção e 

gestão; 

 

Entendimento de que RSE demanda 

transparência e acesso a informações para 

todos stakeholders; 

 

Códigos de conduta voluntários passam a incluir 

temas de saúde e segurança no trabalho, 

trabalho descente, combate ao trabalho infantil, 

trabalho forçado, discriminação de raça e 

gênero; 

 

Gradual preocupação com a situação sócio 

ambiental na sua cadeia produtiva; 

 

Aceitação de normas internacionalmente 

reconhecidas, como convenções da OIT e 

diretrizes da OCDE. 

Fonte: Adaptado de Alexandre (2008). 

 

Atualmente, no Brasil, a Responsabilidade Social Empresarial vem tomando 

um novo fôlego devido aos modelos que chegam juntamente com as novas 
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organizações que aqui vêm se instalando e, também, pela ausência do Estado na 

solução dos problemas sociais. Assim, sob essa perspectiva, Giuliani et.al (2010), 

afirmam que a Responsabilidade Social é um tema atualmente de destaque e 

importante no contexto das organizações. Nenhuma instituição existe por si só, 

pois cada uma delas tem seu papel na sociedade e só existe em função desta 

sociedade. Uma empresa tem valor não por ser boa nos negócios, mas por ser 

boa para a sociedade. 

Por meio desse movimento, a sociedade engajou-se em discussões, que 

representaram ameaças para as empresas.  

As empresas necessitam interpretar e ampliar seus conceitos. As 

ferramentas e os modelos propostos pela Responsabilidade Social mostram o 

caminho, bastando as empresas definirem o que e como fazer, conciliando os 

benefícios econômicos e sociais garantindo, ainda, sua sobrevivência, isto é, sua 

sustentabilidade empresarial. 

Para uma empresa administrar seus impactos sociais e suas 

Responsabilidades Sociais, é necessário identificar as perspectivas internas e 

externas, as quais são detalhadas a seguir: 

 

2.4 Responsabilidade Social Empresarial Externa e Interna 

 A análise da literatura acerca dos benefícios da Responsabilidade Social 

Empresarial pode ser realizada sob duas perspectivas distintas, sendo a 

perspectiva externa e a perspectiva interna. 

 Na visão de Graves e Waddock (1994), Johnson e Greening (1999), o 

desempenho social sob a perspectiva externa, pode atrair investidores, valorizar a 

marca e auxiliar nas decisões de compra dos consumidores. Segundo Smith 

(1994), Porter e Kramer (2002), ele pode solidificar as relações com os governos 

e outros parceiros, permitindo o desenvolvimento das redes de relacionamentos. 

 O retorno financeiro gerado pelas empresas a partir da adoção de práticas de 

Responsabilidade Social alinhadas aos interesses sociais das comunidades 

inseridas no contexto organizacional foi observado por diversos autores em seus 

estudos (COCHRAN e WOOD,1984); (AUPPERLE e CARROLL,1985); 

(MCGUIRE et al.,1988); (GRAVES e WADDOCK,1994) e (PELOZA e PAPANIA 

2008).  
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Segundo expõem Montgomery e Porter (1998), a estratégia empresarial existe 

para planejar a evolução de uma empresa e é definida como a busca deliberada 

de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva. Sendo 

que, segundo Montgomery e Porter (1998), a Responsabilidade Social 

Empresarial deveria ser integrada ao planejamento de longo prazo e à estratégia 

geral da empresa. 

 Na visão de Borger (2001), a estratégia empresarial identifica os stakeholders 

relevantes e as principais questões sociais e ambientais definindo, ainda, as 

prioridades e os objetivos para cada grupo alem de formular, também, um plano 

de ação. 

 Segundo afirmação de Duarte e Dias (1986), para identificar o ambiente total 

das organizações e suas respectivas interações, deve-se considerar três 

segmentos distintos, conforme observado na Figura 05: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Ambiente Total das Organizações 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em uma perspectiva interna da Responsabilidade Social Empresarial, Dutton 

et al. (1994), Turban e Greening (2000), Maignan e Ferrell  (2001), Peterson 

MACRO AMBIENTE 

Constituído pelas normas 

gerais de funcionamento 

da sociedade e dos 

mercados pelas suas 

muitas variáveis.  

    VARIÁVEIS: 

Econômicas, sociais, 

culturais , políticas, 

tecnológicas entre 

outras. 

 

-  

AMBIENTE INTERNO 

Influencia ou é influenciado 

por ações ou elementos 

que têm relação direta com 

as atividades empresariais. 

 

     INTEGRANTES: 

Empregados, 

dirigentes, e 

acionistas. 

 

 

 

 

 

            

 

 

AMBIENTE EXTERNO 

Não influencia diretamente 

o funcionamento da 

organização, mas pode 

influenciar nas decisões 

tomadas por seus 

dirigentes.  

     INTEGRANTES: 

Clientes, fornecedores, 

concorrentes, grupos 

reguladores, mídia, 

meio ambiente e 

órgãos reguladores. 
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(2004), consideram ser necessária uma boa reputação para atrair, captar e reter 

os talentos de uma organização. Há ainda alguns estudos que abordam a 

perspectiva do trabalhador sobre a RSE, ao modo como estas práticas afetam de 

forma positiva suas atitudes no local de trabalho e, consequentemente, a 

produtividade.  

 Apoiar o desenvolvimento da sociedade e preservar o meio ambiente, segundo 

Melo Neto e Froes (1999), não são suficientes para atribuir à uma empresa o 

título de socialmente responsável. Segundo estes autores, é preciso investir no 

bem estar dos funcionários e de seus dependentes em um ambiente de trabalho 

saudável, dando retorno aos seus acionistas, parceiros, clientes e consumidores 

por meio de uma conduta transparente. 

Os aspectos salientados pelos autores, que contemplam tanto ações 

internas como externas de Responsabilidade Social, foram elaborados em 1998, 

na Holanda, durante uma reunião do Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável, para analisar a atuação das empresas no campo 

social (MELO NETO e FROES, 1999). 

 Segundo Wilson (2000), para que uma empresa obtenha sucesso e sobreviva, 

é importante que todos os atores tenham suas necessidades e níveis de 

influência para com a mesma, de alguma, forma administrada. Segundo o autor, 

quanto mais fortes forem as relações de uma empresa com seus parceiros 

internos e externos, mais fácil será para a empresa alcançar seus objetivos. 

 Os empregados e seus dependentes desempenham um papel dentro e fora da 

empresa. Segundo Melo Neto (2001), são estes empregados os promotores da 

Responsabilidade Social Corporativa ao trabalharem como voluntários em 

programas sociais, ao difundirem valores éticos em suas relações com os 

diversos públicos da empresa, ao assumirem comportamentos sociais 

responsáveis em seu cotidiano de vida e de trabalho. 

O aumento da produtividade, para o autor, é o maior retorno obtido pela 

empresa em todo este processo de gestão dos investimentos sociais no seu 

público interno. Além do retorno do investimento pelo aumento de produtividade, a 

empresa socialmente responsável alcança diversos outros tipos de retornos, 

como por exemplo: 

- Retenção de seus talentos; 
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- Melhoria da qualidade de vida no trabalho e com reflexos na família e na 

vizinhança; 

- Maior integração social do empregado e sua família; 

- Redução dos índices de absenteísmo e turnover; 

- Redução dos custos com ações trabalhistas; 

- Melhoria do clima organizacional; 

-Retorno sob forma de cidadania profissional, transformando os empregados 

em empregados cidadãos, 

Investindo nas pessoas, a empresa transforma-as em seu principal ativo, 

não apenas de natureza humana, intelectual, mas, principalmente social. (MELO 

NETO, 2001) 

De acordo com a explanação acima, pode-se observar que a 

Responsabilidade Social Empresarial vem consolidando-se como uma área 

interdisciplinar, multidimensional e com uma abordagem sistêmica, com foco nas 

relações dos diversos stakeholders que estão direta e indiretamente associados 

ao negócio da organização. 

Atualmente, a Responsabilidade Social Empresarial está no centro das 

discussões das principais economias do mundo e é uma prática indissociável da 

estratégia das organizações e do conceito de desenvolvimento sustentável. Em 

resposta a este anseio mundial dos diversos segmentos e interesses, surgem 

novos parâmetros de certificação relacionados especificamente à 

Responsabilidade Social, os quais serão abordados na próxima seção. 

 

 

2.5 Normas Certificadoras de Responsabilidade Social 

 

2.5.1 SA 8000 – Social Accountability Internacional 

 A ISO é a sigla em inglês para International Organization for Standardization 

(Organização Internacional de Normatização), fundada em 1946 como uma 

confederação para organização de normatização internacional.  

 As normas ISO mais conhecidas são as da série ISO 9000 e ISO 14000, que 

são normas de gestão da qualidade e de gestão ambiental, respectivamente. 

Essas normas representam a primeira e a segunda geração de normas e são 

definidas como “normas de requisitos”. 



40 

 

 

Figura 06 – Normas para Sustentabilidade Social 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A norma SA 8000 foi desenvolvida com base nas normas da Organização 

Mundial do Trabalho (OIT), na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na 

Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU. A norma segue o modelo 

das normas ISO 9000 e 14000. 

 Esta norma vem atender a uma necessidade de consumidores mais 

esclarecidos que se preocupam com a forma como os produtos são produzidos, e 

não apenas com a sua qualidade.  Para aumentar a credibilidade do programa, a 

norma exige que os funcionários da empresa elejam um representante que vai 

acompanhar sua implementação.  

Por meio da implantação da SA 8000, a empresa demonstra que está 

preocupada com a Responsabilidade Social em relação a seus empregados. 

Antes de divulgar para o público externo a preocupação com a Responsabilidade 

Social a empresa deve, primeiramente, garantir que está praticando esses 

princípios dentro de casa. Abaixo, uma ilustração dos elementos da AS 8000 na 

figura 07: 
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                 Figura 07 – Elementos da SA 8000 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
  
Fonte:Elaborado pelo autor. 

 
 

 Com o decorrer dos anos surgiu a necessidade de se criar uma norma de 

Responsabilidade Social com uma filosofia corporativa e um modelo de gestão, 

que representasse um processo de aprimoramento das atuais normas. Com o 

sentido de suprir esta necessidade, foi lançada a ISO 26000, com uma nova 

diretriz sobre Responsabilidade Social que, por sua vez, será tratada de forma 

mais detalhada a seguir. 

 

2.5.2 ISO 26000 (2010) e a Responsabilidade Social Empresarial 

No dia 1º de novembro de 2010, foi publicada a Norma Internacional ISO 

26000 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social, cujo lançamento foi em 

Genebra, Suíça. No Brasil, no dia 8 de dezembro de 2010, a versão em português 

da norma, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR ISO 

26000, foi lançada em evento na FIESP, em São Paulo.  

Esta norma internacional foi desenvolvida por um processo multi-stakeholder 

que envolveu 450 especialistas de mais de 90 países de seis diferentes grupos 

interessados: consumidores, governo, indústria, trabalhadores, organizações não 

Liberdade de 

Associação 
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Discriminação 

 

Segurança e 

Saúde 
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governamentais (ONG’s), serviços, suporte, entre outros. E 40 organizações 

internacionais ou com ampla atuação regional envolvidas em diferentes aspectos 

da Responsabilidade Social.  

No Brasil, o comitê é coordenado pela ABNT, que iniciou seus trabalhos em 

2003 e promoveu 16 seminários entre 2006 e 2010 com o patrocínio da 

Petrobrás, que envolveu aproximadamente três mil pessoas dos diferentes 

segmentos no processo de construção na norma. 

A bancada dos trabalhadores na delegação brasileira foi representada pelo 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 

como especialista e pelo IOS-CUT como observador. O Instituto Ethos também 

fez parte da representação brasileira como organização especializada no tema, as 

chamadas organizações D-liaisons. 

Consta, na versão brasileira da ISO 26000 (2010), que “Responsabilidade 

Social é a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões 

e atividades na sociedade e no meio ambiente por meio de um comportamento 

ético e transparente” e que contribua para o desenvolvimento sustentável – 

inclusive a saúde e o bem estar da sociedade levando em consideração as 

expectativas das partes interessadas e que esteja em conformidade com a 

legislação aplicável sendo, ainda, consistente com as normas internacionais de 

comportamento estando, estas normas integradas em toda organização e sendo 

praticadas em suas relações. 

Segundo a ISO 26000 (2010), Responsabilidade Social e Desenvolvimento 

Sustentável são conceitos que estão inter-relacionados sendo, muitas vezes, 

utilizados como se fosse a mesma coisa, apesar de serem diferentes. 

Ainda segundo a ISO 26000 (2010), este conceito passou a ser mais 

difundido a partir do relatório “nosso futuro comum” divulgado pela ONU – 

Organização das Nações Unidas, em 1987, que difundiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações 

de suprir suas próprias necessidades”, com três dimensões: a social, a ambiental 

e a econômica. 

Organizações de todo o mundo, assim como suas partes interessadas, 

segundo a ISO 26000 (2010), estão se tornando cada vez mais cientes da 

necessidade e dos benefícios do comportamento socialmente responsáveis. 
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Cientes de a meta da Responsabilidade Social é contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, para uma empresa definir o escopo 

de sua Responsabilidade Social, identificar questões relevantes e estabelecer 

suas prioridades segundo as recomendações da ISO 26000 (2010), é preciso que 

esta aborde os sete temas centrais e suas questões, os quais estão apresentados 

no quadro 08: 

 

Quadro 08 – Os sete temas centrais de Responsabilidade Social Empresarial e suas 

questões: 

TEMAS CENTRAIS QUESTÕES 

 GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL 

__________________________________________ 

 

 

 

 DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 PRÁTICAS TRABALHISTAS 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 MEIO AMBIENTE 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 PRÁTICAS LEAIS DE OPERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

1- Diligência; 

2- Situações de risco para Direitos Humanos; 

3- Evitar cumplicidade; 

4- Resolução de queixas; 

5- Discriminação e grupos vulneráveis; 

6- Direitos civis e políticos; 

7- Direitos econômicos, sociais e culturais; 

8-  Direitos fundamentais do trabalho. 

________________________________________ 

1-  Emprego e relações de trabalho; 

2-  Condições de trabalho e proteção social; 

3-  Diálogo social; 

4-  Saúde e segurança no trabalho; 

5-  Desenvolvimento humano e treinamento no local de 

trabalho. 

________________________________________ 

1-  Prevenção da poluição; 

2-  Uso sustentável de recursos; 

3-  Mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 

4-  Proteção e restauração de habitats naturais. 

________________________________________ 

 

 

1-  Práticas anticorrupção; 

2-  Envolvimento político responsável; 

3-  Concorrência leal; 

4-  Promoção da Responsabilidade Social  na esfera de 

influência; 

5-  Respeito ao direito de propriedade. 
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 QUESTÕES RELATIVAS AO CONSUMIDOR 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE E 

           SEU DESENVOLVIMENTO 

 

1- Marketing justo, informações factuais e não 

tendenciosas e práticas contratuais justas; 

2-  Proteção à saúde e segurança do consumidor; 

3-  Consumo sustentável; 

4-  Atendimento e suporte ao consumidor e solução de 

reclamações e controvérsias; 

5- Proteção e privacidade aos dados do consumidor; 

6- Acesso a serviços essenciais; 

7- Educação e conscientização. 

_________________________________________ 

 

1-  Envolvimento da comunidade; 

2- Educação e cultura; 

3- Geração de emprego e capacitação; 

4- Desenvolvimento tecnológico e acesso ás tecnologias; 

5- Geração de riqueza e renda; 

6- Saúde; 

7- Investimento social. 

 Fonte: Elaborado pelo autor com dados da ISO 26000 (2010). 

 

A figura 08, apresentada abaixo, ilustra os sete temas abordados na ISO 

26000 (2010) e a figura 09 destaca as cinco questões que tratam das ações 

internas de Responsabilidade Social que compõem o tema Práticas Trabalhistas: 

 

 

GOVERNANÇA 

ORGANIZACIONAL 

 

ENVOLVIMENTO COM 

ACOMUNIDADE 

E SEU 

DESENVOLVIMENTO 

 
QUESTÕES 

RELATIVAS AO 

CONSUMIDOR 

 
PRÁTICAS LEAIS 

DE OPERAÇÕES 

 

MEIO AMBIENTE 

 
PRÁTICAS 

TRABALHISTAS 

 
DIREITOS  

HUMANOS 

R S E 

ISO 26000 

 

QUESTÃO 5 

DESENV. HUMANO E 

TREINAMENTO NO LOCAL DE 

TRABALHO 

QUESTÃO 4 

SAÚDE E SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

QUESTÃO 3 

DIÁLOGO SOCIAL 

QUESTÃO 2 

CONDIÇÕES DE 

TRABALHO E PROTEÇÃO 

SOCIAL 

 

 

 

 

QUESTÃO 1 

EMPREGO E RELAÇÕES 

DE TRABALHO 

 

PRÁTICAS TRABALHISTAS 

 

Figura 08 – Os sete temas centrais  Figura 09 – As cinco questões que 

de RSE tratados na ISO 26000   compõem o tema central práticas  

                  trabalhista na ISO 26000 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Dos sete temas centrais que compõem a RSE, o tema “práticas trabalhistas” 

trata de cinco questões relacionadas ao público interno, ou seja, os funcionários 

de uma empresa. Para maior detalhamento das questões tratadas no tema central 

“práticas trabalhistas” é apresentada, no quadro 09, a descrição de cada uma das 

cinco questões com suas respectivas ações (recomendações) e expectativas 

relacionadas: 

 

Quadro 09 – Práticas Trabalhistas: as cinco questões relacionadas, suas 

descrições, ações e expectativas: 

TEMA CENTRAL: PRÁTICAS TRABALHISTAS 

QUESTÕES DESCRIÇÃO DA QUESTÃO AÇÕES E EXPECTATIVAS 

RELACIONADAS 

(recomendações) 

 

 

 

 

 

 

Questão 1: Emprego e relações de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Questão 2: Condições de trabalho 

e proteção social.       

 

 

 

 

 

 

Como empregadores, as 

organizações contribuem para um 

dos mais amplamente aceitos 

objetivos da sociedade, a saber, a 

melhoria do padrão de vida por meio 

de um emprego pleno e seguro e 

trabalho digno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

As condições de trabalho afetam 

grandemente a qualidade de vida 

dos trabalhadores e de suas famílias, 

assim como o desenvolvimento 

social e econômico. 

- todo trabalho deve ser realizado 

por homens e mulheres legalmente 

reconhecidos como empregados ou 

como autônomos; 

- reconhecer a importância de um 

emprego seguro tanto para o 

trabalhador individual como para a 

sociedade. Evitar o trabalho 

ocasional  ou o excesso de trabalho 

temporário; 

- fornecer comunicação razoável, e 

oportuna em conjunto com os 

representantes dos trabalhadores; 

- garantir a igualdade de 

oportunidades para todos os 

trabalhadores, não discriminando 

direta ou indiretamente, cor, raça, 

gênero, religião, idade, 

nacionalidade ou região, origem 

étnica ou social, casta, estado civil, 

deficiência ou filiação política; 

- eliminar práticas discriminatórias 

de demissão; 

- não se beneficiar de práticas 

trabalhistas injustas, ou 

exploratórias. 

_____________________________ 

- garantir que as condições de 

trabalho obedeçam as leis e 

regulamentos nacionais; 

- respeitar níveis mais altos de 

condições estabelecidas por meio 
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____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 3: Diálogo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diálogo social inclui todos os tipos 

de negociação, consulta ou troca de 

informações entre representantes de 

governos, empregadores e 

trabalhadores em assuntos de 

interesse comum relativos às áreas 

econômica e social. 

 

 

 

 

 

de outros instrumentos legais, como 

acordos coletivos; 

- observar as condições mínimas 

definidas em normas internacionais 

do trabalho como as estabelecidas 

pela OIT; 

- proporcionar condições decentes 

de trabalho no tocante a salário, 

jornada de trabalho, descanso 

semanal, férias, saúde e segurança, 

proteção a maternidade e a 

capacidade de conciliar o trabalho 

com as responsabilidades 

familiares; 

- proporcionar condições de 

trabalho comparáveis com as 

oferecidas por empregadores 

semelhantes; 

- favorecer a equidade salarial para 

trabalhos de igual valor; 

- pague os salários diretamente 

para os trabalhadores envolvidos; 

- cumprir todas as obrigações 

referentes ao provimento de 

proteção social aos trabalhadores 

no país onde atua; 

- remunerar os trabalhadores por 

horas extras de trabalho de acordo 

com as leis. 

____________________________ 

- reconhecer a importância para as 

organizações de instituições 

voltadas para o diálogo social e 

estruturas de negociação coletiva, 

inclusive em nível internacional; 

- respeitar o direito dos 

trabalhadores de formar ou fazer 

parte de suas próprias 

organizações para progredir ou 

proteger seus interesses ou 

negociar coletivamente; 

- não obstruir trabalhadores que 

busquem formar ou fazer parte de 

suas próprias organizações ou 

negociar coletivamente; 

- na medida do possível, permitir o 

acesso de representantes dos 

trabalhadores devidamente 

designados aos responsáveis pelas 

tomadas de decisões, aos locais de 
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Questão 4: Saúde e segurança no 

trabalho. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

Questão 5: Desenvolvimento 

humano e treinamento no local de 

trabalho.                    

 

 

 

 

 

 

Refere-se à promoção e manutenção 

do mais alto nível de bem - estar 

físico, mental e social dos 

trabalhadores e prevenção de 

perigos à saúde causados pelas 

condições de trabalho, refere-se 

também à proteção dos 

trabalhadores de riscos à saúde  e à 

adaptação do ambiente de trabalho 

às necessidades fisiológicas e 

psicológicas  dos trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

Inclui o processo de aumento das 

escolhas das pessoas por meio da 

expansão das capacidades e do 

funcionamento dos seres humanos, 

permitindo que homens e mulheres 

vivam vidas longas  e saudáveis, 

detenham conhecimento e tenham 

um padrão de vida digno. 

trabalho e aos trabalhadores por 

eles representados. 

 

- desenvolver, implementar e 

manter uma política de saúde, 

segurança e de ambiente de 

trabalho , e que não deve ser 

comprometida em troca de um bom 

desempenho: os dois se reforçam 

mutuamente; 

- assinalar e controlar os riscos à 

saúde e na segurança envolvidos 

na atividade; 

- divulgar informações sobre a 

exigência de que os trabalhadores 

devem seguir todas as práticas de 

segurança o tempo todo, garantindo 

que os trabalhadores sigam os 

procedimentos adequados; 

- fornecer todos os equipamentos 

de segurança necessários, inclusive 

equipamentos de proteção 

individual, para a prevenção de 

lesões, doenças e acidentes 

ocupacionais e também para lidar 

com emergências; 

- registrar e investigar todos os 

incidentes e problemas de saúde e 

segurança mencionados por 

trabalhadores visando minimizá-los 

ou eliminá-los; 

-oferecer igual proteção para todos 

os trabalhadores, seja ele de meio 

período, temporário ou terceirizado; 

____________________________ 

- proporcionar treinamento 

adequado em todos os assuntos 

relevantes para todo o pessoal 

relevante; 

- oferecer acesso a todos os 

trabalhadores em todos os estágios 

de sua experiência profissional a 

capacitação, treinamento e 

aprendizado, além de 

oportunidades  para progresso na 

carreira, de forma equitativa e não 

discriminatória; 

- garantir que os trabalhadores 

sejam auxiliados na transição para 

um novo emprego por meio de 
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sistemas de reconhecimento de 

habilidades, auxiliando-os no 

acesso a treinamentos de gestão de 

estresse para lidar com o 

desemprego; 

- respeitar as responsabilidades dos 

trabalhadores com suas famílias 

oferecendo uma jornada de trabalho 

razoável, licença maternidade e 

paternidade e, quando possível , 

creche e outras instalações que 

poderão ajudar os trabalhadores  a 

atingir um equilíbrio adequado entre 

o trabalho e a vida pessoal. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo a ISO 26000 (2010), as práticas trabalhistas vão além da relação 

da organização com seus empregados diretos ou as responsabilidades que as 

organizações têm em um local de trabalho que possua ou controle diretamente. 

As práticas trabalhistas incluem: 

- Recrutamento e promoção de trabalhadores; 

- Procedimentos disciplinares e de queixas; 

- Transferência e recolocação de trabalhadores; 

- Rescisão de emprego; 

- Treinamento e capacitação; 

- Saúde, segurança e higiene industrial; 

- Jornada de trabalho; 

- Remuneração; 

- Reconhecimento de representantes de trabalhadores em negociações 

coletivas. 

A fim de possibilitar um alinhamento das diretrizes que compõem a ISO 26000 

(2010) e contribuir para que a RSE fosse incorporada pelo universo das micro e 

pequenas empresas o instituto Ethos de Responsabilidade Social e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) desenvolveram a 

ferramenta de auto - avaliação e planejamento: Indicadores Ethos - Sebrae de 

RSE para Micro e Pequenas empresas.  
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Pela proximidade com a realidade das organizações de pequeno porte e por 

estar no terceiro processo de revisão de seus indicadores, optou-se por utilizar o 

questionário Ethos-Sebrae de Responsabilidade Social para micro e pequenas 

empresas, o qual será apresentado mais detalhadamente no capítulo que se 

segue. 

 

2.6 Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma das 

organizações não governamentais com maior credibilidade no tema da 

Responsabilidade Socioambiental. Conta atualmente com 1.367 empresas 

associadas, de diferentes portes e segmentos da economia. Juntas, estas 

empresas representam um faturamento anual que corresponde a 

aproximadamente a 35% do PIB brasileiro e empregam cerca de dois milhões de 

pessoas. 

 Idealizado por empresários e executivos advindos do setor privado, o Instituto 

Ethos foi fundado em 1998, com o propósito de auxiliar as empresas a 

assimilarem o conceito de Responsabilidade Social Empresarial e incorporar este 

conceito na forma de gerir o seu dia a dia, a partir de um processo contínuo de 

avaliação e aperfeiçoamento, substituindo as antigas práticas de gestão e 

atuando no sentido do desenvolvimento sustentável. 

 Este instituto é parceiro de várias entidades internacionais, estando entre elas 

a Prince of Wales Business Leadership Forum, do Reino Unido e o Business for 

Social Responsibility, com sede nos Estados Unidos conduzindo projetos e 

programas em todo o mundo buscando incentivar empresas a implementarem 

práticas que respeitem pessoas, comunidades e o meio ambiente sem 

comprometerem o sucesso em seus negócios. 

 O Instituto Ethos ajuda as instituições a incorporarem novas políticas e práticas 

de gestão demonstrando aos seus gestores e acionistas a importância deste tipo 

de compromisso. O Instituto trabalha com cinco linhas de atuação: 

1.   Ampliação do movimento de RSE com a sensibilização e engajamento de 

empresas em todo Brasil; 

2.  Desenvolvimento dos indicadores Ethos de RSE, atualmente em sua 

terceira versão. E as versões dos indicadores para alguns setores da 

economia e para micro e pequenas empresas; 
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3.   Influência sobre mercados e seus diversos atores, no sentido de criar um 

ambiente favorável à prática da Responsabilidade Social; 

4.   Promoção e ajustamento de processo articulador entre o movimento de 

RSE e as políticas públicas; 

5.   Disseminação das práticas de RSE por intermédio de atividades de 

intercâmbio de experiências, publicações, programas e eventos voltados 

para seus associados e para a comunidade de negócios em geral. 

  Para fortalecer o movimento pela Responsabilidade Social no Brasil, o Instituto 

Ethos desenvolveu os indicadores Ethos como um sistema de avaliação do 

estágio em que se encontram as práticas de Responsabilidade Social nas 

empresas. Estes indicadores são ferramentas de aprendizado e avaliação da 

gestão no que tange a incorporação de práticas de SER nas empresas. 

 

2.6.1 Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

Segundo o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, seus indicadores 

foram desenvolvidos inicialmente no ano de 2000, passando pela primeira 

atualização no ano de 2003 e posteriormente, no ano de 2006, sofreu uma nova 

atualização. Mais recentemente, no primeiro semestre de 2012, os indicadores 

Ethos-Sebrae de RSE passaram por mais um processo de atualização Estes 

indicadores possuem o propósito de oferecer às empresas uma ferramenta de 

gestão para o diagnóstico e planejamento das práticas de RSE, estando 

organizados em sete temas, com destaque para o tema 2 - Público Interno, 

conforme apresentado na figura 10.  

O tema 2 - Público Interno do instrumento de pesquisa desenvolvido pelo 

Instituto Ethos-Sebrae de Responsabilidade Social Empresarial é composto por 

oito indicadores, que estão representados na figura 11. 
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Figura 10 – Os sete temas que compõem   Figura 11 – Os oito indicadores 
os indicadores Ethos, com destaque   que compõem o tema 2 Público 
para o tema 2 Público Interno          Interno 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

  É Importante salientar que o Instituto Ethos de RSE, disponibiliza dois modelos 

de questionário, sendo um indicado para grandes e médias empresas, não sendo 

adequada sua utilização em micro e pequenas empresas. 

Para micro e pequenas empresas, é indicada a utilização do questionário 

Ethos-Sebrae de Responsabilidade Social para micro e pequenas empresas. 

 O conteúdo em ambos os tipos é o mesmo, porém a abordagem é 

diferenciada, dada a complexidade de gestão entre os portes (INSTITUTO 

ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL).   

 

 2.6.2 Indicadores Ethos-Sebrae de Responsabilidade Social Empresarial 

para Micro e Pequenas Empresas 

Para o atendimento desta nova demanda das organizações, no ano de 2003 

o Instituto Ethos, em parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas, realizaram ações de incentivo à adoção de ações 

de Responsabilidade Social  nas micro e pequenas empresas. 

Esta ferramenta de apoio à micro e pequena empresa recebe no ano de 

2006 uma revisão de seus indicadores e mais recentemente, no primeiro 

semestre de 2012, uma nova revisão foi realizada. Estes indicadores são 

ferramentas de auto avaliação e aprendizado da gestão empresarial no que se 

refere à incorporação de práticas de Responsabilidade Social. 

Indicador 8 

Acesso à 

informação 

Indicador 7 

Compromisso com 

desenvolvimento o 

profissional e a 
empregabilidade 

Indicador 6 

Relações com 

sindicatos 

Indicador 5 

Inclusão de pessoas 

portadoras de 

deficiência 

Indicador 4 

Valorização da 

diversidade e 

promoção da 

equidade 

Indicador 3 

Critérios de 

Contratação 

Indicador 2 

Benefícios 

Adicionais 

Indicador 1 

Cuidados com  Saúde, 

segurança e 

condições de trabalho 

TEMA 2 

PÚBLICO 

INTERNO 

Tema 7 

Governo e 

Sociedade 

Tema 6 

Comunidade 

Tema 5 

Consumidores 

e Clientes 

 

Tema 4 

Fornecedores 

 

Tema 3 
MEIO AMBIENTE 

 

Tema 2 

 Público 

Interno 
 

Tema 1 

Valores 

transparência e 

Governança 

Indicadores 

Ethos –

Sebrae de 

RSE 
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Segundo o Instituto Ethos, a adaptação dos Indicadores Ethos para 

aplicação por parte de micro e pequenas empresas tem o objetivo de proporcionar 

uma ferramenta que as auxiliem no processo de aprofundamento de seu 

comprometimento com a Responsabilidade Social, bem como com o 

desenvolvimento sustentável. 

A absorção destes conceitos por parte dos dirigentes de micro e pequenas 

empresas, segundo o Instituto Ethos, pode provocar um forte impacto na 

economia e na sociedade brasileira. Destacando que, de acordo com a RAIS – 

Relação Anual de Informações Sociais no ano de 2008 existiam, no Brasil, 24,9 

milhões de empregos formais. Deste total, 52,3% (13 milhões de empregados) 

trabalham nas micro e pequenas empresas.  

Segundo o Instituto Ethos, os empresários de micro e pequenas empresas 

vêm dando sinais de que podem corresponder às demandas de novas exigências 

do mercado.  

Estes empresários demonstram uma consciência crescente de que a gestão 

social responsável é a mais moderna maneira de gerenciamento de seus 

negócios e, também, de tomada de decisões contribuindo, assim, para o 

surgimento de novos valores sociais, para a diminuição das igualdades e para a 

sustentabilidade ambiental.  

 

2.6.3 Correlação entre os temas: práticas trabalhistas da ISO 26000 (2010) e 

Público Interno do Instituto Ethos. 

 Sendo a ISO 26000 (2010) uma diretriz composta por um conjunto de 

recomendações que estão separados por temas e não uma norma certificadora, 

que obriga a empresa a cumprir integralmente suas especificações, foi possível 

fazer uma correlação entre o tema “práticas trabalhistas” da ISO 26000 (2010), 

com o tema Público Interno que compõe os Indicadores do Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial. Temas que buscam identificar as práticas 

internas de Responsabilidade Social Empresarial, objetivo proposto para o 

desenvolvimento deste estudo. 

Na Figura 12 estão representados os temas e suas correlações. 
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2- Condições de Trabalho  

5- Desenv. Humano e

2- Condições de Trab. 

1- Cuidados com Saúde, Seg.

1- Cuidados com Saúde, Seg.

no Trabalho

5- Desenv. Humano e

Trabalho

Figura 12 - Correlação Entre os Temas: ISO 26000 (2010) e Instituto Ethos

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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2.7 Definição de Micro e Pequenas Empresas 

De acordo com o Sebrae, dados da RAIS -  Relação Anual e Informações 

Sociais (2008), demonstraram que no Brasil “o setor privado (não agrícola)” é 

composto por cerca de 5,8 milhões de estabelecimentos, dos quais 99% são de 

micro e pequeno porte e 1% de médio e grande porte. 

As Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) possuem uma real importância na 

geração de postos de trabalho, além de possuírem características distintas de 

trabalho diante das médias e grandes empresas (MGE’s), conforme Figura 13. 
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         Figura 13 – Participação das MPE’s no total de empresas (2008) 
         Fonte: Sebrae – Processamento da RAIS 2008 

 
 
 

Assim, apresenta-se, a seguir, algumas das principais características 

identificadas no estudo realizado pelo Sebrae, no ano de 2008, e que foram 

extraídos da RAIS (2008): 

- As PME’s foram e continuam sendo importantes geradoras de postos de 

trabalho na economia brasileira; 

- O segmento das MPE’s pode ser considerado como a principal “porta de 

entrada” do jovem trabalhador no mercado de trabalho; 

- A qualidade no trabalho das MPE’s vem melhorando comparativamente aos 

resultados obtidos no passado. Isso se deve à melhora na qualidade do ensino 

médio e dos salários pagos e à maior retenção dos trabalhadores nos 

estabelecimentos de MPE’s; 

- Acredita-se que haverá uma crescente melhora na qualidade do trabalho nas 

MPE’s nos próximos anos, por este estar associado a fenômenos gerais da 

economia, tais como a melhora do nível médio de escolaridade, da renda e 

inclusão das faixas mais pobres da sociedade. 

 Dados do relatório Sebrae de 2007 demonstram que no Estado de São Paulo 

existem 1,5 milhões de Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Estas representam 

98% das empresas paulistas e 55% dos empregos com carteira assinada. Do total 

das MPEs paulistas, 42% estão no comércio, 31% no setor de serviços, 12% na 

indústria e 14% na agropecuária. Dados que podem ser observados no Gráfico 1 

a seguir: 
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Gráfico 01 – Distribuição das MPEs Paulistas por setor de atividade (Sebrae/SP): 

 562.929    

     

  405.040   

     

 42%  184.512  

160.756     

  31% 14%  

12%     

     

Indústria Comércio Serviços Agropecuária 

          Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O critério adotado para conceituar micro e pequena empresa no Estatuto da 

Micro e Pequena Empresa, de 1999, é a receita bruta anual cujos valores foram 

atualizados posteriormente pelo Decreto nº 5.028/2004, de 31 de março de 2004 

e, mais recentemente, pela Lei complementar 139 de 10/11/11, sendo os 

seguintes: 

  - Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos 

e sessenta mil reais); 

- Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (trezentos e sessenta mil reais a três milhões e 

seiscentos mil reais). 

 O Sebrae utiliza ainda o conceito de número de funcionários para definir 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Este critério é utilizado 

principalmente nos estudos e levantamentos sobre a presença da Micro e 

Pequena empresa na economia brasileira, conforme demonstra o Quadro 10: 

 

Quadro 10 – Definição de MPE’s Segundo Sebrae 

  

           MICROEMPRESA: 

  

 

Comércio e Serviços: Até 09 empregados 

Indústria: Até 19 empregados 

   PEQUENA EMPRESA: 

  

Comércio e Serviços: De 10 a 49 empregados 

Indústria: De 20 a 99 empregados 

 Fonte: Anuário das pesquisas sobre as Micro e Pequenas Empresas (2010)  
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É importante salientar que, para análise do porte das empresas pesquisadas 

neste estudo, foi utilizado o critério tradicional do Sebrae (por número de 

empregados no estabelecimento). 

 

2.8 Conceituação Histórica, Política e Econômica do Grande ABC 

 Para contar a história do grande ABC, temos que brevemente retomar parte da 

história do Brasil Colonial. Com o interesse dos portugueses em defender as 

costas brasileiras de possíveis invasões francesas e holandesas. 

 Após vários ataques às suas terras, a partir de 1530, Portugal intensificou a 

colonização das costas brasileiras. Surge, neste momento, a figura de João 

Ramalho, português que representava uma porta de entrada para o contato com 

os índios que habitavam a região, e assim, dar início à colonização, pois ele 

conhecia algumas tribos e conseguia se comunicar com elas. 

 João Ramalho solicitava, como contrapartida à sua ajuda, que o local onde 

vivia, situado acima da Serra do Mar, fosse transformado em vila. Esta solicitação 

contrariava os interesses de Portugal, pois, pretendia-se colonizar o litoral e não o 

interior. 

 Em 8 de abril de 1533, sob a determinação do Governador Geral Tomé de 

Souza foi criada a vila que levou o nome de Santo André da Borda do Campo. Em 

25 de janeiro de 1554, foi criada a aldeia de São Paulo de Piratininga, para 

atender o interesse dos jesuítas em transferir o seu colégio, que até então estava 

instalado em São Vicente. 

 Devido às dificuldades de subsistência e proteção em 1560, por proposta do 

Padre Manoel da Nóbrega ao Governador Geral Mem de Sá, Santo André deixou 

de existir como unidade administrativa passando a ser um bairro de São Paulo. 

 No ano de 1561, grande parte das terras foi concedida como sesmaria a 

Amador de Medeiros, ouvidor da Capitania de São Vicente. Em 1637, grande 

parte desta sesmaria foi repassada à Ordem de São Bento, formando no local a 

Fazenda São Bernardo, área atualmente ocupada em grande parte pelo município 

de São Bernardo do Campo. Outra área de domínio dos beneditinos era a 

fazenda São Caetano doada à ordem, em 1631, pelo Capitão Duarte Machado e 

sua esposa Joana Sobrinha.  

 As duas fazendas dos beneditinos tinham atividades regulares. Na fazenda de 

São Bernardo eram produzidos gêneros alimentícios e na fazenda de São 
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Caetano fabricava-se tijolos e artefatos de cerâmica. Estas fazendas ficaram sob 

a propriedade dos beneditinos até 1870, quando foram compradas pelo Estado 

para a criação de colônias de imigrantes. 

 Em meados do século XIX, ocorre a instalação da ferrovia às margens do rio 

Tamanduateí, com objetivo de melhorar o transporte de produtos agrícolas do 

interior para o Porto de Santos, em especial o café, fato de grande importância 

para a região, que começou a atrair indústrias interessadas em estar próxima à 

rede ferroviária e ao rio Tamanduateí, além dos incentivos fiscais oferecidos pelo 

município. 

 Em 1889, foi criado o município de São Bernardo do Campo que, na época, 

abrangia toda a região do Grande ABC. As indústrias que se instalavam na nova 

cidade eram ligadas, em geral, a produção de produtos químicos, têxtil e de 

móveis. 

 No ano de 1910 surge o distrito de Santo André, que compreendia as áreas 

próximas à estação férrea. Em 1939, com a transferência da sede de São 

Bernardo para Santo André, toda região do Grande ABC, composta por vários 

distritos passou, então, a ser denominada pelo nome de Santo André.  

 Na década de 1940 iniciaram-se vários movimentos emancipacionistas e os 

distritos se tornaram municípios. Em 1944 foi a vez de São Bernardo do Campo, 

em 1948, São Caetano do Sul e posteriormente os municípios de Mauá, Ribeirão 

Pires, Diadema e Rio Grande da Serra, que passaram a compor o chamado 

Grande ABC. 

Na década de 1950 a região recebeu vários investimentos estatais e 

estrangeiros, com o crescimento do setor automobilístico, mecânico, metalúrgico 

e material elétrico.  

 A partir da década de 1990 a região do Grande ABC perdeu várias indústrias, 

que se deslocaram para outras regiões do interior de São Paulo, havendo o 

aumento de atividades ligadas aos setores de serviço e comércio. 

 

2.8.1 Desempenho Econômico da Região do Grande ABC 

A Região Metropolitana de São Paulo, recentemente regulamentada por lei 

estadual, também denominada Grande ABC Paulista, passou a partir do ano de 

2010, de forma oficial, a constituir a sub-região metropolitana sudeste de São 

Paulo, sendo composta por sete municípios: Santo André, São Bernardo do 
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Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra. 

A região do Grande ABC é uma das regiões mais ricas e desenvolvidas do 

país, com forte participação no processo de industrialização brasileira ao longo do 

século XX. 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o 

PIB (Produto Interno Bruto) da região somou no ano de 2010 mais de R$ 79 

bilhões, ficando apenas atrás da riqueza gerada nos municípios de São Paulo, 

Rio de Janeiro e do Distrito Federal, conforme demonstra a Tabela 01:  

 

Tabela 01 – Evolução do PIB em milhões de Reais – Região do Grande ABC, Estado 

de São Paulo e Brasil: 

Região 2004 2005 2006 2007 2008 

Grande ABC 65.349,23 65.913,26 69.376,28 75.223,26 79.527,25 

Estado de São Paulo 887.520,79 938.028,05 993.907,94 1.078.710,42 1.134.267,34 

Brasil 2.677.782,97 2.770.584,09 2.934.075,18 4.179.961,81 3.428.604,47 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No final do ano de 2010, segundo dados do IBGE, a região do grande ABC 

contava com mais de 700 mil empregos formais, que geraram um montante em 

salários de aproximadamente 1,5 bilhões de reais mensais, ocupando o quinto 

maior potencial de consumo do país, ficando atrás das capitais São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. 

Os principais setores que contribuem para a geração de riqueza na região 

do Grande ABC são a indústria, o comércio e os serviços, conforme demonstrado 

no gráfico 02: 
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Gráfico 02 – Participação dos setores econômicos no PIB do Grande ABC (base 

2008): 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2.8.2 Dados demográficos da região do Grande ABC 

 Na evolução da população residente, é feito um comparativo entre: Brasil, 

Estado de São Paulo, e Região do Grande ABC, no período de 1960/2010, 

conforme dados apresentados nas tabelas 02 e 03: 

 

Tabela 02 – Evolução da população residente: Brasil, Estado de São Paulo e 

Grande ABC – 1960/2010: 

 

Região 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 70.070.457 93.139.037 119.002.706 146.868.808 169.799.170 190.755.799 

Estado de São Paulo 12.809.231 17.771.948 25.040.698 31.548.008 37.032.403 41.262.199 

Região Grande ABC 504.416 988.677 1.652.781 2.048.674 2.354.722 2.551.328 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Tabela 03 – Evolução da população nos municípios do Grande ABC – 1960/2010: 

 

Município 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Santo André 245.147 418.826 553.072 616.991 649.331 676.407 

São Bernardo do Campo 82.411 201.662 425.602 566.893 703.177 765.463 

São Caetano do Sul 114.421 150.130    163.082    149.519 140.159 149.263 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Segundo dados do Anuário de Santo André, apesar dos setores de comércio e 

serviços terem crescido nas últimas décadas, o setor industrial está presente de 

forma marcante em toda região do ABC, com destaque para o setor de metalurgia 

que com a expansão do setor petrolífero, irá se expandir fortemente nos próximos 

anos, com a instalação de novas empresas contribuindo ainda mais na geração 

de riqueza para a região do ABC. 

 Diante de um histórico de desenvolvimento e geração de riquezas pelas 

diversas atividades econômicas desenvolvidas na região, é necessário que se 

delimite alguns aspectos. Para tanto, no capítulo a seguir serão tratados os 

aspectos metodológicos para atender às questões propostas neste estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para Silva e Menezes (2001, p. 25), o modelo científico pode ser definido 

como “o conjunto de processos ou operações mentais que se devem empregar na 

investigação”. Deve ser a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. 

 Neste sentido, a pesquisa colabora para o encontro de respostas às questões 

propostas, utilizando métodos científicos. Para Cooper e Schindler (2003, p.32), 

assim como na ciência que normalmente inicia com problemas pragmáticos da 

vida, na administração a pesquisa inicia-se com a definição de um problema 

prevalecendo, no trabalho, a proposição de sua solução. 

Segundo Rodrigues (2007, p. 2), a metodologia é “um conjunto de abordagens, 

técnicas e processos que são utilizados pela ciência para formular e resolver 

problemas de aquisição objetiva do conhecimento de uma maneira sistemática”.  

Para ilustrar o processo metodológico de pesquisa, apresenta-se o Quadro 

11, com o mapa mental da mesma. 

 

Quadro 11 – Mapa mental da pesquisa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No entendimento de Fonseca, Barbosa e Melo (2005, p. 29), metodologia é 

“o conjunto de métodos utilizados para a condução da pesquisa, devendo ser 

apresentada na sequência em que o trabalho foi desenvolvido”. 

OBJETIVO GERAL 

 

Identificar se 
empresas de pequeno 
porte localizadas na 
região do Grande 
ABC, desenvolvem 
práticas internas de 
Responsabilidade 
Social com base nos 
Indicadores do 
Instituto Ethos. 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Relacionar as atuais 
práticas de 
Responsabilidade Social 
Empresarial; 

Caracterizar as atuais 
práticas Internas de 
Responsabilidade Social; 

Mapear as empresas de 
pequeno existentes no 
Grande ABC; 

Classificar / estudar as  
práticas internas de RS 
existentes. 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO 

 

Pesquisa 

Bibliográfica 

 

Pesquisa em Base 

de Dados e 

Pesquisa de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Apresentação da 
evolução do tema 
RSE, e classificação 
das práticas internas 
de RSE. 

 

Delimitação do que 
são pequenas 
empresas e 
levantamento do 
número de empresas 
de pequeno porte do 
grande ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Abaixo estão destacados a importância da pesquisa na exploração das 

questões de Responsabilidade Social Empresarial Interna, a descrição 

metodológica e os recursos utilizados como forma de alcançar os objetivos 

propostos.  

 Na exploração das questões de Responsabilidade Social Empresarial Interna 

em Empresas de Pequeno Porte do Grande ABC, foi utilizada a pesquisa 

qualitativa. 

Segundo Cooper e Schindler (2003), uma boa pesquisa gera dados 

confiáveis quando segue os padrões do método científico que são: ter um 

propósito claramente definido, ter um processo de pesquisa detalhado e um 

planejamento completo, ter altos padrões éticos aplicados, ter limitações bem 

delimitadas, análises adequadas e, por último, ter resultados apresentados de 

forma clara e não ambíguos, com conclusões justificadas. 

 No entendimento de Flick (2009, p.16), a pesquisa qualitativa chegou a sua 

maturidade, pois a quantidade de publicações e a ampliação da pesquisa 

qualitativa em várias frentes demonstram a preocupação por questões com fundo 

qualitativo.  

 Para o desenvolvimento e alcance dos objetivos propostos neste estudo, foram 

adotadas a pesquisa bibliográfica, a pesquisa em base de dados e a pesquisa de 

campo. 

 A adoção da pesquisa bibliográfica teve como propósito buscar informações 

bibliográficas, por meio da seleção de documentos, tendo como principal fonte os 

livros, revistas e artigos científicos, dissertações, monografias, teses, entre outros, 

que se relacionam com o problema da pesquisa.  

 Segundo Gil (2002), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 

fato de permitir ao investigador a cobertura de certo número de fenômenos muito 

mais amplo que aquela possível de se pesquisar diretamente. Para o autor, 

praticamente todos os outros tipos de estudo exigem a realização de trabalho 

bibliográfico, havendo pesquisas exclusivas desenvolvidas por meio de fontes 

bibliográficas.  

 A pesquisa bibliográfica objetivou fundamentar teoricamente as questões 

propostas neste estudo, ou seja, compreender as diferentes linhas de 

interpretação sobre o tema Responsabilidade Social Empresarial, sua evolução e 

as atuais práticas internas. A pesquisa bibliográfica, segundo Stumpf (2010), é  
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a etapa fundamental e primeira de uma pesquisa que utiliza dados empíricos, 

quando seu resultado recebe o nome de referencial teórico ou revisão da 

literatura. 

Como modalidade da pesquisa foi utilizada a pesquisa de campo, a qual 

busca a observação dos fatos da maneira como ocorrem, sem que se permita 

isolar ou mesmo controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações que 

se estabelecem. 

 A pesquisa de campo, segundo Marconi e Lakatos (1996), é uma etapa que se 

realiza após a pesquisa bibliográfica, permitindo assim que o pesquisador 

obtenha maior conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que se define 

os objetivos da pesquisa, as hipóteses, o meio de coleta de dados, tamanho da 

amostra e de que maneira os dados serão tabulados e tratados. 

 Segundo as autoras Marconi e Lakatos (1996), a pesquisa de campo pode ser 

dos seguintes tipos: 

A- Quantitativas descritivas, sendo a investigação empírica, com o propósito de 

conferir hipótese, delinear problemas, analisar fatos, isolar variáveis; 

B- Exploratória, que tem como finalidade principal, aprofundar o conhecimento 

do pesquisador sobre o assunto estudado; 

C- Experimental, que objetiva testar uma hipótese do tipo causa – efeito, 

podendo ser utilizada no campo como no laboratório.  

Como método de pesquisa, quanto aos objetivos, foi realizada uma pesquisa 

exploratória acerca de um assunto que vem sendo pouco explorado: as práticas 

internas de Responsabilidade Social em pequenas empresas. A pesquisa 

pretende identificar se empresas de pequeno porte do ramo industrial localizadas 

no grande ABC desenvolvem práticas internas de Responsabilidade Social. 

  Segundo evidencia Gil (1999), a pesquisa exploratória é desenvolvida no 

sentido de proporcionar uma visão mais ampla sobre determinado fato. Sendo 

este tipo de pesquisa realizado mais especificamente, quando o tema de pesquisa 

é pouco explorado, tornando-se difícil formular hipóteses precisas. 

 Para Andrade (2002), a pesquisa exploratória possui algumas finalidades que 

são primordiais, tais como: proporcionar maiores informações sobre o assunto da 

investigação, delimitar do tema de pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a 

formulação das hipóteses, ou dar um novo enfoque sobre o assunto. 
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 O objetivo principal da pesquisa exploratória, segundo Malhotra (2001), é 

possibilitar o entendimento do problema que se apresenta ao pesquisador. Sendo 

utilizada nos casos em que é necessário definir o problema com maior acerto e 

identificar situações relevantes de ação ou, ainda, obter dados complementares 

antes que se faça a abordagem. Isto implica em dizer que, em uma pesquisa 

exploratória pode ser utilizado questionários, entrevistas, observação participante, 

entre outros. Sendo que a escolha do método irá depender do objetivo da 

pesquisa, dos recursos financeiros e da equipe que está à disposição do 

pesquisador. No contexto dessa pesquisa se propõe a aplicação de questionário 

estruturado. 

 Algumas das vantagens da utilização do questionário estruturado segundo 

Lakatos (1996) residem no fato de nem sempre haver a necessidade da presença 

de um entrevistador para que o informante responda às questões. O questionário 

possibilita a participação de várias pessoas ao mesmo tempo obtendo, assim, um 

maior número de dados em um menor período de tempo, garantindo a obtenção 

de respostas rápidas e precisas. 

 Com objetivo de adquirir maiores conhecimentos sobre as práticas internas de 

responsabilidade social para o desenvolvimento deste estudo, é que se optou 

pela utilização da pesquisa bibliográfica na apresentação da evolução do tema e 

para a classificação das práticas internas de Responsabilidade Social 

Empresarial.  Posteriormente, na pesquisa em base de dados objetivou-se a 

delimitação do que são pequenas empresas e na pesquisa de campo, o 

levantamento do número de empresas de pequeno porte localizadas no Grande 

ABC e suas respectivas práticas de responsabilidade social. 

 

3.1 A pesquisa na base de dados 

 A fundamentação teórica e metodológica deste estudo iniciou-se por meio de 

uma investigação acerca dos assuntos relacionados às práticas internas de 

Responsabilidade Social Empresarial desenvolvidas em empresas de pequeno 

porte do Grande ABC. Para tanto, foi utilizada a pesquisa em base de dados, com 

levantamento e rastreamento de produções literárias e científicas acerca do 

assunto. 

 Para a realização da pesquisa em base de dados nacional, foram 

consultados alguns dos principais periódicos da área da ciência social aplicada à 



65 

 

área da administração: Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações, Biblioteca 

Nacional de Domínio Público, Biblioteca Digital da USP, Repositório Digital 

UFRGS, Revista de Administração Contemporânea, Revista de Administração de 

Empresas, Revista de Administração da USP, Revista Eletrônica de 

Administração da UFRGS, Revista de Administração do Makenzie, Revista 

Organizações e Sociedade da UFBA, Revista Gestão Industrial da Universidade 

Federal do Paraná, Revista da FAE, Revista de Administração e Inovação e 

Revista Gestão & Regionalidades. 

Como o objetivo deste estudo foi pesquisar Práticas Internas de 

Responsabilidade Social Empresarial, cujo foco não está relacionado às questões 

de meio ambiente e sustentabilidade, não foi utilizado o portal da RAP – Rede 

Ambiental participativo como fonte de pesquisa. 

       Foram utilizadas no rastreamento as seguintes palavras chave: 

Responsabilidade Social, Responsabilidade Social Empresarial, Responsabilidade 

Social Empresarial Interna e Responsabilidade Social Empresarial Interna em 

Pequenas Empresas. Foi adotada como opção metodológica,a identificação da 

temática no título de cada um dos artigos e após a identificação, foi realizado o 

fichamento dos resumos, conforme apresentado no Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Pesquisa bibliográfica: (T) Teses, (D) Dissertações e (A) Artigos no 

período de 2008 a 2012:   

FONTE PESQUISADA 
Trabalhos TIPO 

Convergência 

/ 

Encontrados 

 

T/D/A Similaridade 

Biblioteca Nacional Brasileira de Teses e 

Dissertações 43 T/D 0 

Biblioteca Digital Domínio Público 57 D 3 

Biblioteca Digital da USP 1 D 1 

Repositório Digital UFRGS 3117 T/D 1 

RAC - Revista de Administração Contemporânea 

da AnPAD 2 A 0 

RAE - Revista de Administração de Empresas - 

FVG 9 A 0 

RAUSP - Revista de Administração da USP 8 A 0 

ReAD - Revista Eletrônica de Administração da 10 A 0 
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UFRGS 

RAM - Revista de Administração do Makenzie 3 A 0 

O&S - Revista Organizações e Sociedade da 

UFBA 7 A 1 

Revista Gestão Industrial - UTFPR 2 A 0 

FAE - Revista da FAE 4 A 1 

RAI - Revista de Administração e Inovação 0 A 0 

Revista Gestão & Regionalidade 4 A 0 

     3267  7 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para Lakatos e Marconi (2007), a pesquisa bibliográfica não se constitui em 

mera repetição sobre o assunto pesquisado, mas a busca pela compreensão do 

tema, mas sob um novo enfoque.  

 Ainda segundo Lakatos e Marconi (2007), a pesquisa documental utiliza fontes 

primárias e dados que não receberam tratamento analítico e que podem, ainda, 

ser reorganizados ou reestruturados de acordo com os objetivos propostos, 

tornando este meio de pesquisa diferente da pesquisa bibliográfica. 

Na busca de teses, dissertações e artigos foram visitados alguns periódicos 

da área da ciência social aplicada à administração, nos quais foram identificados 

3.267 documentos que possuem em seu conteúdo as palavras utilizadas no 

processo de rastreamento, (Responsabilidade Social, Responsabilidade Social 

Empresarial, Responsabilidade Social Empresarial Interna e Responsabilidade 

Social Empresarial Interna em Empresas de Pequeno Porte). 

    Após o fichamento dos trabalhos relacionados, deu-se início à leitura dos 

resumos para a identificação das divergências, convergências e das 

idiossincrasias existentes sobre o tema em questão. O fichamento ainda foi 

utilizado para relacionar e identificar os trabalhos que apresentaram relevância ou 

convergência com este estudo, conforme Gráfico 03: 
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Gráfico 03 – Documentos relevantes ou convergentes com tema de 

estudo:

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Do total de documentos relacionados, foram identificados 07 documentos 

que apresentam relevância ou convergência com o tema desta pesquisa e que 

são detalhados nos quadros 13 e 14: 

 

 

Quadro 13 – Levantamento Bibliográfico de Teses e Dissertações: 

Fonte de Pesquisa: Biblioteca Digital Domínio Público 

Tema  Autor Resumo Instituição Ano  

Análise dos resultados da 

implementação da RSE em 

PME: Experiência da Rede 

TEAR. 

 

Ana Paula Dário 

Zocca 

Análise dos resultados da 

implementação de 

metodologia voltada para a 

RSE no contexto de PME’s, a 

partir do programa TEAR – 

Tecendo Redes Sustentáveis. 

 

UNIMEP 

 

2008 

 RSE com público interno 

em uma   empresa do setor 

de autopeças: A área de 

trabalho e o tempo de casa 

 

Rodrigo de 

Almeida Falstino 

Avaliação da percepção dos 

empregados acerca das 

ações de RSE interna em 

geral e em relação à sua área 

 

PUC - MG 

 

2010 
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do empregado influenciam 

sua percepção? 

de trabalho e do tempo de 

casa. 

  

RSE com os trabalhadores 

e gestores de uma empresa 

metalúrgica. 

 

Luiz Sérgio 

Dutra Nagli 

Avaliação das percepções 

tanto dos gestores, quanto 

dos trabalhadores de uma 

empresa metalúrgica de 

Minas Gerais acerca das 

práticas internas de RSE, 

utilizando a metodologia do 

Instituto Ethos de RSE. 

 

PUC - MG 

 

2008 

Fonte de Pesquisa: Biblioteca Digital da USP  

Aplicação dos 

Indicadores Ethos de 

RSE: estudo de caso 

com uma empresa da 

economia de comunhão. 

 

Natani Carolina 

Silveira 

Aplicar os Indicadores Ethos 

de RSE em uma empresa que 

adotou um novo estilo de 

abordagem social: a economia 

de comunhão. 

 

USP – Ribeirão 

Preto 

 

2008 

Fonte da Pesquisa: Repositório Digital da UFRGS 

A percepção dos 

gestores acerca do 

retorno do investimento 

em RSE. 

 

Andréia Raquel 

Lourenço 

Compreender porque as 

empresas investem em RS, 

quais os objetivos com o 

investimento e se resultam em 

retorno às empresas. 

 

UFRGS 

 

2011 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Quadro 14 – Levantamento Bibliográfico de Artigos: 

Fonte da Pesquisa: O & S – Revista Organizações & Sociedade da UFBA 

Responsabilidade 

Social  

Empresarial em 

pequenas 

empresas. 

 

Raimundo W. A. 

Pessoa; Marinina 

Benevides;Leandra 

F. do Nascimento. 

Analisar a 

percepção dos 

empresários de 

panificadoras 

participantes do 

projeto de RSE , 

identificar 

estratégias e 

ações de RSE e 

fatores que 

motivam a 

participação 

destas 

 

Revista/ 

Qualis  

A2 

 

2008 
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panificadoras nos 

projetos de 

práticas de RSE. 

Fonte da Pesquisa: Revista da FAE 

Indicadores 

para avaliar a 

RS nas 

instituições de 

ensino superior. 

Gilmar José 

Hellmann 

A necessidade de se 

utilizar indicadores para 

avaliar a RS nas 

instituições de ensino 

superior, dentre os quais 

se destaca a nova ISO 

26000. 

 

Revista/ 

Qualis  

B4 

 

2009 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O quadro 15 detalha o modelo de fichamento com os sete documentos que 

foram identificados no sistema de rastreamento utilizado: 

 

Quadro 15 – Fichamento dos sete documentos com maior relevância ou 

convergência com o tema deste estudo:  

 (T)Teses – (D) Dissertações e (A)Artigos  

I

t

e

m 

T

-

D

-

A 

Tema  Autor Resumo Instituiç

ão 

Ano  

 

1 

 

D 

Análise dos resultados 

da implementação da 

RSE em PME: 

Experiência da Rede 

TEAR 

 

Ana Paula 

Dário Zocca 

Análise dos resultados da 

implementação de metodologia voltada 

para a RSE no contexto de PME’s, a 

partir do programa TEAR – Tecendo 

Redes Sustentáveis. 

 

UNIMEP 

 

2008 

 

2 

 

D 

 RSE com público 

interno em uma   

empresa do setor de 

autopeças: A área de 

trabalho e o tempo de 

casa do empregado 

influenciam sua 

percepção? 

 

Rodrigo de 

Almeida 

Falstino 

Avaliação da percepção dos 

empregados acerca das ações de RSE 

interna em geral e em relação à sua 

área de trabalho e do tempo de casa. 

 

PUC - 

MG 

 

2010 

 

3 

 

D 

 RSE com os 

trabalhadores e gestores 

de uma empresa 

 

Luiz Sérgio 

Dutra Nagli 

Avaliação das percepções tanto dos 

gestores, quanto dos trabalhadores de 

uma empresa metalúrgica de Minas 

 

PUC - 

MG 

 

2008 
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metalúrgica. Gerais acerca das práticas internas de 

RSE, utilizando a metodologia do 

Instituto Ethos de RSE. 

 

4 

 

D 

Aplicação dos 

Indicadores Ethos de 

RSE: estudo de caso 

com uma empresa da 

economia de comunhão. 

 

Natani 

Carolina 

Silveira 

Aplicar os Indicadores Ethos de RSE 

em uma empresa que adotou um novo 

estilo de abordagem social: a economia 

de comunhão. 

 

USP – 

Rib. 

Preto 

2008 

 

5 

  

D 

A percepção dos 

gestores acerca do 

retorno do investimento 

em RSE. 

 

Andréia 

Raquel 

Lourenço 

Compreender porque as empresas 

investem em RS, quais os objetivos com 

o investimento e se resultam em retorno 

às empresas. 

 

UFRGS 

 

2011 

 

6 

 

 

A 

Responsabilidade Social  

Empresarial em 

pequenas empresas 

 

Raimundo W. 

A. Pessoa; 

Marinina 

Benevides;Lea

ndra F. do 

Nascimento. 

Analisar a percepção dos empresários 

de panificadoras participantes do projeto 

de RSE , identificar estratégias e ações 

de RSE e fatores que motivam a 

participação destas panificadoras nos 

projetos de práticas de RSE. 

 

UFBA 

 

2008 

 

7 

 

 

A 

Indicadores para avaliar 

a RS nas instituições de 

ensino superior 

 

Gilmar José 

Hellmann 

A necessidade de se utilizar indicadores 

para avaliar a RS nas instituições de 

ensino superior, dentre os quais se 

destaca a nova ISO 26000. 

 

FAE 

 

2009 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na sequência será apresentado o quadro 16 com o mapa metodológico da 

pesquisa utilizado no desenvolvimento deste estudo.  

 

Quadro 16 – Mapa Metodológico da Pesquisa:           Fonte: do autor 

Problemática Objetivo Geral Objetivo Específico Procedimento 

Metodológico

Evidências Resultados

Relacionar as atuais 

práticas de RSE; 

Apresentação da evolução 

do tema RSE;

Caracterizar as atuais 

práticas internas de RS;

Classificação das práticas 

internas de RSE.

 

Mapear as empresas de 

pequeno porte existentes 

no Grande ABC;

Delimitação do que são 

pequenas empresas;

Classificar / estudar as 

práticas  internas de RSE 

existentes.

Levantamento do número de 

empresas de pequeno do 

Grande ABC;

Mapa Metodológico da Pesquisa 

Pesquisa em 

Base de Dados  

e pesquisa de 

campo

Pesquisa 

Bibliográfica

Identificar se 

empresas de 

pequeno porte 

localizadas na 

região do Grande 

ABC, desenvolvem 

práticas internas de 

Responsabilidade 

Social.

As empresas de 

pequeno 

localizadas na 

região do grande 

ABC, 

desenvolvem 

práticas internas 

de 

Responsabilidad

e Social ?

Teses e 

Dissertações, 

Artigos Qualis, base 

de dados de domínio 

público.

Manual da ISO 

26000 e Indicadores 

Ethos de 

Responsabilidade 

Social Empresarial
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3.2 Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo foi desenvolvida a partir da definição dos sujeitos, ou 

seja, estabelecimentos do ramo industrial com 20 a 99 empregados, localizados 

no grande ABC, selecionados a partir do Guia ABCD, um site que organiza um 

grande número de empresas do segmento industrial, serviços e comércio do 

Grande ABC. Neste site, os dados das empresas estão organizados por região, 

segmento e ramo de atividade. Constam do cadastro de cada empresa o 

endereço, telefone e e-mail. 

Com a utilização deste cadastro foi contatado um total de 91 

estabelecimentos industriais dentro das características definidas para a realização 

da pesquisa. Inicialmente foi realizado contato telefônico com cada um dos 

estabelecimentos industriais, momento no qual o pesquisador se apresentou, 

explicou os propósitos da pesquisa, falou da confidencialidade dos dados 

informados e também da baixa complexidade no preenchimento das informações 

solicitadas no questionário. O pesquisador colocou-se à disposição para ir 

pessoalmente ao estabelecimento industrial para aplicação do questionário, 

momento em que seria possível fornecer informações complementares sobre a 

pesquisa e seus propósitos, caso se fizesse necessário.  

Nos casos em que o pesquisador percebeu certa resistência em ser 

recebido no estabelecimento industrial para a realização da pesquisa, foi dada a 

opção de envio por e-mail à pessoa responsável. Para pesquisa de campo foi 

utilizado um questionário composto por três formulários, a saber: 

O primeiro formulário foi denominado “dados sócio- demográficos”, contendo 

informações sobre o respondente, como: gênero, escolaridade, cargo e tempo na 

função e, ainda, informações sobre o estabelecimento a saber: segmento e 

número de empregados (Apêndice B). 

O segundo formulário foi denominado “primeiras reflexões”. Ele foi composto 

por nove questões com três alternativas cada questão. Este formulário buscou 

questionar o respondente sobre sua percepção da situação que melhor refletisse 

a verdade sobre sua empresa com relação ao tema Responsabilidade Social 

Empresarial. (Anexo A) 

O terceiro e último formulário da pesquisa foi denominado “práticas de 

responsabilidade social interna em empresas de pequeno porte do grande ABC”. 

Este formulário questionou os oito indicadores de Responsabilidade Social 
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Empresarial Interna. Cada Indicador teve, em sua composição, uma questão de 

abrangência e algumas questões de profundidade, com perguntas binárias e 

possibilidade de resposta contendo sim ou não. (Anexo B). 

Juntamente com os formulários de pesquisa foi entregue o “termo de 

consentimento livre e esclarecido”, documento que formaliza a participação da 

empresa no estudo e esclarece questões relacionadas aos objetivos da pesquisa 

e sobre a confidencialidade das informações prestadas (Apêndice A). 

No item a seguir, são esclarecidos os procedimentos metodológicos desse 

estudo. 

 

3.3 Procedimento Metodológico  

Segundo Gil (1999, p. 70), a pesquisa de levantamento possui como 

característica a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer. Os procedimentos desta metodologia consistem na solicitação de 

dados e informações relacionados ao problema investigado a um grupo específico 

de pessoas. 

 Com base em Gil (1999), o critério de seleção dos sujeitos para aplicação do 

instrumento está relacionado aos conhecedores das práticas internas de 

Responsabilidade Social em pequenas empresas. Para um estudo mais 

aprofundado do tema, foram colhidos dos sujeitos da pesquisa, dados que 

permitiram uma análise baseada em informações da empresa em suas práticas 

de Responsabilidade Social Interna.  

Para realização deste estudo, o pesquisador optou pelo uso do questionário 

estruturado e padronizado, composto por questões fechadas que, segundo Mattar 

(1996), é aquele que o respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa. 

 Como instrumento de pesquisa, optou-se pela utilização do questionário já 

utilizado pelo Instituto Ethos – Sebrae de Responsabilidade Social  Empresarial 

para micro e pequenas empresas, assim como seus indicadores, por se tratar de 

uma ferramenta desenvolvida com objetivo de incentivar e contribuir para que a 

RSE fosse incorporada no universo das micro e pequenas empresas, 

considerando suas limitações de porte e estrutura diante das mais diversas 

realidades.  

 A aplicação deste instrumento consiste em um processo de levantamento e 

preenchimento de dados que são enviados, via sistema, para o instituto Ethos, 
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onde as informações cadastrais, as respostas aos questionários e seu relatório de 

diagnóstico são tratados com máxima confidencialidade, sendo disponibilizados a 

terceiros somente com autorização expressa da própria empresa. 

 Os critérios de confiabilidade e sigilo adotados pelo Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial com seu banco de dados de informações 

cadastrais das empresas, as respostas dadas nos questionários e o relatório de 

diagnóstico, justificam a necessidade de ir a campo para levantamento das 

informações junto às empresas de pequeno porte da região do grande ABC. 

 Os Indicadores Ethos-Sebrae são ferramentas de auto-avaliação e aprendizado 

da gestão empresarial no tocante à incorporação de práticas de Responsabilidade 

Social. Para tanto, estes indicadores em seu formato original estão divididos em 

sete temas: 

- Valores, Transparência e Governança; 

- Público Interno; 

- Meio Ambiente; 

- Fornecedores; 

- Consumidores e Clientes; 

- Comunidade; 

- Governo e sociedade. 

 Para atender o objetivo geral deste estudo definido como: Identificar se 

empresas de pequeno porte do ramo industrial, localizadas na região do grande 

ABC, desenvolvem práticas internas de Responsabilidade Social, foi utilizado o 

questionário estruturado e padronizado, composto por questões fechadas.  

Como instrumento de pesquisa, optou-se pela utilização do instrumento 

Ethos-Sebrae de Responsabilidade Social  Empresarial para micro e pequenas 

empresas, um questionário desenvolvido para o universo das micro e pequenas 

empresas, considerando suas limitações de porte e estrutura diante das mais 

diversas realidades.  

 Durante a realização da pesquisa bibliográfica nacional, foram encontradas 

duas Dissertações que utilizaram os Indicadores Ethos de Responsabilidade 

Social como ferramenta de pesquisa, conforme Quadro 17: 
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Quadro 17 – Dissertações que Utilizam os Indicadores Ethos - Sebrae como 

ferramenta de Pesquisa: 

Tema  Autor Resumo Instituição Ano  

 

RSE com os 

trabalhadores e 

gestores de uma 

empresa metalúrgica. 

 

Luiz Sérgio 

Dutra Nagli 

Avaliação das 

percepções tanto dos 

gestores, quanto dos 

trabalhadores de uma 

empresa metalúrgica de 

Minas Gerais acerca 

das práticas internas de 

RSE, utilizando a 

metodologia do Instituto 

Ethos de RSE. 

 

PUC - MG 

 

2008 

Aplicação dos 

Indicadores Ethos de 

RSE: estudo de caso 

com uma empresa da 

economia de 

comunhão. 

 

Natani 

Carolina 

Silveira 

Aplicar os Indicadores 

Ethos de RSE em uma 

empresa que adotou 

um novo estilo de 

abordagem social: a 

economia de 

comunhão. 

 

USP – Rib. 

Preto 

 

2008 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Após a leitura detalhada dos dois trabalhos foi possível concluir que cada um 

possui propósitos investigativos e procedimentos metodológicos diferentes entre 

si e diferentes deste estudo. O ponto em comum nos estudos apresentados reside 

no fato de ambos fazerem uso dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 

como instrumento de pesquisa. 

A adoção dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

como ferramenta de levantamento de dados por outros autores em seus estudos 

e pesquisas demonstra que a ferramenta de auto-avaliação criada pelo Instituto 

Ethos de Responsabilidade Social, a partir de seus indicadores, possui certa 

flexibilidade em sua utilização, permitindo sua aplicação não só como instrumento 

de medição em larga escala pelas empresas, mas também como ferramenta de 

pesquisa para levantamento de dados e estudos acadêmicos direcionados à 

investigação de Práticas de Responsabilidade Social empresarial. 

 Mesmo estando anunciado no site do Instituto Ethos que os indicadores Ethos-

Sebrae de Responsabilidade Social  para Micro e Pequenas Empresas é uma 

publicação do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, disponível 
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para acesso gratuito, realizou-se uma solicitação formal de autorização, enviada 

através de e-mail para o serviço fale conosco no site www.ethos.org.br.  

A solicitação foi respondida prontamente sinalizando como positiva a 

autorização para utilização dos Indicadores Ethos-Sebrae de Responsabilidade 

Social Empresarial para micro e pequenas empresas como ferramenta de 

pesquisa de cunho acadêmico, sendo permitida a reprodução de todo o material 

desde que citada a fonte. 

 

3.4 Estrutura do questionário de pesquisa  

 Inicialmente, foi utilizado um formulário desenvolvido para levantamento dos 

dados sócio-demográficos de cada um dos estabelecimentos participantes do 

estudo (Apêndice B). Buscando iniciar a reflexão sobre o tema Responsabilidade 

Social Empresarial, foi desenvolvido pelo Instituto Ethos um questionário 

estruturado com nove questões fechadas, o qual permite três alternativas de 

respostas (Anexo A). 

 Segundo o Instituto Ethos, este é um exercício para começar a entender que a 

Responsabilidade Social Empresarial está contemplada nos vários 

relacionamentos da empresa e na forma como ela trata seus empregados, seu 

público interno. O método de avaliação adotado pelo Instituto Ethos para este 

questionário inicial está representado na Figura 14: 

 

Figura 14 - Método de Avaliação para Questionário Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com dados do Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial.  

 

OPÇÃO PELA LETRA “C” 

Se a opção pela letra “C” 

estiver presente em 50% 

das questões ou mais: 

A EMPRESA JÁ CAMINHA 

BASTANTE EM DIREÇÃO A 

RSE  

OPÇÃO PELAS LETRAS “A e B” 

Se a opção pela letra “A e B” estiver 

presente em 50% das questões ou 

mais: 

A EMPRESA ESTÁ REFLETINDO 

SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 

RSE  

OPÇÃO PELA LETRA “A” 

Se a opção pela letra “A” estiver 

presente em 50% das questões 

ou mais: 

A EMPRESA NECESSITA 

BUSCAR MAIS 

INFORMAÇÕES SOBRE O 

NOVO CONTEXTO DO 

MUNDO E INICIAR SUAS 

REFLEXÕES SOBRE A RSE 
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Este formulário teve como propósito questionar o respondente sobre sua 

percepção da situação que melhor refletisse a verdade sobre sua empresa com 

relação ao tema Responsabilidade Social Empresarial.  

O questionário denominado de “Práticas de Responsabilidade Social Interna 

em Empresas de Pequeno Porte do Grande ABC”, trata os oito indicadores de 

Responsabilidade Social Empresarial Interna (anexo B), conforme figura 15: 

 
 
Figura 15 – Tema Público Interno e seus indicadores de RSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com dados do Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial.  

 

 Para cada Indicador há uma pergunta-chave, que propõe a reflexão sobre qual 

é o nível de adequação de determinada prática na gestão da empresa, com 

quatro opções de resposta, como mostra a figura 16: 

 

Figura 16 – Opções de respostas para as perguntas-chave: 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com dados do Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial.  

 

 

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador 3 

Indicador 4 

Indicador 5 

Indicador 6 

Indicador 7 

Indicador 8 

CUIDADOS COM SAÚDE, SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

BENEFÍCIOS ADICIONAIS 

CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E PROMOÇÃO DA EQUIDADE 

INCLUSÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

RELAÇÕES COM SINDICATOS 

COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E A EMPREGABILIDADE 

ACESSO À INFORMAÇÃO 

Quando a situação retratada não estiver inserida na prática da empresa. 

Quando apenas alguns dos fatores retratados na situação fizerem parte do cotidiano da empresa. 

Quando a situação retratar uma condição próxima da realidade da empresa. 

SIM 

EM 

GRANDE 

PARTE 

EM PARTE 

NÃO 

Quando a situação descrita fizer parte integral da realidade da empresa. 
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Para cada uma das perguntas-chave relacionadas ao indicador há algumas 

perguntas binárias com possibilidade de resposta: sim, não e não se aplica.  

Estas perguntas possuem elementos de validação e aprofundamento sobre 

o indicador e contribuem para a compreensão de quais práticas devem ser 

incorporadas à gestão dos negócios, conforme figura 17: 

 
 
Figura 17 – Número de questões binárias para cada indicador. 

 

Nº de

Indicadores Descrição do Indicador Questões

1 Cuidados Com a Saúde, Segurança e Condições de Trabalho 6

2 Benefícios Adicionais 8

3 Critérios de Contratação 1

4 Valorização da Diversidade e Promoção da Equidade 5

5 Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiência 1

6 Relações com Sindicatos 1

Compromisso com o Desenvolvimento Profissional e a 

Empregabilidade

8 Acesso à Informação 2

47

 

Fonte: Adaptado pelo autor com dados do Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial.  

 

Para atender os objetivos propostos neste estudo, após a definição da 

ferramenta utilizada para levantamento das informações, fez-se necessário a 

definição dos critérios para seleção dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Critérios estes que são detalhados no próximo item. 

 

3.5 Critérios de Seleção dos Sujeitos. 

 O critério de seleção dos sujeitos desta pesquisa teve inicialmente como base 

a mesma conceituação utilizada pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social, 

que define empresa de pequeno porte com base na proposição do Sebrae, ou 

seja, pelo número de empregados no estabelecimento, que é a seguinte: 

- Os estabelecimentos Comerciais e de Serviços: de 10 a 49 empregados; 

- Os estabelecimentos industriais: de 20 a 99 empregados. 

 Buscando informações que pudessem definir qual o universo das empresas de 

pequeno porte, que se encontram localizadas no Grande ABC, foi realizado um 

rastreamento junto a diversos órgãos públicos, sindicato e associações ligadas ao 
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comércio e a indústria, os quais alegaram que os dados seriam confidenciais ou 

que não existiam. 

 Em uma pesquisa mais ampla, foram encontrados elementos referentes ao 

universo dos estabelecimentos localizadas no grande ABC, no site da FIESP 

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), no link “Capital Humano”, 

departamento de ação regional. São informações gerais dos estabelecimentos, 

separados por segmentos, mas sem dados referentes ao número de empregados 

por estabelecimento em cada segmento, o que tornou impossível a identificação 

de quais destas empresas são de pequeno porte, conforme quadro 18: 

 

Quadro 18 – Número de Estabelecimentos por Segmento e Região: 

ESTABELECIMENTOS ESTABELECIMENTOS ESTABELECIMENTOS TOTAL DE 

COMERCIAIS SERVIÇOS INDUSTRIAIS ESTABELECIMENTOS

Estado de São Paulo 377.583 379.959 94.381 851.923

Cidade de São Paulo 106.414 136.185 26.812 269.411

Santo André 8.453 8.341 2.325 19.119

São Bernardo do Campo 5.372 6.966 1.469 13.807

São Caetano do Sul 2.042 2.744 634 5.420

Diadema 2.352 1.733 1.560 5.645

Mauá 1.914 1.311 794 4.019

Ribeirão Pires 690 678 226 1.594

Rio Grande da Serra 127 122 19 268

TOTAL GRANDE ABC 20.950 21.895 7.027 49.872

REGIÃO

 

Fonte: Adaptado pelo autor com dados da FIESP.  

 

Para refinar a seleção dos sujeitos dessa pesquisa, foram definidos os 

seguintes critérios: 

- o estabelecimento deve estar localizado no Grande ABC, compreendendo 

o objeto de estudo a partir do contexto onde o Programa de Mestrado está 

inserido. 

- O segmento de indústria foi eleito, pelo fato do pesquisador ter atuado na 

área de Recursos Humanos por mais de 20 anos em indústrias de diversos ramos 

de atividade, nos quais desenvolveu sua carreira profissional e adquiriu 

importante experiência que vêm auxiliando-o na vida acadêmica.  

A complexidade das atividades desenvolvidas no setor industrial, com a 

utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas, requer do empregador uma 

diversidade de informações com relação ás regulamentações sua atividade. 
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Toda complexidade inserida na atividade industrial, também motivou o 

pesquisador a escolher este segmento para a realização deste estudo. 

- Os dados referentes ao número total de estabelecimentos ordenados pela 

FIESP, 49.872 estabelecimentos, considera em seu total um número de 7.027 

estabelecimentos industriais na região do Grande ABC. Por esta pesquisa 

caracterizar-se como qualitativa e exploratória, o número de estabelecimentos 

pesquisados não está relacionado a uma porcentagem do total de 

estabelecimentos existentes na região, pois os dados apresentados pela FIESP, 

não apresentam um número especificado pelo porte dos estabelecimentos 

industriais. 

Por não ser esta pesquisa de caráter quantitativa, o número de 

estabelecimentos utilizados foi eleito de forma aleatória, mas não intencional.  

Assim, foram contatados 91 estabelecimentos industriais, que atenderam ao 

critério estabelecido pelo Sebrae, ou seja, com no mínimo 20 empregados e no 

máximo 99. Estes estabelecimentos foram identificados e selecionados a partir do 

Guia ABCD, um site que organiza um grande número de empresas do segmento 

industrial, serviços e comércio do Grande ABC, da capital de São Paulo e 

Sorocaba. Os dados das empresas estão organizados por região, segmento e 

ramo de atividade. Constam do cadastro de cada empresa o endereço, telefone e 

e-mail. 

 Embora a ferramenta já tenha passado por avaliação, foi realizado um piloto 

em 2 estabelecimentos que atendem ao critérios estabelecidos já descritos, para 

a aplicação do questionário e que foram escolhidos de forma aleatória dentre os 

estabelecimentos industriais relacionados no Guia do ABCD. Para a realização do 

piloto, primeiramente, houve um contato telefônico para explicar a intenção da 

pesquisa e agendamento de horário para a aplicação do questionário, 

posteriormente o pesquisador foi pessoalmente aos estabelecimentos aplicar os 

questionários junto aos empresários.  

As entrevistas ocorreram nos horários agendados com os empresários, que 

após receberem as orientações responderam ao questionário. O resultado da 

aplicação do piloto foi positivo. Os empresários levaram, em média, 25 minutos 

para o preenchimento dos formulários de pesquisa e consideraram as questões 

claras e de fácil entendimento, não encontrando dificuldade em seu 

preenchimento. 
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 Após a definição dos procedimentos metodológicos, da ferramenta e critérios 

para definição e delimitação dos sujeitos para pesquisa, o pesquisador foi a 

campo coletar informações junto aos estabelecimentos industriais, que serão 

apresentados com as análises, no decorrer deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

4   APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Análise dos dados sócio-demográficos. 

No total, foram contatados 91 estabelecimentos industriais. Deste total, 

somente 14 responderam ao questionário. A apresentação e análise dos dados 

colhidos das empresas participantes foram divididos em três partes. Na primeira 

parte, são apresentados os dados sócio-demográficos dos sujeitos participantes 

deste estudo.  Na segunda parte, estão detalhados os dados referentes as 

primeiras reflexões sobre Responsabilidade Social Empresarial. Na terceira e 

última parte da apresentação dos dados, encontram-se os dados sobre as 

Práticas de Responsabilidade Social desenvolvida pelas empresas pesquisadas, 

como segue: 

 

Quadro 19 – Dados Sócio-demográfico dos Participantes da Pesquisa: 

Empresa Gênero do Escolaridade do Cargo do Tempo de trabalho Segmento da Número de 

Participante Respondente Respondente Respondente do Respondente Empresa Empregados

1 Masculino Superior Compl. Diretor 27 anos Metalúrgica 32

2 Feminino Superior Compl. Diretora 50 anos Laminação PVC 27

3 Feminino Superior Compl. Assist. Diretoria 14 anos Metalúrgica 20

4 Feminino Superior Compl. Ger. Comercial 3 anos Metalúrgica 80

5 Masculino Superior Compl. Diretor 14 anos Metalúrgica 72

6 Feminino Superior Compl. Assist. Diretoria 7 anos Metalúrgica 70

7 Masculino Superior Compl. Diretor 16 anos Metalúrgica 85

8 Masculino Pós - Graduação Diretor 13 anos Metalúrgica 65

9 Feminino Ensino Médio Gerente Geral 13 anos Metalúrgica 25

10 Feminino Pós - Graduação Gerente RH 12 anos Metalúrgica 84

11 Feminino Superior Compl. Gerente RH 27 anos Metalúrgica 50

12 Feminino Pós - Graduação Gerente RH 9 anos Metalúrgica 60

13 Masculino Ensino Médio Diretor 40 anos Laminação PVC 28

14 Feminino Ensino Médio Gerente RH 1 ano Metalúrgica 32  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Traçando um perfil sócio – demográfico das empresas e dos responsáveis 

pelas informações podemos observar no quadro acima que, 85% das empresas 

participantes da pesquisa são do segmento metalúrgico e 15% são empresas de 

laminação de PVC, com 52 empregados em média. 

Quanto aos respondentes, observa-se que 64% são do gênero feminino, 

ocupando cargos de gestão e de administração. Já no gráfico abaixo, observamos 

que 86% dos respondentes possuem curso superior completo, sendo 14% destes 

com pós-graduação.  
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Gráfico 04 – Escolaridade dos participantes da pesquisa: 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em uma comparação entre gênero e escolaridade dos respondentes, 

observou-se que 56% do gênero feminino possuem formação superior completa e 

que destes 33% são pós-graduados. 

     Entre os respondentes do gênero masculino, 60% possuem formação 

superior completa dos quais 20% possuem curso de pós-graduação. 

 

Gráfico 05 – Escolaridade por gênero dos participantes da pesquisa: 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observando os dados socio-demográficos do grupo de empresas participantes 

deste estudo verifica-se que a mulher ocupando, cada vez mais, um maior espaço 

na direção e administração das empresas, destacando seu importante papel no 

mundo corporativo. Outro ponto importante é a preocupação das mulheres com 

relação sua formação educacional e em manter-se atualizadas.  

O interesse das mulheres por questões atuais, inclusive relacionadas à 

responsabilidade social, fica evidente pelo fato de representarem 64% das 

empresas que aceitaram fazer parte deste estudo. 

Segundo o Instituto Ethos (2012), o movimento de valorização da RSE ganhou 

forte impulso a partir da década de 1990, com a sensibilização das empresas com 

a questão social causadas, entre outros fatores, pela carência e desigualdade 

social existentes em nosso país, dando à responsabilidade social empresarial 

uma relevância ainda maior. 

Seria, então, possível afirmar com base nos dados sócio-demográficos dos 

respondentes, que o nível de escolaridade influencia nas práticas de 

Responsabilidade Social Empresarial e que empresas cujo comando ou 

administração é feminino, possuem mais práticas de Responsabilidade Social 

Empresarial Interna, frente àquelas que o comando é masculino?  

Para Melo Neto e Froes (2001), o foco na educação pode ser entendido a 

partir da racionalidade social, um processo dinâmico e que envolve mecanismos 

de sustentabilidade. Sendo a educação um dos caminhos para a diminuição das 

desigualdades sociais que afeta diretamente o desenvolvimento das empresas. 

Em decorrência disso, na sequência, serão apresentados os dados coletados com 

utilização do questionário “Primeiras Reflexões”, que busca identificar a situação 

que melhor reflete a verdade sobre a empresa com relação ao tema 

Responsabilidade Social. 

 

4.2 Análise dos dados referente às primeiras reflexões sobre RSE
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Quadro 20 – Análise das primeiras reflexões sobre Responsabilidade Social Empresarial: 
 

              QUESTÕES ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

1- Sobre a Responsabilidade Social Empresarial 
A  B C  

É o primeiro contato que tenho Tenho poucos conhecimentos Estou buscando ampliar os 

     
com este tema. sobre o tema. conhecimentos que tenho 

OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 
EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

  9 1-2-3-4-5-6-7-8 -10-11-12-13-14 

              

     
ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

2- Quanto a obrigações legais, minha empresa: 
A  B C  

Acha inviável cumprir as normas Cumpre a maioria das normas Tem as normas e obrigações 

     
e obrigações legais. e obrigações legais. legais como prioridade. 

OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 
EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

10 1-3-9 2-4-5-6-7-8-11-12-13-14 

              

     
ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

3- Ética, para mim é:  
A  B C  

Um conceito ainda abstrato. Fácil de ser entendida, porem A base de fundamentação do 

     
  difícil de ser aplicada. relacionamento humano. 

OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 
EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

  3 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 

             

 
 
 
 
 
 

     
ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

4- Em relação à forma de lidar com as pessoas em A  B C  

minha empresa: Trato cada uma como merece Busco tratar a todos de  Busco identificar as necessidades 

     
ser tratada. maneira similar para não  de cada empregado e atender 

     
  gerar conflitos. sempre que possível. 

OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 
EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

  1-5-7-9 2-3-4-6-8-10-11-12-13-14 
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ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

5- Sobre o meio ambiente: 
A  B C  

Dificilmente penso sobre isso. Preocupo-me com isso, mas Procuro respeitar o meio  

     
  não tenho feito nada a respeito. ambiente e incentivar outros a fazer 

     
  . o mesmo. 

OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 
EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

    1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 

              

     
ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

6- Quando me relaciono com meus fornecedores: 
A  B C  

Constantemente tenho  conflitos e  Tenho uma relação amigável Busco fornecedores que sejam meus 

          sempre me sinto prejudicado.   parceiros, tenham princípios similares 

     
    aos meus. 

OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 
EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

  1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 

     

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      

     
ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

7- Em relação aos meus clientes e fornecedores: 
A  B C  

Os clientes são importantes, mas Procuro considerar os  clientes ao Trato meus clientes como eu 

           impossível de agradá-los.  tomar minhas decisões.  gostaria de ser tratado por meus 

     
  

 
fornecedores. 

OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 
EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

7 3-5-9 1-2-4-6-8-10-11-12-13-14 

              

     
ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

8- Se eu pudesse ouvir o que as pessoas da minha A  B C  
comunidade dizem a respeito de minha empresa, "torço para que progridam muito e se "Zé, se forem contratar  alguém na "As coisas melhoraram muito depois 

certamente seria uma destas frases:  mudem para outro lugar”.  empresa onde vc. trabalha, me avisa que o pessoal da (...) chegou por aqui”. 

      
hein?" 

 
OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 

EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

9 1-5-6-7-10-11-12-13-14 2-3-4-8 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

     
ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  ALTERNATIVA  

9- Em época de eleição, na minha empresa: 
A  B C  

É proibido discutir política, já As pessoas têm liberdade para Procuro conscientizar os empregados 

          basta as encrencas por causa  divulgar "santinhos" dos candidatos   e a comunidade da importância do 
          de futebol.  que  quiserem.  voto e, quando possível organizo 
            

 
  

 
debates sobre o assunto! 

     
    

 
OPÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA 

EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

5-10-11 7-8-13 1-2-3-4-6-9-12-14 
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Este questionário é um exercício que procura refletir a Responsabilidade 

Social Empresarial em seu estado latente, ou seja, a racionalidade organizacional, 

suas crenças, seus valores, a transparência com que a empresa lida com suas 

responsabilidades e obrigações e que estão refletidas na maneira que desenvolve 

seus relacionamentos, com seus vizinhos, sua cidade e inclusive na forma como 

trata seus empregados, ou seja, seu público interno. Questão fundamental, já que 

toda empresa é um ator moral, segundo Enderle e Tavis (1998), com 

responsabilidades econômicas, sociais e ambientais, além de estar inserida em 

um ambiente de constantes transformações. 

Salienta Gil (2002), que os desafios organizacionais estão intimamente 

relacionados com a responsabilidade social empresarial, principalmente, a ética e 

a qualidade de vida. A conduta ética refere-se ao comportamento das empresas 

com seus fornecedores, consumidores, concorrentes e empregados. E a 

qualidade de vida, refere-se ao trabalho e aos funcionários, que precisam estar 

felizes para que sejam produtivos.  

Para atingir os objetivos propostos pela Responsabilidade Social 

Empresarial, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, define 

como prioritário, manter um diálogo franco e justo com todos aqueles que estão 

envolvidos e participam de alguma forma do dia a dia dos negócios da empresa, 

como por exemplo, seus empregados, clientes, fornecedores, concorrentes, 

governos etc. Assim, cada um sabe o que esperar de sua empresa, bem como, o 

que a empresa espera de cada um desses atores. 

De acordo com Wartick e Cochran (1985), existe um contrato entre a 

empresa e a sociedade que funciona como uma forma de ajustar o 

comportamento dos negócios aos objetivos sociais. Por isso, para avaliação do 

questionário proposto, o Instituto Ethos adota os seguintes critérios 

metodológicos: 

- Se a opção pela letra “C” estiver presente em 50% das questões ou mais:  

A empresa já caminha bastante em direção a RSE; 

- Se a opção pela letra “A e B” estiver presente em 50% das questões ou 

mais: 

A empresa está refletindo sobre a RSE; 

- Se a opção pela letra “A” estiver presente em 50% das questões ou mais: 
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A empresa necessita buscar mais informações sobre o novo contexto do 

mundo e iniciar suas reflexões sobre a RSE.  

 No gráfico 06 estão representadas as empresas participantes da pesquisa e 

seu posicionamento frente os critérios metodológicos propostos pelo Instituto 

Ethos de RSE para avaliação do questionário. 

 

Gráfico 06 – Primeiras reflexões sobre Responsabilidade Social Empresarial: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como podemos observar, no gráfico acima, das 14 empresas participantes 

desta pesquisa, somente a empresa número 9 teve 56% de suas opções de 

resposta as alternativas “A” e “B” encontrando-se, segundo critérios de avaliação 

adotados pelo Instituto Ethos, no estágio de estar “refletindo sobre a importância 

da Responsabilidade Social Empresarial”. As demais empresas participantes 

estão no estágio indicativo “já caminham em direção à Responsabilidade Social”. 

No gráfico 07 estão detalhas as afirmações das empresas participantes do 

estudo, que indicaram em que estágio a empresa se encontra atualmente com 

relação a RSE. 
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Gráfico 07 – Análise das primeiras reflexões sobre RSE  
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo define o Instituto Ethos, para uma empresa estar caminhando em 

direção à Responsabilidade Social, é necessário que tenha familiaridade com o 

tema, cumpra e tenha as obrigações legais como prioridade, tendo a ética como 

base dos relacionamentos humanos. Ela deve buscar identificar as necessidades 

de cada empregado e atende-las sempre que possível, procurando respeitar o 

meio ambiente e incentivando outros a fazerem o mesmo, tratando clientes e 

fornecedores como parceiros. 

Ainda segundo o Instituto Ethos, as práticas de Responsabilidade Social 

Empresarial são mecanismos de gestão que se definem pela relação ética e 

transparente da empresa com todos os públicos com os quais se relaciona e pelo 

estabelecimento de metas empresariais que sejam compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade e promova a redução das 

desigualdades sociais.  

Esta abordagem, segundo Gendron (2000), é estratégica por reconhecer 

que a empresa não existe em um ambiente apenas composto por agentes como 

consumidores, fornecedores, empregados e concorrentes, mas por cidadãos. 

Neste contexto, as empresas passam a lançar mão de ferramentas de gestão na 

busca da maximização de seu desempenho moral e ético, transformando a 

sensibilidade organizacional em vantagem competitiva (PEREIRA; CAMPOS 

FILHO, 2006). 

Esta metodologia de avaliação, segundo o Instituto Ethos, é adotada para 

cada um dos temas que estão presentes no questionário “Primeiras Reflexões 
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sobre Responsabilidade Social Empresarial” e têm o objetivo de auxiliar as 

empresas a se localizarem dentro do contexto da RSE e a implantar um 

gerenciamento voltado para a melhoria da qualidade das relações com seus 

diversos públicos, inclusive, na maneira como trata seus empregados, permitindo, 

ainda, a reflexão sobre os principais aspectos a serem considerados nesse novo 

contexto. 

 

4.3 Análise dos indicadores de Responsabilidade Social Empresarial 

Buscando aprofundar a reflexão sobre o tema, na sequência serão 

apresentados os dados e as análises das Práticas de Responsabilidade Social 

Empresarial Interna em Empresas de Pequeno Porte do ramo industrial do 

Grande ABC.  

O questionário é composto por oito indicadores de Responsabilidade Social 

Interna e para cada indicador há uma questão de abrangência e algumas 

questões que procuram aprofundar o questionamento sobre o indicador. Os 

dados colhidos com o preenchimento deste questionário pelas 14 empresas que 

optaram por participar deste estudo e suas análises estão apresentados 

individualmente por indicador e por empresa, como se observa abaixo. 

 

4.3.1 Análise do Indicador 1: Cuidados com saúde, segurança e condições 

de trabalho. 

Questão de abrangência: Além de cumprir as obrigações determinadas por 

lei, a empresa se preocupa em oferecer a seus empregados um ambiente físico 

agradável e seguro, busca incentivar os cuidados com higiene e saúde e está 

aberta a críticas e sugestões relativas a esses aspectos? 
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Gráfico 08 – Indicador 1:  Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho: 

 

      Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nos dados apresentados, observa-se que 97% das empresas participantes 

da pesquisa afirmam que além de cumprirem as obrigações legais, preocupam-se 

em oferecer a seus empregados um ambiente físico agradável com higiene e 

saúde estando abertas a críticas e sugestões de seus funcionários relativas a 

esses aspectos. Outros 3% afirmam cumprir em parte as obrigações 

determinadas pela lei. 

 Mais do que cumprir a legislação existente, é um dever dos gestores das 

empresas proporcionarem um ambiente de trabalho seguro e saudável 

(ALEVATO, 1999). 

Segundo argumenta Carroll (1991), a responsabilidade ética salienta o 

compromisso de se fazer o que é devidamente correto, mesmo que tais ações 

não estejam contempladas formalmente nas leis determinadas pela sociedade. 

 

Gráfico 09 – Análise das questões de profundidade do Indicador 1: Cuidados com 

saúde, segurança e condições de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quanto às questões que tratam de aprofundar o questionamento acerca das 

práticas de saúde, segurança e condições de trabalho, 83% das empresas 

afirmam desenvolver as práticas questionadas, 12% afirmam não desenvolver 

estas práticas e outros 5% consideram que as práticas questionadas não se 

aplicam a sua realidade. Este indicador é composto por seis perguntas de 

profundidade. Estas perguntas possuem elementos de validação e 

aprofundamento sobre o tema detalhados a seguir: 

 - Com relação ao fumo no local de trabalho, 53% das empresas afirmam ter 

abolido esta prática em sua empresa.  

 - Afirmam incentivar os empregados a praticar atividades físicas 37% das 

empresas pesquisadas, os outros 63% dos respondentes afirmam não 

desenvolverem está prática ou consideram que a prática não se aplicar à sua 

realidade. 

 - Quanto aos cuidados com a postura corporal de seus funcionários no 

trabalho, 86% das empresas consideram como uma prática usual em suas 

dependências. 

 - Com relação às instalações em boas condições de uso, fornecimento de EPI 

(Equipamento de Proteção Individual),  orientações e incentivos da importância e 

da maneira correta na utilização destes equipamentos, 100% das empresas 

afirmam desenvolver estas práticas. 

A melhoria da segurança, saúde e meio ambiente de trabalho além de 

aumentar a produtividade, diminui o custo do produto final, pois diminui as 

interrupções no processo, absenteísmo e acidentes e/ou doenças ocupacionais 

(BERGAMINI, 1997). 

 Ressaltam Melo Neto e Froes (2001), que empresas socialmente responsáveis 

tendem a se destacar das demais empresas em função de seu padrão de 

comportamento ético, demonstrando comprometimento com seus funcionários e 

com a comunidade, por meio de ações que não tem por objetivo o marketing, mas 

o desenvolvimento das pessoas e da comunidade local.  

No entendimento de Carroll (1991), as organizações que têm este 

comportamento proativo assumem várias responsabilidades, entre elas, as 

econômicas e sociais, como parte de sua filosofia. 
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De forma geral, as empresas buscam desenvolver práticas voltadas para a 

saúde, segurança e condições de trabalho previstas nas leis, fiscalizadas por 

órgãos competentes, que segundo o modelo dos “três temas centrais de 

Responsabilidade Social Empresarial” de Carroll (1994), possuem aspectos 

relacionados ao domínio legal, visando o cumprimento das leis, contencioso civil e 

antecipação das mudanças nas leis. 

  

4.3.2 Análise do indicador 2: Benefícios Adicionais. 

Questão de abrangência: A empresa oferece benefícios adicionais aos seus 

empregados e a seus dependentes? 

 

Gráfico 10 – Indicador 2: Benefícios adicionais: 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No gráfico acima observa-se que 50% das empresas participantes da 

pesquisa afirmam oferecerem benefícios adicionais aos seus empregados e a 

seus dependentes. As empresas que afirmaram oferecer em grande parte e em 

parte benefícios adicionais aos seus empregados e familiares somaram 28% e os 

outros 22% afirmaram não oferecer benefícios adicionais.  

O simples cumprimento das obrigações legais, previamente determinadas 

pela sociedade, segundo Corrêa e Medeiros (2003), não pode ser considerado 

como comportamento socialmente responsável, mas como obrigação contratual 

obvia. 
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Gráfico 11 – Análise das questões de profundidade do Indicador 2: Benefícios 

adicionais: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como se observa no gráfico 11, elaborado a partir do indicador composto 

por oito questões que buscam aprofundar o questionamento sobre a prática das 

empresas pesquisadas em oferecer benefícios adicionais aos seus empregados e 

dependentes, percebe-se que afirmam que fornecem benefícios adicionais aos 

seus empregados e aos seus dependentes, 50% dos respondentes. Outros 48% 

dos respondentes deste estudo, afirmam não fornecerem benefícios adicionais 

aos seus empregados e dependentes.  Consideram que não se aplica à empresa 

fornecer benefícios adicionais aos seus empregados e dependentes 2% destas 

empresas. 

Com relação as opções das empresas por cada uma das questões que 

compõem este indicador, podemos verificar que: 

 - 72% das empresas participantes deste estudo afirmam fornecer assistência 

médica aos seus empregados extensiva aos dependentes; 

- 36% dos respondentes declaram que a cesta básica não faz parte do 

pacote de benefícios oferecidos aos seus empregados; 

- Com relação a orientações sobre prevenção de doenças e campanhas de 

vacinação realizada pela rede pública, 68% dos respondentes afirmam 

desenvolverem esta prática em suas empresas; 

- Quanto ao acompanhamento e orientação dos seus empregados sobre o 

calendário de vacinação de seus filhos, 86% dos respondentes afirmam não 

terem este controle como prática. Já 14% dos respondentes afirmam que fazem o 

acompanhamento e orientação sobre o calendário de vacinação dos filhos de 

seus funcionários; 
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-Com relação à creche, apenas 14% dos respondentes afirmam que sim, 

mantêm creche no local de trabalho ou em rede conveniada; 

-O fornecimento de auxílio alimentação aos seus empregados é considerada 

como uma prática válida para 72% das empresas participantes deste estudo. 

A partir da análise do resultado deste indicador, é possível afirmar que a 

prática de oferecer benefícios adicionais aos seus empregados e dependentes, ou 

seja, aqueles benefícios que não são obrigatórios por força de lei trabalhista ou de 

convenção coletiva, ainda não estão sendo considerados por mais da metade das 

empresas que participam deste estudo como uma prática válida. Na proposta de 

Carroll (1991), o modelo conceitual sobre o significado amplo de 

Responsabilidade Social está colocado em forma de pirâmide e em sua base está 

o nível econômico porque, segundo o autor, antes de tudo, a empresa precisa 

apresentar rentabilidade e ter recursos para a realização de atividades 

socialmente responsáveis, o que justificaria a não adoção da prática de oferecer 

benefícios adicionais a seus empregados e seus dependentes. 

 

4.3.3 Análise do Indicador 3: Critérios de contratação 

Questão de abrangência: Na contratação de empregados, a empresa divulga 

os critérios objetivos que vai utilizar na seleção dos candidatos (como 

escolaridade, tempo de experiência e conhecimentos exigidos)? 

 

Gráfico 12 – Indicador 3: Critérios de contratação: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Na contratação de empregados, 86% dos respondentes afirmam que sim, 

divulgam os critérios de seleção que serão adotados. Outros 7% dizem que em 

grande parte divulgam os critérios utilizados na seleção dos candidatos. E 7% 

afirmam que a empresa não divulga os critérios objetivos que vai utilizar na seleção 

dos candidatos: 

 
 

Gráfico 13 – Análise das questões de profundidade do Indicador 3: Critérios de 
contratação: 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Ao aprofundar o questionamento sobre os critérios de contratação, 93% dos 

respondentes afirmam que, para o preenchimento das vagas, a empresa procura 

dar prioridade ao aproveitamento de seus próprios empregados. Outros 7% 

afirmam que não dão prioridade ao aproveitamento de seus próprios recursos 

internos no preenchimento das vagas. 

 A empresa que prioriza o aproveitamento de seus próprios recursos humanos 

para o preenchimento de novas oportunidades de trabalho tem como benefício, a 

redução no tempo para o preenchimento da vaga, o custo da contratação é 

praticamente zero, não havendo a chance de o funcionário não se adaptar à 

empresa gerando nova necessidade de contratação.  Há, ainda, o lado 

motivacional, que impulsiona os funcionários a estarem buscando seu contínuo 

desenvolvimento. 
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4.3.4 Análise do Indicador 4 – Valorização da diversidade e promoção da 

equidade 

 Questão de abrangência: Os critérios utilizados na seleção de pessoal são 

isentos de práticas discriminatórias em relação a gênero, raça, orientação sexual, 

idade e crenças religiosas ou políticas dos candidatos, bem como as pessoas 

com deficiência? 

 

Gráfico 14 – Indicador 4: Valorização da diversidade e promoção da equidade: 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ao que se refere a valorização da diversidade e promoção da equidade, 79% 

dos respondentes afirmam utilizar critérios na seleção de pessoal que sejam 

isentos de práticas discriminatórias. Já 21% dos respondentes afirmam que em 

grande parte, procuram utilizar práticas que sejam isentas de discriminação em 

relação a gênero, raça, orientação sexual, idade e crenças religiosas ou políticas, 

bem como com as pessoas com deficiência, o que significa que não é sempre que 

utilizam critérios isentos de práticas discriminatórias.  

Para Turban e Greening (2000), é necessária uma boa reputação para atrair, 

captar e reter os talentos de uma organização, além de estas práticas afetarem de 

forma positiva suas atitudes no local de trabalho e, consequentemente, a 

produtividade. 
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Gráfico 15 – Análise das questões de profundidade do Indicador 4: Valorização da 

diversidade e promoção da equidade: 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O indicador que trata da valorização da diversidade e promoção da equidade 

possui em seu conteúdo cinco questões de abrangência, que buscam identificar o 

desenvolvimento de certas ações que demonstram o quanto a empresa é diversa 

e promove a equidade em suas relações. Em um contexto geral, 56% das 

empresas participantes deste estudo afirmam não desenvolverem certas ações 

que levam em direção à diversidade e a promoção da equidade. 

Buscando avaliar de forma mais pontual as práticas desenvolvidas pelas 

empresas com relação a este indicador, segue abaixo o resultado das respostas 

dadas pelos respondentes a estas questões:  

-Afirmam 57% dos respondentes, que ao divulgarem a vaga, a empresa não 

utiliza termos relacionados à idade máxima, aparência e sexo. Outros 53% 

declaram que esta não é uma preocupação da empresa ou mesmo que não se 

aplica à sua realidade atual; 

-Quando se trata de oferecer oportunidade de trabalho para ex-detentos, 

64% dos respondentes afirmam não desenvolverem esta prática; 

-Com relação à contratação de pessoas idosas, 93% das empresas 

afirmaram não manterem programa especial que venha dar oportunidade a 

estas pessoas, em contrapartida, a oportunidade de contratação de menores 

aprendizes é uma prática que 86% das empresas desenvolvem; 

- A disponibilização de vagas para portadores de deficiências não é uma 

prática atual em 65% das empresas que fazem parte deste estudo. 
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Apesar de, em uma primeira avaliação, 79% das empresas pesquisadas se 

posicionarem como quem valoriza a diversidade e promove a equidade, ao 

realizarmos uma análise mais detalhada, verifica-se que no dia a dia ainda há 

muito que se fazer para realmente alcançar um melhor equilíbrio no campo da 

diversidade e da equidade. 

A questão da responsabilidade social, segundo o Instituto Ethos, vai além da 

postura legal da empresa, da prática filantrópica ou do apoio à comunidade, 

significa mudança de atitude, em uma perspectiva de gestão empresarial com 

foco na qualidade das relações e na geração de valor para todos. 

 

4.3.5 Análise do Indicador 5: Inclusão de pessoas portadoras de deficiência 

 Questão de abrangência: A inclusão de pessoas portadoras de deficiência no 

mercado de trabalho e consumo é crescente. As dependências da empresa 

contam com recursos para facilitar o deslocamento e a convivência de pessoas 

com deficiência motora, auditiva ou visual (como rampas, avisos de segurança em 

braile, sinais luminosos e sonoros em áreas de circulação de máquinas)? 

 

Gráfico 16 – Indicador 5: Inclusão de pessoas portadoras de deficiência: 

 

   Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Este indicador busca identificar o índice de desenvolvimento que as 

empresas apresentam com relação à acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências às dependências da empresa. Observamos, no gráfico 16 

apresentado anteriormente, que 86% dos respondentes afirmam não possuírem 

ou possuírem parcialmente instalações com recursos que facilitem o 

deslocamento e a convivência de pessoas com algum tipo de deficiência.  
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Segundo Montana e Charnov (1998), uma empresa socialmente sensível 

procura formas de resolver problemas sociais, em uma abordagem proativa da 

responsabilidade social, prevendo problemas futuros e antecipando-se a eles com 

ações que evitem seu aparecimento ou minimizem seus reflexos. 

 

Gráfico 17 – Análise das questões de profundidade do Indicador 5: Inclusão de 

pessoas portadoras de deficiência: 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Este indicador possui apenas uma questão de profundidade que procura 

explorar mais detalhadamente as práticas da empresa com relação à inclusão de 

pessoas portadoras de deficiência. 

Ao fazer uma análise deste gráfico observamos que, assim como as 

empresas participantes deste estudo já haviam afirmado não possuírem 

instalações que contem com recursos para facilitar o deslocamento e a 

convivência de pessoas portadoras de limitações físicas, nesta questão de 

profundidade 71% dos respondentes afirmam que os funcionários da empresa 

não são orientados para conviver com pessoas com deficiência e atendê-las 

adequadamente. Isto demonstra que os respondentes reconhecem que suas 

empresas estão, de certa forma, despreparadas. Para Melo Neto (2001), 

investindo nas pessoas, a empresa transforma-as em seu principal ativo, não 

apenas de natureza humana, intelectual, mas principalmente social. 

 

4.3.6 Análise do Indicador 6: Relações com sindicatos 

 Questão de abrangência: Como forma de demonstrar respeito pelo indivíduo 

e transparência em suas relações com o público interno, a empresa entende que 
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é direito do funcionário participar de sindicatos e associações de classe e permite 

que representantes sindicais compareçam à empresa para discutir questões 

referentes aos interesses dos empregados? 

 

Gráfico 18 – Indicador 6: Relações com sindicatos: 

 

  Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Referente à questão que trata das relações sindicais, como forma de 

respeito e transparência na relação da empresa com seu público interno, observa-

se no gráfico 18 que 93% dos respondentes vêem a associação de seus 

funcionários a organismos sindicais de classe como um direito do trabalhador 

permitindo, ainda, a eventual presença de representantes sindicais nas 

dependências da empresa para discutir questões de interesse dos empregados. 

Ou seja, as empresas que compreendem e utilizam a Responsabilidade Social 

como recurso estratégico conseguem desenvolver maior capacidade de 

adaptação e reação a eventuais pressões sociais como, organizações não 

governamentais e sindicatos. 
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Gráfico 19 – Análise das questões de profundidade do Indicador 6: Relações com 

sindicatos: 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Dando sequência à análise dos dados referentes ao indicador das práticas 

de relações com sindicatos, observa-se no gráfico 19 que 93% dos respondentes 

afirmam que a empresa disponibiliza, aos seus empregados, informações básicas 

sobre direitos e deveres da categoria, tais como, dissídio coletivo e contribuições 

sindicais. 

 Segundo destaca Carvalho Neto (2001), a empresa que quer ser 

responsável socialmente com seu público interno, deve buscar consolidar a 

prática do diálogo transparente com as entidades sindicais em torno de objetivos 

compartilhados. 

 

 

4.3.7 Análise do Indicador 7: Compromisso com o desenvolvimento 

profissional e a empregabilidade 

 Questão de abrangência: A empresa valoriza e incentiva o desenvolvimento 

profissional de seus empregados? 
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Gráfico 20 – Indicador 7: Compromisso com o desenvolvimento profissional e a 

empregabilidade: 

 

   Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Destaca-se no gráfico 20 que, 100% dos respondentes afirmam valorizarem 

e desenvolverem ações relacionadas ao compromisso com o desenvolvimento 

profissional e empregabilidade de seus empregados. A responsabilidade Social 

Empresarial, segundo o Instituto Ethos vem consolidando-se como uma área 

interdisciplinar, multidimensional e com uma abordagem sistêmica, com foco nas 

relações dos diversos stakeholders que estão direta e indiretamente associados 

ao negócio da organização. 

  

Gráfico 21 – Análise das questões de profundidade do Indicador 7: Compromisso 

com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade: 

 

    Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 No gráfico 21 estão representadas as afirmações fornecidas pelos 

respondentes em relação às quatro questões de profundidade que buscam 

identificar as ações desenvolvidas pelas empresas. Questões que sugerem o 

compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional e a 
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empregabilidade de seus empregados. Estas afirmações correspondem a 80% 

das opções de respostas e estão detalhadas abaixo: 

-64% dos respondentes subsidiam cursos para seus empregados; 

-86% afirmam colaborarem com a realização de estágios; 

-72% concedem incentivos aos empregados matriculados em cursos de 

todos os níveis; 

-79% das empresas pesquisadas afirmam que todos seus empregados 

são alfabetizados. 

 Os dados fornecidos pelas empresas participantes deste estudo revelam sua 

preocupação com o desenvolvimento educacional de seus empregados. Neste 

sentido, o Instituto Ethos destaca que a empresa socialmente responsável 

internamente deve impedir qualquer tipo de discriminação ao oferecer 

oportunidades, garantindo direitos iguais para todos aqueles que estiverem 

recebendo um treinamento, sendo avaliados, remunerados ou promovidos. 

 Segundo Fleury (1997), está ocorrendo certo despertar para a importância 

do treinamento e educação dos trabalhadores, como um fator que pode reverter 

em ganhos de produtividade para as organizações. Em mercados competitivos, 

um importante diferencial é poder contar com um grupo de profissionais 

qualificados e motivados, para tanto é necessário que as empresas valorizem e 

incentivem o permanente desenvolvimento profissional de seus empregados. 

 

4.3.8 Análise do Indicador 8: Acesso à informação. 

 Questão de abrangência: A empresa facilita o acesso à informação como 

forma de desenvolvimento pessoal e profissional de seus empregados? 

 

Gráfico 22 – Indicador 8: Acesso à informação: 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Como forma de valorizar e incentivar o desenvolvimento pessoal e 

profissional, 93% dos respondentes afirmam que facilitam o acesso à informação 

de seus empregados.   

 

Gráfico 23 – Análise das questões de profundidade do Indicador 8: Acesso à 
informação: 

 

              Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No gráfico 23 é possível identificar que o acesso à informação é visto pelas 

empresas como uma forma de valorizar e incentivar o desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus empregados, sendo uma prática recorrente em 75% das 

empresas pesquisadas.  

Na visão do Instituto Ethos, as empresas devem desenvolver práticas para 

envolver os empregados na solução de problemas da empresa, disponibilizar 

informações financeiras aos empregados e treiná-los para entendê-las.    

Este indicador possui duas questões que buscam explorar mais 

profundamente o assunto, sendo que: 

-86% dos respondentes afirmam que a empresa procura estimular seus 

empregados a utilizar seus conhecimentos com recursos por ela promovidos, 

incentivando a leitura e tornando disponíveis jornais, revistas e acesso à internet 

em horários previamente estabelecidos. 

-65% dos respondentes afirmam que a empresa busca orientar seus 

empregados quanto ao uso consciente de crédito, tendo em vista que o aumento 

de oferta de crédito no mercado tem sido acompanhado pelo aumento da 

inadimplência. 

 



106 

 

4.3.9 Síntese dos indicadores de RSE. 

No gráfico 24 é apresentada uma síntese com as informações fornecidas pelas 

empresas respondentes para cada um dos oito indicadores pesquisados.
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    Gráfico 24 – Síntese dos oito indicadores de Responsabilidade Social Empresarial Interna: 

                 

 
 

                
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                  Fonte: elaborado pelo autor. 



108 

 

Observamos no gráfico 24 que no indicador 5 ( inclusão de pessoas 

portadoras de deficiência), somente 14% dos respondentes afirmam que as 

dependências da empresa contam  com recursos para facilitar o deslocamento e 

a convivência de pessoas com deficiência motora, auditiva ou visual, tais como, 

rampas, avisos de segurança em braile, sinais luminosos e sonoros em áreas de 

circulação de máquinas. 

Os outros sete indicadores apresentam percentuais de afirmações dos 

respondentes em torno de 72%, em média, apontando que as empresas 

participantes deste estudo procuram desenvolver práticas de responsabilidade 

social empresarial interna, mesmo com suas limitações.  

Os indicadores com maiores índices de afirmações positivas, que 

representam as práticas atualmente desenvolvidas pelas empresas respondentes 

desta pesquisa são os seguintes: 

Indicador 7 - Compromisso com o desenvolvimento profissional e a 

empregabilidade, com 100% das empresas pesquisadas afirmando que 

desenvolvem práticas que valorizam e incentivam o desenvolvimento profissional 

de seus empregados. Entre estas, as práticas pesquisadas com maior 

desenvolvimento pelas empresas são, a realização de estágios e concederem 

incentivos aos empregados matriculados em cursos de todos os níveis; 

Indicador 1 - Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho, com 

97% das afirmações das empresas indicando que oferecem instalações em boas 

condições de uso, que aboliram o fumo no local de trabalho e que fornecem os 

equipamento de proteção individual adequado ao tipo de atividade desenvolvida, 

orientando a maneira correta de utilização destes equipamentos. 

Indicador 3 - Critérios de contratação, com 86% das empresas afirmando 

que no preenchimento da vaga, a empresa procura dar prioridade ao 

aproveitamento de seus próprios empregados. 

Indicadores 4 e 6 – Valorização da diversidade e promoção da equidade e 

relações com sindicatos, apresentam respectivamente 79% das empresas 

declarando que, ao divulgar uma vaga de emprego, a empresa não utiliza termos 

como idade máxima 40 anos, boa aparência e sexo masculino ou sexo feminino, 

afirmam ainda disponibilizarem vagas para aprendizes. 

Indicador 6 - Que trata da questão relacionada às relações com sindicatos, 

79% dos respondentes dizem que suas empresas disponibilizam aos empregados 
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informações básicas sobre direitos e deveres da categoria, tais como dissídio e 

contribuições sindicais. 

Indicador 8 - Acesso à informação, com 72% das empresas respondentes 

declarando que procuram estimular seus empregados a utilizarem seus 

conhecimentos incentivando a leitura, e permitindo o acesso à internet. Declaram, 

ainda, orientar seus empregados quanto ao uso consciente de crédito. 

Indicador 2 - Benefícios adicionais, com 50% dos respondentes indicando o 

plano de saúde familiar e o auxilio alimentação, como os benefícios mais 

utilizados como complemento da remuneração oferecida aos seus empregados. 

Declaram, ainda, oferecerem orientação sobre campanhas de vacinação 

realizadas pela rede pública. 

Para que uma empresa obtenha sucesso e sobreviva, é importante que 

todos os atores internos e externos tenham suas necessidades e níveis de 

influência com a empresa de alguma forma administrada. Quanto mais fortes 

forem as relações de uma empresa com seus parceiros internos e externos, mais 

fácil será para a empresa alcançar seus objetivos. (WILSON, 2000). 

Segundo Melo Neto (2001), os empregados e seus dependentes 

desempenham um papel dentro e fora da empresa. São estes empregados os 

promotores da Responsabilidade Social, ao difundirem valores éticos em suas 

relações com os diversos públicos da empresa, ao assumirem comportamentos 

sociais responsáveis em seu cotidiano de vida e de trabalho. 

O aumento da produtividade, segundo os autores, é o maior retorno obtido 

pela empresa em todo este processo de gestão dos investimentos sociais no seu 

público interno. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho iniciou-se a partir de um estudo bibliográfico realizado 

sobre Responsabilidade Social Empresarial – RSE para responder alguns 

questionamentos em relação às práticas internas de responsabilidade social: se 

estas são uma realidade em empresas do ramo industrial na região do Grande 

ABC. Outro fator importante destacado neste trabalho foi a importância de se 

adequar os instrumentos de avaliação originalmente elaborados para empresas 

de grande porte. 

Atualmente, observa-se um esforço conjunto entre o Instituto Ethos e o 

Sebrae para disponibilizar instrumentos que levem em consideração a 

especificidade de micro e pequenas empresas. Porém, a adesão das micro e 

pequenas às práticas de RSE é voluntária. 

Seria importante, que as empresas estabelecessem práticas internas. Pode-

se dizer que todas as empresas possuem pontos a serem melhorados, uma vez 

que a Responsabilidade Social Empresarial é um processo construtivo contínuo. 

Também, que parte do empresariado brasileiro ainda não se despertou para esta 

realidade, destacando-se, infelizmente, as empresas que ainda hoje contratam 

mão de obra infantil; expõem seus empregados a condições desumanas de 

trabalho, colocando suas vidas em risco diariamente; a mão de obra escrava; e a 

exploração de homens, mulheres e crianças que, para garantir seu sustento 

mínimo, trabalham várias horas por dia sem descanso e sem alimentação digna 

em troca de poucos centavos. 

Se, de um lado, temos empresas que buscam atingir seus objetivos de 

resultados a qualquer custo temos, por outro lado, empresas que buscam atingir 

seus resultados por meio da eficiência, da excelência e da melhoria constante do 

seu desempenho. Em detrimento do exposto, este estudo não teve o objetivo de 

classificar as empresas como socialmente responsáveis ou não responsáveis, 

nem mesmo a pretensão de destacar as melhores práticas internas de 

Responsabilidade Social Empresarial, mas, sim, identificar se as empresas de 

pequeno porte localizadas no Grande ABC desenvolvem práticas internas de 

responsabilidade social conforme os Indicadores Ethos-Sebrae de 

Responsabilidade Social para Pequenas Empresas. 
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Neste sentido, foi possível afirmar que o objetivo de identificar as práticas 

desenvolvidas por empresas de pequeno porte localizadas no Grande ABC foi 

atingido quando as empresas participantes deste estudo indicaram quais as 

práticas internas de Responsabilidade Social Empresarial desenvolvem 

atualmente. 

Diante das opções de respostas dadas pelas empresas deste estudo, é 

possível separar as Práticas Internas de Responsabilidade Social em duas 

categorias sendo, a primeira, categorizada de práticas legais, ou seja, as práticas 

internas de Responsabilidade Social que são, na verdade, imposições legais 

sendo obrigatória a implementação, pelo empregador, em seus estabelecimentos, 

ficando a empresa sob a fiscalização dos órgãos competentes e responsáveis 

pela imposição das sanções legais como, tais como, advertência e multa em caso 

de descumprimento da lei. Exemplo, os benefícios sociais previstos em lei ou 

convenção coletiva, o fornecimento de equipamentos de segurança individual, 

previsto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.  

Estas Práticas Internas de Responsabilidade Social, invariavelmente 

implicam em investimento financeiro para seu desenvolvimento e manutenção, 

mas que nem sempre, sua existência produz sentimento de satisfação e 

motivação nos empregados. Já sua inexistência, produz insatisfação e 

desmotivação nos empregados. 

A segunda categoria pode ser considerada como as práticas de 

conscientização, ou seja, práticas desenvolvidas pelas empresas, que não são 

previstas em lei, mas que estão presentes na realidade da empresa. Exemplo, os 

benefícios complementares que são oferecidos pela empresa para os seus 

empregados, sem que estes benefícios sejam uma exigência legal como: 

restaurante no local de trabalho, música ambiente, sala de recreação, sala de 

estudos com internet, entre outros. 

Apesar de serem, em sua maioria, práticas simples, de baixo custo e 

complexidade para implantação, são ações geradoras de grande satisfação e 

motivação dos empregados, mas que não foram adotadas por parte das 

empresas pesquisadas.  

Observa-se ainda que, 57% das empresas participantes deste estudo já 

caminham bastante em direção à RSE segundo os critérios de avaliação do 

Instituto Ethos. Estas são administradas ou conduzidas por pessoas do gênero 
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feminino, em sua maioria, com formação superior e curso de pós-graduação 

indicando que empresas cujo comando ou administração é feminino possuem 

mais práticas de Responsabilidade Social Empresarial frente àquelas que o 

comando é masculino, pelo menos nas empresas que fizeram parte deste estudo. 

Uma das limitações na realização deste estudo foi a baixa adesão das 

empresas à pesquisa. Grande parte das empresas contatadas afirmou não dispor 

de tempo entre outros motivos, evidenciando a dificuldade na realização de 

pesquisas de campo, que envolvam empresas, no Grande ABC. Uma possível 

compreensão para isso se relaciona a certo distanciamento entre as empresas e 

a academia. 

Como conclusão desta pesquisa, podemos inferir que os dados obtidos se 

referem a uma realidade específica e sugerir que este estudo seja aplicado em 

diferentes ramos de atividade econômica, na região do Grande ABC. Tal trabalho, 

possivelmente, possibilite uma visão mais ampla sobre as práticas internas de 

responsabilidade social desenvolvidas pelas empresas de pequeno porte do 

Grande ABC. Sugerindo-se, ainda, a ampliação do respectivo estudo para demais 

localidades o que, por sua vez, possibilitará um maior escopo e material para 

análise.  

Faz-se importante ressaltar, ainda, que os dados obtidos não poderão ser 

generalizados para outras empresas de pequeno porte do ramo industrial já que o 

presente estudo não teve a pretensão de esgotar o tema, mas contribuir para que 

muitas outras pesquisas e parcerias sejam desenvolvidas a partir da respectiva 

análise o que, por sua vez, culmine na geração de frutos que possam auxiliar os 

empresários em suas práticas de responsabilidade social, bem como, em 

especial, para uma ampliação de visão dos negócios, levando-os a ultrapassar os 

aspectos instrumentais dos marcos regulatórios. 
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7 ANEXOS 

 Anexo A 

Questionário: Primeiras Reflexões sobre RSE. 

Buscando iniciar a reflexão sobre o tema, gostaria que você assinalasse no 

questionário a seguir a alternativa que melhor refletisse a verdade sobre sua 

empresa. 

1- Sobre a Responsabilidade Social Empresarial: 

A (   ) É o primeiro contato que tenho com este tema. 

B (   ) Tenho poucos conhecimentos sobre o tema. 

C (   ) Estou buscando ampliar os conhecimentos que tenho. 

2- Quanto as obrigações legais, minha empresa: 

A (   ) Acha inviável cumprir as normas e obrigações legais. 

B (   ) Cumpre a maioria das normas e obrigações legais. 

C (   ) Tem as normas e obrigações legais como prioridade. 

3- Ética, para mim é: 

A (   ) Um conceito ainda abstrato. 

B (   ) Fácil de ser entendida, porem difícil de ser aplicada. 

C (   ) A base de fundamentação do relacionamento humano. 

4- Em relação à forma de lidar com as pessoas em minha empresa: 

A (   ) Trato cada uma como merece ser tratada. 

B (   ) Busco tratar a todos de maneira similar para não gerar conflitos. 

C (   ) Busco identificar as necessidades de cada empregado e atendê-las sempre 

que possível. 

5- Sobre o meio ambiente: 

A (   ) Dificilmente penso sobre isso. 

B (   ) Preocupo-me com isso, mas não tenho deito nada a respeito. 

C (   ) Procuro respeitar o meio ambiente e incentivar ouros a fazer o mesmo, com 

soluções Práticas 
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6- Quando me relaciono com meus fornecedores: 

A (   ) Constantemente tenho conflitos e sempre me sinto prejudicado. 

B (   ) Tenho uma relação amigável. 

C (   ) Busco fornecedores que sejam meus parceiros, tenham princípios similares 

aos meus e contribuam para meu negócio. 

7- Em relação aos meus clientes e fornecedores: 

A (   ) Os clientes são importantes, mas impossível agradá-los. 

B (   ) Procuro considerar os clientes ao tomar minhas decisões. 

C (   ) Trato meus clientes como eu gostaria de ser tratado por meus fornecedores. 

8- Se eu pudesse ouvir o que as pessoas da comunidade dizem a respeito 

de minha empresa, certamente seria uma destas frases: 

A (   ) “Torço para que eles progridam muito e se mudem para outro lugar!” 

B (   ) “Zé, se forem contratar alguém na empresa onde você trabalha, me avisa, 

hein?” 

C (   ) “ As coisas melhoraram muito depois que o pessoal da (...) chegou por aqui!” 

9- Em época de eleição, na minha empresa: 

A (   ) É proibido discutir política, já basta as encrencas por causa de futebol. 

B (   ) As pessoas têm liberdade para divulgar “santinhos” dos candidatos que 

quiserem. 

C (   ) Procuro conscientizar os empregados e a comunidade da importância do voto 

e, quando possível organizamos debates sobre o assunto. 
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SIM

e sugestões relativas a esses aspéctos?

NÃO

A EMPRESA: SIM NÃO NA

1.1

1.2

1.3 Orienta os empregados quanto aos cuidados com a postura corporal no trabalho?

1.4

1.5

1.6

A empresa oferece benefícios adicionais aos seus SIM

NÃO

A EMPRESA OFERECE AOS EMPREGADOS: SIM NÃO NA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7 Creche no local de trabalho ou em rede conveniada?

2.8

SIM

NÃO

3.1 No preenchimento das vaga, a empresa procura dar prioridade ao aproveitamento SIM NÃO NA

ANEXO B

PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

INTERNA EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO GRANDE ABC

         de seus próprios empregados?

candidatos ( como escolaridade, tempo de experiência EM GRANDE 

e conhecimentos exigidos)? PARTE

EM PARTE 

Acompanhamento e orientação sobre calendário de vacinação de seus f ilhos?

Auxílio - alimentação?

INDICADOR 3 CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO

Na contratação de empregados, a empresa divulga os

critérios objetivos que vai utilizar na seleção dos

Vacinação não oferecida pela rede pública (como a vacinação contra gripe)?

Orientação sobre prevenção de doenças ( como cardíacas, aids, alcoolismo)?

empregados e a seus dependentes?

EM GRANDE 

PARTE

EM PARTE 

Plano de saúde familiar?

Cesta básica?

Orientação sobre camapnhas de vacinação realizadas pela rede pública?

EM PARTE 

Aboliu o fumo no local de trabalho?

Oferece instalações em boas condições de uso?

fornece equipamento de proteção individual (EPI), como óculos, sapatos?

Orienta e incentiva o uso de EPI?

INDICADOR 2 BENEFÍCIOS ADICIONAIS

Incentiva os empregados a praticar atividades físicas?

INDICADOR 1

Além de cumprir as obrigações determinadas por lei, a  

empresa se preocupa em oferecer à seus empregados um 

ambiente físico agradável e seguro, busca incentivar os 

cuidados com higiene e saúde e está aberta a críticas e  

CUIDADOS COM SAÚDE, SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO

EM GRANDE 

PARTE
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Os critérios utilizados na seleção de pessoal são isentos SIM

de práticas discriminatórias em relação a gênero, raça,

orientação sexual, idade e crenças religiosas ou políticas

dos candidatos, bem como as pessoas com deficiência?

NÃO

A Empresa: SIM NÃO NA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5 Disponibiliza vagas para portadores de deficiências?

A inclusão de pessoas portadoras de deficiência no SIM

mercado de trabalho e consumo é crescente.  

As dependências da empresa contam com recursos para

facilitar o deslocamento e a convivência de pessoas

com deficiência motora, auditiva ou visual (como rampas,

avisos de segurança em braile, sinais luminosos e

sonoros em áreas de circulação de máquinas)? NÃO

SIM NÃO NA

5.1

Como forma de demonstrar respeito pelo indivíduo e SIM

transparência em suas relações com o público interno,

a empresa entende que é direito do funcionário participar 

de sindicatos e associações de classe e permite que

representantes sindicais compareçam à empresa para

discutir questões referentes aos interesses dos 

empregados? NÃO

SIM NÃO NA

6.1 A empresa disponibiliza aos empregados informações básicas sobre direitos e 

deveres da categoria, tais como dissídio, contribuições sindicais etc.?

INDICADOR 6

EM GRANDE 

PARTE

EM PARTE 

RELAÇÕES COM SINDICATOS

EM GRANDE 

PARTE

EM PARTE 

Os empregados da empresa são orientados para conviver com pessoas com

com deficiência e atendê-las adequadamente?

EM GRANDE 

PARTE

EM PARTE 

INDICADOR 4 VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E PROMOÇÃO DA EQUIDADE

         "boa aparência", "sexo masculino", "sexo feminino", etc?

INDICADOR 5 INCLUSÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Ao divulgar a vaga, a empresa não utiliza termos como "idade máxima 40 naos",  

Oferece oportunidade de trabalho para ex-detentos?

Mantém programa especial para a contratação de idosos?

Disponibiliza vagas para aprendizes?
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A empresa valoriza e incentiva o desenvolvimento SIM

profissional de seus empregados?

NÃO

A EMPRESA: SIM NÃO NA

7.1

7.2 Colabora com a realização de estágios?

7.3 Concede incentivo aos empregados matriculados em cursos de todos os níveis?

7.4 Todos os empregados são alfabetizados?

A empresa facilita o acesso à informação como forma de SIM

desenvolvimento pessoal e profissional de seus

empregados?

NÃO

A EMPRESA: SIM NÃO NA

8.1

com recursos por ela providos (por exemplo, incentiva a leitura e torna

disponíveis jornais, revistas e acesso à internet em horários  previamente

estabelecidos)?

8.2

PARTE

EM PARTE 

Subsidia cursos para os empregados?

Tendo em vista que o aumento de oferta de crédito no mercado tem sido  

acompanhado pelo crescimento da inadimplência, muitas pessoas contraem

dividas que não conseguem pagar. A empresa orienta seus empregados quanto

INDICADOR 8

EM GRANDE 

PARTE

E A EMPREGABILIDADE
INDICADOR 7

EM GRANDE 

COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

ao uso consciente de crédito?

EM PARTE 

A empresa procura estimular seus empregados a utilizar seus conhecimentos

ACESSO À INFORMAÇÃO
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8 APÊNDICES 

Apêndice A 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

       TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Nº  

Você foi selecionado para participar de uma pesquisa e sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento não sendo penalizado de forma alguma. Após ser esclarecido (a) 

sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguro o 

sigilo sobre sua participação. O objetivo desta pesquisa é identificar se empresas de 

pequeno porte, localizadas na região do Grande ABC, desenvolvem práticas 

internas de Responsabilidade Social. Para a presente pesquisa não há riscos 

previsíveis ou possíveis desconfortos para os sujeitos selecionados, desta forma 

também não há previsão de indenização/reparação. Assim, asseguro não haver 

riscos previsíveis, ou possíveis, desconfortos para você participante. Quanto aos 

benefícios da pesquisa, sua participação é importante e fundamental na medida 

em que poderá ajudar na identificação das práticas internas de Responsabilidade 

Social e assim trazer sugestões de melhorias para o segmento de empresas de 

pequeno porte.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: Práticas de responsabilidade Social Empresarial Interna, em 

pequenas Empresas do Grande ABC. 

Pesquisador Responsável: José Wiliam Mattioli  

Orientadora Responsável: Dagmar Silva Pinto de castro  

 

 

 

__________________________   _________________________ 

              Pesquisador                          Empresário 
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Apêndice B 

 
 

Dados Sócio – Demográficos 
 

Nome do Entrevistado (somente Iniciais): ________________________ 
 
Gênero:  
 
Masculino (    )       
Feminino  (    ) 
 
Escolaridade:  
 
Fundamental          (    )     
 
Médio                     (    )    
 
Superior                 (    ) 
 
Pós – Graduação   (    ) 
 
Cargo que ocupa: ____________________________________________ 
 
Tempo de trabalho (em anos):__________________________________ 
 
Segmento da Empresa:_______________________________________ 

 
Número de Empregados: 
 
Número de Efetivos:_________________ 
 
Número de Temporários:_____________ 
 
Estagiários:____________ 
 
Aprendizes:____________ 
 
Prestadores de Serviço:_____________                   
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